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11

O Trabalho dos Professores na Educação Básica na Bahia

Introdução

Este livro fala do trabalho de professores que lecionam na Educação Básica 
de escolas públicas e privadas dos municípios de Salvador e de Vitória da Con-
quista, na Bahia. O material que lhe deu origem veio de quatro reuniões espe-
cialmente organizadas para que professores pudessem descrever e analisar seu 
próprio trabalho e que aconteceram em diferentes momentos dos anos de 2005, 
2006 e 2007, na sede do Sindicato dos Professores (Sinpro), em Salvador, e na sede 
da Seção do Sinpro em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Em cada reunião, grupos de professores voluntários (que variaram de quatro 
a oito), auxiliados por pesquisadores, dispuseram-se a responder, com o máxi-
mo de detalhes, à pergunta: “O que você faz no seu trabalho?”. Esta é a questão 
central da Análise Coletiva do Trabalho (ACT), método adotado nesta pesquisa 
(Boxe 1).

Nossa aposta era a de que, conhecendo o trabalho dos professores, poderí-
amos entender melhor o que neste trabalho poderia afetar negativamente sua 
saúde e, portanto, deveria ser mudado e o que, ao contrário, fi zesse bem à saúde 
e deveria ser mantido e incentivado. Este é o objetivo de um projeto maior, de 
âmbito nacional, intitulado “Condições de trabalho e suas repercussões na saúde 
dos professores da Educação Básica no Brasil”. Além de professores da Bahia, 
foram ouvidos professores dos estados do Piauí, do Pará, do Mato Grosso do Sul, 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul (Boxe 2).

Como preconiza o método, as reuniões foram gravadas, tendo as fi tas sido 
transcritas posteriormente. A partir daí, elaboramos um relatório preliminar 
que foi enviado ao Sindicato de Professores da Bahia, que tinha organizado as 
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O Trabalho dos Professores na Educação Básica na Bahia

reuniões com os professores. O objetivo era o de obter um retorno sobre o nosso 
texto, garantindo, principalmente, que não contivesse erros factuais. Em julho 
de 2009, fi zemos uma reunião no Sinpro de Salvador com a presença de profes-
sores desta cidade. As discussões foram bastante ricas. Do Sinpro de Vitória da 
Conquista, recebemos contribuições escritas sobre nosso relatório. O texto fi nal 
do livro incorporou várias sugestões feitas durante a reunião de Salvador, possi-
bilitando maior aprofundamento. Porém, as possíveis falhas, que ainda possam 
persistir, são de exclusiva responsabilidade dos autores.

O livro está estruturado da seguinte forma:

Na primeira parte, apresentamos algumas informações sobre a educação na 
Bahia e nos municípios de Salvador e Vitória da Conquista. Na segunda par-
te, relatamos quatro histórias de professores, cada uma delas ressaltando um 
aspecto diferente da profi ssão. Na terceira, procuramos destacar temas sobre o 
trabalho dos professores que nos pareceram importantes, seja pela frequência 
ou pela ênfase com que apareceram nas reuniões. Na quarta parte, tratamos dos 
sofrimentos e das alegrias vivenciadas no trabalho e mostramos como a Análise 
Coletiva do Trabalho, ao proporcionar condições para que os professores anali-
sem seu próprio trabalho, ajuda a entender por que eles adoecem, como mostram 
pesquisas sobre o assunto, particularmente três já realizadas na Bahia, em 1998, 
2001 e 2006. Por último, apresentamos nossas considerações fi nais.

Para facilitar a compreensão do leitor, grafamos em itálico as falas literais dos 
professores. Também elaboramos alguns textos (apresentados em boxes) que po-
dem ser lidos separadamente para esclarecer pontos específi cos.

Longe de esgotar o assunto,1 nosso objetivo maior é suscitar discussões e de-
bates sobre o trabalho dos professores, porque acreditamos que ele precisa ser 
melhorado em muitos aspectos. Estas mudanças são possíveis e dependem tam-
bém da capacidade dos professores em propô-las e lutar por elas.

1  Não fi zemos reuniões com professores fi liados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia 
- APLB/BA, embora um diretor tenha manifestado interesse em participar do projeto. Esperamos que este livro es-
timule o debate também junto a este sindicato e nos colocamos à disposição para contribuir para que isto ocorra.
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Boxe 1: Análise Coletiva do Trabalho

A Análise Coletiva do Trabalho (ACT) é um método de análise do trabalho, 
no qual os trabalhadores analisam seu próprio trabalho em reuniões feitas em 
grupo, com o auxílio de pesquisadores. Parte da ideia de que os trabalhadores 
têm plenas possibilidades de analisar o seu trabalho, desde que se lhes ofere-
çam certas condições especiais, como: garantia de anonimato; local e tempo 
para se reunirem (as reuniões acontecem fora do local e do horário de tra-
balho); interesse e disposição dos pesquisadores em ouvi-los e uma pergunta 
condutora que baliza todas as discussões: “O que você faz no seu trabalho?”.

O método se desenvolve em cinco fases. Na fase de planejamento, são escla-
recidos os objetivos do estudo e do método e se formaliza a cooperação, como 
a necessidade dos participantes serem voluntários, além do número de parti-
cipantes, do local e do horário das reuniões. Os sindicatos de classe têm tido 
papel decisivo para o bom termo dos estudos, pois têm sido eles os principais 
interlocutores dos pesquisadores e os responsáveis, na prática, pela organiza-
ção das reuniões com os trabalhadores. A fase de reuniões se inicia com novos 
esclarecimentos sobre o objetivo e o método da ACT, o papel dos pesquisado-
res e a garantia de anonimato para os entrevistados. Em seguida, há uma apre-
sentação dos participantes e, em geral, a escolha de um trabalhador para fazer 
uma descrição mais detalhada de seu trabalho. Com o desenrolar da reunião, 
estabelece-se um verdadeiro diálogo em torno da questão: “O que você faz no 
seu trabalho?”, do qual todos podem participar, descrevendo, interpretando, 
comparando experiências. Na fase de preparação do material, faz-se a trans-
crição das gravações das reuniões ou a preparação das anotações dos pesqui-
sadores, assim como pesquisa bibliográfi ca. A fase de elaboração do texto, de 
responsabilidade dos pesquisadores, consiste em transformar o que foi dito 
nas reuniões em um texto, procurando recuperar todos os temas abordados, os 
pontos convergentes e divergentes encontrados. A fase de divulgação consiste 
em apresentar o primeiro texto elaborado aos trabalhadores, para verifi car se 
não houve erros factuais. Depois, é produzido o texto fi nal e é realizada sua 
publicação, preferencialmente sob a forma de um livro.

A Análise Coletiva do Trabalho é um método em desenvolvimento. Já foi 
aplicada em várias situações de trabalho e originou várias publicações (ver 
bibliografi a).
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Boxe 2: A Fundacentro e o projeto de pesquisa

A Fundacentro é uma fundação de natureza jurídica de direito público, vin-
culada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Tem por missão a realização de 
estudos e pesquisas na área da saúde e segurança do trabalho e a difusão des-
tes conhecimentos.

O projeto de pesquisa “Condições de trabalho e suas repercussões na saúde 
dos professores na Educação Básica no Brasil” tem os seguintes objetivos:

1) Conhecer as condições de trabalho de professores da Educação Básica no 
exercício de suas atividades em diferentes situações de trabalho, como zona 
rural e/ou urbana, escolas municipais e/ou estaduais, ensino infantil e/ou fun-
damental e/ou médio, em grandes ou pequenas cidades, em todas as regiões 
do Brasil. Entendemos aqui por condições de trabalho o conjunto de condições, 
materiais ou não, no qual o trabalho de um grupo de trabalhadores é exercido 
e que compreende desde as condições contratuais de trabalho e os níveis de 
remuneração até as características dos locais de trabalho e as especifi cidades 
das tarefas e atividades exercidas.

2) Relacionar estas diferentes condições de trabalho com a saúde dos profes-
sores. 

Para alcançar estes objetivos, a Fundacentro contou com a colaboração fi nan-
ceira da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) 
e com a colaboração operacional de entidades de classe dos professores. O pro-
jeto está estruturado em três grandes etapas:

a) Produção de um relatório, denominado Estado da Arte, sobre os estudos 
recentes acerca das condições de trabalho dos professores e/ou suas repercus-
sões na saúde. Esta etapa está concluída e o relatório pode ser consultado no 
sítio eletrônico www.fundacentro.gov.br, no link publicações eletrônicas.2

b) Análise Coletiva do Trabalho ou “no que consiste o trabalho dos professores 
e no que este trabalho difere conforme as diferentes situações em que é prati-
cado”. Esta etapa foi realizada nas cidades de São Paulo (SP), Salvador e Vitória

2  LEITE, M. de P.; SOUZA, A. N. de (Coord.). Condições de trabalho e suas repercussões na saúde de professores da Educa-
ção Básica no Brasil: Estado da Arte e Resenhas.

(...)
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O Trabalho dos Professores na Educação Básica na Bahia

Boxe 2: A Fundacentro e o projeto de pesquisa

da Conquista (BA), Teresina, Água Branca, Picos e Luis Correa (PI), Campo 
Grande (MS), Belém (PA) e Porto Alegre (RS). A escolha destas cidades, assim 
como dos sindicatos que organizaram as reuniões, foi feita após contatos com 
representantes das entidades sindicais de professores e as reuniões foram re-
alizadas nos locais em que as condições de operacionalidade se consolidaram 
mais prontamente. Os livros sobre as pesquisas no Piauí, em São Paulo e em 
Mato Grosso do Sul já foram publicados e estão disponíveis em www.funda-
cento.gov.br, no link publicações impressas.

c) Publicação e distribuição de livro com os resultados fi nais do projeto.

(...)
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Informações sobre o estado da Bahia

O estado da Bahia, no nordeste brasileiro, tem uma área de quase 565 mil 
km2, maior do que a França. Em seus 417 municípios, moram 14.080.654 pessoas 
(estimativa do IBGE para 2007), população superior à de vários países, como a 
Grécia ou o Equador.

Salvador, sua capital, tem 2.892.625 habitantes, sendo a terceira capital mais 
populosa do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade, ante-
riormente chamada de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, criada em 1549, 
foi sede da administração colonial do Brasil até 1763, quando o Rio de Janeiro 
tornou-se capital.

Vitória da Conquista fi ca no sudoeste do estado, tendo uma população de 
308.204 (estimativa de 2007). A maior parte do município está na zona rural. Co-
mércio e serviços são os setores que empregam o maior número de pessoas, se-
guidos pela indústria com 15%. A agricultura é responsável pela ocupação de 
apenas 1% da força de trabalho3.

3  Segundo o site da prefeitura municipal de Vitória da Conquista: www.pmvc.com.br. Acesso em: 17/07/2009.
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Figura 1 - O estado da Bahia no Brasil
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O emprego dos professores no estado da Bahia

Os maiores empregadores dos professores de Educação Básica (Boxe 3) na 

Bahia são os Municípios, seguidos pelo Estado e pela rede privada. Porém, este 

cenário se modifi ca quando analisamos separadamente os diversos níveis de 

Educação Básica, assim como quando nos referimos a cada cidade e, nestas, às 

zonas urbana ou rural.

Boxe 3: A Educação Básica

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.394/96 – a edu-
cação escolar compõe-se da Educação Básica e da Educação Superior. A Edu-
cação Básica compreende três níveis de ensino: a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em cre-
ches ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de idade e em 
pré-escolas para as crianças de quatro a cinco anos de idade.

O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na escola pública, antes com 
a duração de oito anos, após a Lei 11.274, de 2006, passou a ser de nove anos, 
iniciando-se aos seis anos de idade, medida a ser implantada em todo o Brasil 
até 2010.

Já o Ensino Médio, etapa fi nal da Educação Básica, tem a duração mínima de 
três anos.

(...)
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Boxe 3: A Educação Básica

A LDB preconiza, ainda, a oferta das seguintes modalidades:

• Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos nos Ensinos Fundamental e Médio na 
idade apropriada;

• Educação Profi ssional integrada às diferentes formas de educação, ao traba-
lho, à ciência e à tecnologia; e

• Educação Especial, modalidade de educação escolar oferecida preferencial-
mente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessida-
des especiais.

(...)

No Ensino Fundamental, a grande maioria das funções docentes é municipal. 
A situação se inverte no Ensino Médio, em que a maior parte delas é estadual. 
Na zona rural, quase todas as funções docentes do Ensino Básico são municipais. 
Mas na capital, Salvador, cerca de metade das funções docentes é encontrada em 
escolas estaduais.

Segundo a versão preliminar da Sinopse Estatística do Professor4, o estado da 
Bahia tinha, em 2007, 145.084 docentes na Educação Básica, o que o colocava em 
terceiro lugar no ranking nacional em relação ao número de docentes, atrás ape-
nas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esses professores estavam distri-
buídos segundo as “dependências administrativas”, ou seja, segundo quem os 
empregava, conforme a Tabela 1:

4  INEP/MEC. Sinopse Estatística do Professor 2007 (versão preliminar), atualizado em 29/05/2009. Disponível em: 
www.inep.gov.br. Acesso em 30/07/2009.
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Tabela 1  Número de professores de Educação Básica por dependência administrativa, 
no estado da Bahia, em 30/05/2007

Dependência administrativa Número de professores de Educação Básica

Somente na Federal 402

Somente na Estadual 31.110

Somente na Municipal 93.337

Somente na Particular 13.076

Federal e Estadual 31

Federal e Municipal 03

Federal e Particular 11

Estadual e Municipal 4.253

Estadual e Particular 1.266

Municipal e Particular 1.420

Federal, Estadual e Particular 05

Federal, Estadual e Municipal 01

Federal, Municipal e Particular 01

Estadual, Municipal e Particular 168

Total 145.084

Fonte: MEC/Inep/Deed, Sinopse Estatística do Professor (versão preliminar)

Observa-se que, segundo esta fonte, 95% dos professores trabalhavam em 
apenas uma rede e que 91% mantinham um emprego na rede pública, exclusivo 
ou não. A mesma fonte também registra que 88% dos professores trabalhavam 
em apenas um estabelecimento.

Cabe registrar que estes dados contrastam com os obtidos em outros estudos, 
nos quais se observaram percentuais signifi cativos de docentes que relataram 
trabalhar em mais de uma escola e em mais de uma rede de ensino na Bahia 
(ARAÚJO et al., 1998; DELCOR et al. 2004; REIS et al., 2005).

Em termos de matrículas, a maior parte dos alunos na Educação Básica fre-
quenta o ensino público, situação que se inverte quando consideramos o Ensino 
Superior, como mostra o Gráfi co 1. Observa-se também que é no Ensino Funda-
mental que se concentra o maior número de matrículas.
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Rede de ensino em Salvador

Salvador tem mais de 611 mil estudantes, cerca de 80% na Educação Básica6 e 
20% no Ensino Superior.7

Na Educação Básica, a maioria dos alunos (79%) frequenta escolas públicas; 
no Ensino Superior, a situação se inverte: 79% dos estudantes frequentam escolas 
particulares. A rede pública de Educação Básica em Salvador tem mais de 388 
mil alunos. São 15.428 na pré-escola, 263.773 no Ensino Fundamental e 109.698 
no Ensino Médio.8

A rede particular de Educação Básica em Salvador atende a mais de 105 mil 
estudantes. São 60.419 alunos matriculados no Ensino Fundamental, 19.319 no 
Ensino Médio e 25.679 na pré-escola.9

Na rede pública, a maioria dos alunos da pré-escola pertence à rede munici-
pal. No Ensino Fundamental, são cerca de 140 mil estudantes na rede estadual e 
120 mil na rede municipal. Já no Ensino Médio, prevalecem as matrículas públi-
cas na rede estadual.10

Gráfi co 1  Distribuição das matrículas em escolas públicas e privadas
segundo nível de ensino no estado da Bahia5
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5  Os dados sobre o Ensino Básico são do Censo Escolar de 2008 e os do Ensino Superior são do Censo da Educação 
Superior de 2007, ambos do INEP/MEC.
6  Segundo Censo Escolar de 2008.
7  Segundo Censo da Educação Superior de 2007.
8  Segundo Censo Escolar 2008.
9 Ibidem, idem.
10  IBGE@cidades. Disponível em: htt p://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?nomemun=Salvador&codmu
n=292. Acesso em: 30/07/2008.
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Rede de ensino em Vitória da Conquista

Vitória da Conquista tem mais de 77 mil estudantes, sendo quase 90% no En-
sino Básico11 e 10% no Ensino Superior.12 Na Educação Básica, a maioria dos mais 
de 68 mil alunos estuda na rede pública e apenas 14% na rede particular. Já no 
Ensino Superior, 52% dos alunos estão matriculados na rede particular e 48% na 
rede pública estadual.
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Gráfi co 2  Distribuição das matrículas em escolas públicas e privadas
segundo nível de ensino em Salvador
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Gráfi co 3  Distribuição das matrículas em escolas públicas e privadas
segundo nível de ensino em Vitória da Conquista

11  Segundo Censo Escolar de 2008.
12  Segundo Censo da Educação Superior de 2007.
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A maior parte dos alunos da pré-escola e do Ensino Fundamental se encontra 
na rede municipal, enquanto no Ensino Médio, a maior parte está matriculada na 
rede estadual.13 A rede privada de Educação Básica tem quase 10 mil alunos cuja 
maioria absoluta frequenta o Ensino Fundamental.

13  IBGE@cidades. Disponível em: htt p://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/temas.php?nomemun=Vit%F3ria%20da%
20Co. Acesso em: 23/07/2008.
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Histórias de professores

A professora conquistense e seus três empregos

Professoras guerreiras de escolas rurais

A atividade de um professor de português em escolas 
particulares de Salvador

O controle sobre os professores nas “escolas-empresas”
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Histórias de professores

As quatro histórias que seguem falam sobre o trabalho de professores de Edu-
cação Básica, mas cada história ilumina um aspecto diferente deste trabalho.

A primeira trata de uma professora que tem vários empregos na Educação, 
trabalhando em várias modalidades de ensino e em escolas públicas e particu-
lares. Ela retrata uma realidade comum a muitos professores na Bahia e em todo 
o Brasil, fruto de um sistema educacional que desvaloriza o trabalho dos profes-
sores, pagando-lhes salários muito baixos e obrigando-os a ter múltiplos empre-
gos e extensas jornadas de trabalho. O resultado se faz sentir de dois modos: na 
pouca atenção que é possível dar a cada aluno e que certamente contribui para 
o baixo desempenho deles e na má qualidade de vida do professor, que é inte-
gralmente absorvido pelo trabalho, sem tempo para o lazer ou para atividades 
familiares, sociais e culturais.

A segunda história fala do trabalho de professoras de escolas rurais, com as 
suas difi culdades, mas também com as suas alegrias decorrentes principalmente 
do respeito que os alunos têm por elas e do reconhecimento que recebem dos 
alunos e de seus pais pelo seu trabalho. Mostra a precariedade das escolas e as 
difi culdades em dar aulas no sistema multisseriado, ambas as situações respon-
sáveis, em grande parte, pelo baixo desempenho dos alunos, uma permanente 
fonte de preocupação das professoras.

A terceira conta um pouco da rotina de um professor que dá aulas exclusiva-
mente na rede particular de Salvador, no Ensino Médio. Fala sobre as tarefas de 
planejar, dar aulas e avaliar os alunos, que constituem o fundamento da ativida-
de de trabalho dos professores. 
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E a última, que não é bem uma história, fala do controle que as escolas parti-
culares exercem sobre seus professores, muito semelhante àquele que as empre-
sas privadas exercem sobre seus empregados, em qualquer ramo de atividade 
econômica.

Embora se refi ram a casos individuais, elas representam realidades vividas 
por muitos professores.
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A professora conquistense e seus três empregos

Todo dia ela faz tudo sempre igual: acorda às seis horas da manhã, côa café, 
arruma as crianças e sai para o trabalho. As dez para as sete, chega à primeira 
escola e vai direto para a sala dos professores: guarda a bolsa no armário, pega 
o material e a caderneta e vai para a sala de aula. O sino toca às sete horas e os 
alunos vêm chegando, quarenta adolescentes, de dezesseis a dezessete anos.

Eu fi co sempre na porta dizendo: ‘Vamos entrar, vamos entrar’. Porque a 
gente percebe que o aluno não quer ir para a sala de aula, ele gosta muito do 
espaço social da escola, ele quer estar no pátio conversando com a turminha 
dele.

Oito da manhã. A professora se dirige à outra sala e tudo se repete: fi ca na 
porta esperando os meninos chegarem, bota para entrar, acalma...

Na escola particular, eu demoro de dez a quinze minutos para acalmar os 
meninos. Uma coisa que descobri é assim: quanto mais você se irrita é pior. 
Você tem que ter uma certa afetividade. Eu tenho dez anos de escola par-
ticular e já tive muito problema de discutir com aluno. Hoje, não discuto 
mais. Se você for com afetividade você consegue muito mais do que no grito; 
não bata na mesa, não vá com sermão porque não funciona.

Quando consegue acalmar todo mundo, ela faz a chamada e começa a dar 
aula: Dou vinte minutos de aula, vinte minutos de conteúdo, mais nada; eles não aguen-
tam mais do que isso.

Sua aula é expositiva participativa. Ela não usa o livro didático porque os 
alunos acham a leitura monótona.
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Ultimamente eu aprendi, vou fazendo o esquema no quadro, boto pra copiar 
e à medida que vamos fazendo o esquema eles vão participando. Eles copiam 
o esquema no caderno deles e assim estão fazendo alguma atividade, porque, 
se não estiverem fazendo alguma coisa, não deixam a gente dar aula. Eles já 
não estão fazendo a atividade em casa, a gente tem que fazer em classe. Eu 
ameaço: só sai quando eu der o visto no caderno: dou uma olhada no cader-
no, vejo se respondeu e dou o visto. Quando tenho tempo, passo o olho, vejo 
que está errado e peço pra corrigir.

Durante toda a manhã, a professora percorre diferentes classes ministrando 
suas aulas. No meio da manhã, tem um intervalo de vinte minutos, que foi uma con-
quista sindical porque antigamente os professores tinham que olhar os alunos no pátio, no 
período do intervalo e agora eles fi cam com o pessoal da disciplina.

Terminado o turno da manhã, a professora retorna para sua casa. Ela tem 
pouco tempo e, às vezes, precisa escolher entre almoçar ou tomar banho:

Chego em casa por volta das doze horas. Se conversar um pouquinho com 
a colega na estrada, me atraso. Tenho quarenta minutos de almoço apenas. 
Almoço o que tiver, ali na mesa é o momento de discutir alguma coisa, de-
cidir com a família, é ligeiro; quinze para uma eu saio de casa novamente, 
chego à escola uma e dez.

Seu segundo turno de trabalho, à tarde, é exercido numa escola pública:

O segundo período é terrível, porque na escola pública onde eu trabalho o 
telhado é de zinco, esquenta muito; no verão, eu sinto dor de cabeça todas 
as tardes. O ventilador parece um secador de cabelo, aquele barulho, aquele 
vento... Às vezes, os alunos fi cam dentro da sala e eu fi co na porta, boto mi-
nha cadeira na porta que bate um ventinho e fi co dando aula cá da porta.14 
E quando chove, tem que parar a aula porque a zoada do telhado – tatata-
tatatata – ninguém ouve. Daí, os meninos vão para a porta da sala e fi cam 

14  As condições físicas das escolas e das salas de aula são precárias em muitas localidades. Em 2006, foi realizado 
um censo sobre as condições de saúde e trabalho dos professores da rede municipal de Salvador que incluiu 4.496 
dos 4.697 professores da rede pública (proporção de participação de 95,7%). Com relação às condições em que o 
trabalho era realizado: 81,8% referiram calor, 68,3% ventilação inadequada, 61,9% presença de poeira e 59,0% ta-
manho da sala de aula inadequado.
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olhando a chuva até cessar. Quando a chuva cessa, eles começam de novo 
fazendo as atividades que estavam fazendo. Eles gostam muito de ir para o 
pátio, mas eu só deixo eles saírem depois que eu dei o visto e me certifi quei 
de que fi zeram as atividades...

E a professora ainda trabalha à noite, num terceiro turno, dando aulas em 
uma faculdade:

Saio às cinco e meia, chego em casa, tomo um banho, o jantar já está pronto 
e volto pra escola. Seis e vinte eu já estou na faculdade e geralmente saio às 
nove horas ou às dez e meia, dependendo da quantidade de aulas que tem. 
Eu vou dormir? Não. Vou para o computador, vou pra mesa ver o que vou 
dar [no dia seguinte]. Eu arrumei uma estratégia para eu não me perder. 
Como eu dou muitas aulas, eu preciso saber onde estou. Então, quando eu 
saio daquela aula, eu coloco a série e o conteúdo onde eu parei [...]. A minha 
escola me obriga a fazer um plano diário e eu tenho que fazer isso em casa e 
chegar com isso pronto na escola, porque a gente é fi scalizada pela coorde-
nadora, pela diretora. No plano, você coloca o recurso que você trabalhou, 
as atividades que fez...

No dia seguinte, tudo recomeça: acordar às seis horas da manhã... Esta rotina se 
repete de segunda à sexta-feira. Algumas vezes, a professora também trabalha aos 
sábados, participando de reuniões ou dando aulas de reposição. Ela trabalha ses-
senta horas por semana. Já chegou a ter setecentos e cinquenta alunos num ano.

Trabalhar sessenta horas semanais signifi ca sempre ter mais de um emprego, 
porque o máximo que se pode trabalhar em cada rede é quarenta horas.

Na rede municipal, a gente tem regime de vinte ou quarenta horas. No regi-
me de vinte horas, são quatorze horas de sala de aula e as outras seis horas 
de atividades complementares, onde você se reúne com outros professores 
para planejar; no regime de quarenta horas, são vinte e oito de sala de aula 
e as outras doze horas de atividades complementares.

Diz a professora:

Uns 70% de professores trabalham sessenta horas ou ensinam em diferen-
tes cidades. O salário é tão baixo que, se você não trabalhar isso, você não 
consegue viver.
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Por que a professora precisa trabalhar em três escolas? Porque é mal remu-
nerada.

O ideal é que trabalhássemos numa escola só, vinte horas, único contrato. 
Tudo fl uiria melhor.

Se você fosse bem remunerado, você pegava uma carga horária menor e 
vivia com uma qualidade de vida.

Mas, apesar de toda a correria, a professora dos três empregos destaca:

Eu dou graças a Deus que sou uma professora de história, que tem três 
escolas para dar aula. Tem tanto historiador sem trabalho, que eu não me 
sinto no direito de reclamar.

Boxe 4: Duplo emprego

Embora não se saiba exatamente quantas pessoas têm mais de um emprego de 
professor no Brasil, alguns estudos tentaram quantifi car esta prática. Delcor 
e colaboradores (2004) constataram que, em Vitória da Conquista, onde tra-
balha a professora desta história, cerca de 60% dos professores que leciona-
vam em escolas particulares trabalhavam em duas escolas; 9%, em mais de 
duas escolas; e 19,1% dos professores exerciam outras atividades remuneradas 
além da docência (dados de 2001). Para continuarmos falando apenas da Bahia, 
em Salvador, Araújo e colaboradores (1998) constataram que cerca de 40% dos 
professores da rede particular de ensino trabalhavam em mais de uma escola 
particular e 20% trabalhavam também em escola pública; mais de ⅓ já havia 
trabalhado em escola pública e 28% tinham outra atividade remunerada não 
docente (dados de 1996). Os dados de um censo sobre as condições de saúde e 
trabalho dos professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede 
municipal de Salvador, realizado em 2006, também revelaram a existência de 
múltiplos empregos: 32% referiram trabalhar em outra escola fora da rede mu-
nicipal (16,6% destes trabalhavam em duas ou mais escolas), 14,2% trabalha-
vam em outra escola da rede municipal e 11,2% mantinham outra atividade 
remunerada além da docência.
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Professoras guerreiras de escolas rurais

A jovem professora que acabara de concluir seu curso de Magistério sonhava 
em começar a trabalhar e pegar uma classe maravilhosa. Afi nal, depois de três anos 
trabalhando em uma creche como contratada da prefeitura, ela tinha sido aprova-
da em um concurso público. Mas como sua classifi cação não fora das melhores, 
coube a ela ser designada para uma escola rural. Era uma localidade próxima, 
mas, como a prefeitura não cedia o transporte, ela tinha que passar a semana 
toda lá, morando na casa da merendeira da escola. Ia segunda-feira de madruga-
da e só voltava na sexta-feira à noite. A primeira vez, eu chorava tanto, que o medo era 
tanto e também porque eu tinha que deixar meu fi lho de um ano em casa...

Histórias parecidas se repetem. É uma prática do município. Toda professora tem 
que passar pela zona rural mesmo, para sofrer. O pessoal da Secretaria fala assim: ‘Eu 
sofri, você também tem que sofrer’...

Muitas professoras encaram este tempo como um desafi o, uma experiência. 
Outras não veem a hora de acabar. E há também as que fi cam para sempre na 
zona rural: Eu prefi ro a zona rural por tudo, pelos alunos, pela educação dos alunos, 
como diz a nossa professora, continuando a sua história:

Depois, eu vi que se mudasse para o período da tarde, passava um ônibus às 
doze horas e chegava lá às doze e vinte e cinco e no retorno eu pegava carona 
às dezessete horas. Fiquei nesta escola dois anos. Depois, fui para uma fa-
zenda, onde lecionei quatro anos. Este lugar deixou marcas de saudades, era 
praticamente a minha casa. Eu pegava o ônibus às sete e dez e uma moto pra 
chegar à escola. Às dezessete horas a moto voltava a me pegar e eu pegava o 
ônibus das dezessete e vinte e cinco.
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Agora, a professora está na sua terceira escola rural. De manhã, é professora 
da terceira série; à tarde, é vice-diretora da escola e à noite faz faculdade de Pe-
dagogia.

É mais prazeroso lecionar na área rural, diz ela. Os alunos são mais tranquilos, mais 
amáveis e o trabalho dos professores é mais gratifi cante. Outra professora concor-
da com ela:

Eu já trabalhei na escola particular aqui na cidade e eu não gosto. Eu prefi ro 
a zona rural pelos alunos, pela educação dos alunos. E também porque eu 
nunca tive problema com transporte. A prefeitura levava e trazia a gente, 
em carro confortável... A primeira vez que eu pisei na sala de aula [na 
zona rural] eu falei: ‘Que negócio lindo!’ Adorei, adorei, adorei os alunos, 
a comunidade...

Eu tenho caixas de bilhetes de agradecimento de alunos, comenta outra professora. 
Eu já ganhei peru, já ganhei bode, já ganhei galinha, feĳ ão, completa uma quarta.

Mas, afi nal, o que têm os alunos das escolas rurais de tão diferente?

Quer saber? Na zona rural, os meninos são carentes, mas eles trabalham, 
eles ainda têm alguns valores. Quando você chega aqui na zona urbana, eles 
se envolvem com ladrões, sequestradores, vendedor de droga. Um menino 
roubou o DVD da escola, o outro entrou armado. Aqui na cidade eles se 
viram de um jeito pra sobreviver, na roça é de outro jeito.

E continua:

Na zona rural, eles ainda te respeitam, eles te olham ainda, eles veem que 
você é um professor, que você é gente, que você merece respeito. Na cidade 
não, eles te esculhambam. Se você pedir pra um menino sair da sala porque 
ele está te atrapalhando, não está deixando você dar aula, ele te esculhamba 
lá fora, pra quem quiser ouvir.
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Boxe 5: Escolas rurais

Na Bahia, como no restante do Nordeste e na região Norte, existem muitas es-
colas rurais, onde estudam milhares de alunos. Em 2006, dos quase um milhão 
e setecentos mil alunos matriculados nas quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental, quase setecentos mil (cerca de 40%) estudavam em escolas ru-
rais neste estado.15 A Bahia era o estado brasileiro com o maior número absolu-
to de matrículas rurais. 

15  INEP/MEC. Sinopse Estatística do Professor 2006. Censo Escolar, Brasília. Disponível em: www.inep.gov.br. Acesso 
em: 29/07/2008.
16  O termo “extensão” corresponde a espaços alugados ou emprestados, que funcionam como sala de aula.

As escolas rurais são, na sua grande maioria, vinculadas às prefeituras. Pe-
quenas, muitas vezes funcionam em prédios alugados ou são usadas para outros 
fi ns, fora da educação:

Na escola onde eu trabalho, atende médico e, no dia de médico, não tem 
aula.

A minha escola funciona numa salinha do lado de uma igreja, é uma salinha 
pequenininha...

A escola é muito quente e na sala de aula não tem ventilação. Só tem venti-
lador na sala da direção.

A minha escola tem quatro salas, duas funcionam na extensão.16

Na nossa escola, falta sala de professor e foi a gente que construiu um ba-
nheirinho. Tem terreno sufi ciente para fazer outras salas, mas eles não dão 
recursos. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vende doce, faz 
torta, vende geladinho, faz uma rifa aqui, uma rifa ali, uma festa para ar-
recadar fundos.

Essa boa vontade de arrecadar fundos, como diz a professora, porém, pode se 
traduzir em recriminação ao invés de elogio, como aconteceu numa escola da re-
gião. A coordenadora da escola construiu uma sala de aula com materiais doados 
por professores e outras pessoas. Mas a Secretaria de Educação interditou o local 
porque não havia autorização do engenheiro. O jeito encontrado para resolver o 
problema foi colocar a secretaria da escola nesta nova sala e transformar a antiga 
secretaria em sala de aula.
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Boxe 6: Escolas com apenas uma sala de aula

Segundo os dados do Censo Escolar do MEC, em 2006, mais de ⅓ dos estabe-
lecimentos que ofereciam Educação Básica na Bahia, mais precisamente 7.952 
escolas, só tinham uma sala de aula. 

As escolas rurais também têm carência de material didático: cabe à Prefeitura 

comprar o material mínimo, mas as professoras se viram para conseguir mais que 

isso; embora seja proibido, vendem doces e, com o dinheiro arrecadado, com-

pram caderno, lápis e borracha para os alunos:

Eles estão tão acostumados que não procuram o pai. Falam: ‘Professora, o 

meu caderno acabou’. Criam aquele laço sentimental com a professora que 

fi ca sendo pai, mãe, psicóloga: ‘Professora, será que você não pode comprar 

alguma coisa pra mim na cidade, chegar na cidade e ligar pra alguém pra 

mim?’. Fim de ano, dia das crianças, eles sabem que é dia das crianças, é 

duro você chegar e não ter nada, porque a Secretaria não ajuda e a televisão 

faz bombardeio na criança... A gente tem que tirar do bolso. Os professores 

fazem uma vaquinha e compram uma lembrancinha.

Cabe à Secretaria Municipal de Educação organizar o processo eleitoral para 

a escolha da direção das escolas. As professoras nos contam que agora são todos 

eleitos, ninguém é indicado. A não ser nos casos em que não haja candidatos.

É que nem eleição mesmo, tem que ter o presidente, o mesário, o secretário. 

É concorrido, tem as chapas, fazem carro de som, botam caixas no povoado, 

fazem camisa, uma verdadeira campanha eleitoral. Os candidatos têm os 

projetos que pretendem aplicar nas escolas porque, na verdade, as pessoas 

tentam votar no projeto.

Os eleitores são as pessoas da própria comunidade: alunos, pais, professores 

e funcionários. O processo é tão concorrido, que os professores contam que já 

houve casos de voto de cabresto e compra de votos. Mas foi a chapa honesta que 

ganhou. E o processo é considerado positivo: as pessoas fi cam mais politizadas.
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As escolas rurais em geral só oferecem vagas para as quatro primeiras séries 
do Ensino Fundamental. Em vários casos, como só há um professor, o ensino é 
desenvolvido no sistema multisseriado, isto é, alunos de várias séries convivem 
na mesma sala, com a mesma professora:

Eu não tinha preparo nenhum para trabalhar com o multisseriado. Para 
mim, foi um choque trabalhar com alfabetização à quarta série numa sala 
só. Eu não sabia como trabalhar. O Magistério não prepara a gente para 
isso.

Sem uma capacitação sufi ciente, cada professora aplica o que sabe para ensi-
nar seus alunos, cada uma com sua técnica:

A gente organiza assim: de manhã, é primeira e segunda série e, à tarde, 
terceira e quarta. Na sala, a gente divide os alunos em grupinhos conforme 
as séries. De manhã, eu tenho vinte e cinco alunos, de primeira e segunda 
série, com idade de seis a treze anos. De um lado, fi cam os da primeira, e do 
outro lado, os da segunda série. Primeiro, eu tenho uma conversa informal 
com todos, um bate-papo com eles. Posteriormente, eu passo um texto que 
vai ser cobrado de acordo com a capacidade de cada um, a faixa etária de 
cada um. Eu mesmo organizo os textos, em casa. Podem ser histórias, textos 
narrativos, poemas. Aí, eu distribuo para eles. Num grupo, eles fazem a 
leitura silenciosa. Já no outro grupo, como tem aqueles que têm difi culdade 
de leitura, eu trabalho outra coisa: coloco pra formar palavrinhas, ler pa-
lavras, recortar revistas... Os que estão com uma capacidade mais elevada, 
auxiliam os outros. Eles me auxiliam, são meus monitores...

Como este tipo de ensino se refl ete no aprendizado dos alunos?

Vou ser sincera, a carência de aprendizado na zona rural é triste. Tem alu-
nos que saem da quarta série sem saber ler e escrever. Porque, por causa da 
idade, nós temos que avançar a criança, nós não podemos conservar aquela 
criança de sete anos na alfabetização...
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A atividade de um professor de português em 
escolas particulares de Salvador

O professor de português dá aulas de redação para o Ensino Médio há quase 

dez anos em escolas particulares de Salvador. Suas turmas têm de trinta a qua-

renta e cinco alunos cada uma. Seu dia de trabalho começa cedo:

Meu dia de escola começa às cinco horas da manhã. Cinco e meia o desper-

tador vai tocar, mas eu estou acordando antes dele (e eu durmo à uma hora 

da manhã). Vou me preparar, pego o carro e, normalmente, chego ao colégio 

faltando cinco, dez minutos para o início das aulas, às sete horas. Quando 

dá tempo, eu ainda trabalho um pouquinho e vou pra sala de aula.

Mas, na verdade, a aula do professor começou antes, em sua casa, quando ele 

fi cou planejando e preparando os materiais que iria utilizar com os alunos:

Eu gosto muito de produzir, eu crio muitos materiais que são trabalhados 

na sala de aula: temas, textos, ilustrações. Por exemplo, estou atrás de um 

tema, não acho o texto, vou lá e faço o texto. Estou atrás de uma imagem, 

não acho, vou lá e faço a imagem. Pra fi car tudo amarradinho para os me-

ninos, para dar a eles o melhor possível. A redação leva muita coisa pra 

sala de aula, texto escrito, imagens, programas, fi lmes, debate cultural, eu 

adoro essa parte de produzir debate. Eu faço roteiros de fi lmes, adoro fazer 

isso, releio, compro o livro, vou pra internet, puxo muita coisa. Tudo isso 

exige tempo. Outro dia, levei uma hora e quarenta na internet procurando 

a imagem que combinava com o texto.
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Além da preparação das suas aulas, o professor tem também outra tarefa: 

Eu tenho pacotes e mais pacotes de redação para corrigir. Cada texto exige 
um trabalho de análise de oito, doze minutos.

Pelas suas contas, corrige cerca de 6 mil textos por ano. Enquanto as avalia-
ções dos alunos em outras matérias são feitas sob a forma de testes, ele tem que 
corrigir cada texto:

O trabalho de correção castiga muito não somente a vista, mas também o 
físico da gente. Eu estou com problema de vista, de coluna, com problema 
de tendinite e um estresse incessante. E a gente ainda sonha com a escola; 
essa noite eu sonhei com a minha diretora me cobrando...

Muitas vezes, no domingo, eu corrĳ o provas até as duas horas da madruga-
da. Então, já inicio a segunda-feira cansado, a semana cansado.

E conclui sobre sua carga horária: Você passa o tempo todo trabalhando, não sobra 
tempo pra uma vida social.

Esta, aliás, é uma queixa comum entre professores: O que me martiriza é a quanti-
dade de horas que meu trabalho pega do que seria meu lazer e meu descanso.

O professor explica a essência do seu trabalho:

Eu trabalho com redação. O trabalho de redação é o que? Estimular os me-
ninos a gostarem de ler, de refl etir, de escrever. Eles não gostam nem de ler, 
nem de refl etir, nem de escrever de maneira geral. Então, é um trabalho 
triplo que tenho que fazer todo santo dia.

O professor está se referindo a uma batalha diária para conquistar a atenção 
dos alunos e controlar a disciplina na sala de aula:

Há momentos em que você tem que estar corrigindo, dentro da sala, o que 
eles estão produzindo: orientando, vendo o parágrafo de um, consertando 
um período errado de outro, ajudando alguém a substituir uma palavra que 
está repetida; e os outros alunos acham que podem fazer ali um momento de 
lazer porque eles não têm a consciência de que, para um trabalho de produ-
ção, precisam se concentrar, eles não conseguem enxergar o quanto aquilo 
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é importante pra eles. Todo o dia tem sermão, às vezes dois, três até quatro. 
Hoje, eu falei para os alunos do segundo ano do Ensino Médio, que já estão 
perto do vestibular, sobre a importância deles aproveitarem a experiência de 
todos os professores e, no momento de produzir, realmente produzir e não 
bater papo.

Como muitos de seus colegas, o professor tenta entender o atual comporta-
mento dos alunos para explicar por que seu papel na escola ultrapassa o que ele 
considera um papel de professor:

Eu tenho dez anos ensinando; no começo do meu trabalho eu ainda con-
seguia enxergar estudantes na sala de aula. Hoje, a gente conta nos dedos 
quem estuda, os outros vieram fazer ‘reggae’, como eles próprios dizem. E 
não estou falando de uma escola. É geral. Eu fui pra uma escola agora que 
tem uma pedagogia religiosa, voltada para a religião e disse: ‘Vou estar em 
uma escola em que as coisas vão ser mais tranquilas’. Que nada! Nem pra 
querer estudar, nem pra questão disciplinar. O problema da disciplina hoje 
está fora da escola, está na família, está nas ruas. A gente está fazendo o tra-
balho cada vez mais redobrado em sala de aula, porque o professor tem que 
ser professor, tem que ser educador, tem que ser padre ou pastor pra pregar 
sermão. Tudo isso ao mesmo tempo. É muito!
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Boxe 7: Emprego na rede particular

Na rede particular de ensino, os vínculos empregatícios entre os professores e 
seus empregadores são regidos pela Convenção Coletiva de Trabalho fi rmada 
entre o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe-
BA) e o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (Sinpro-BA).17

Entre outros itens, a Convenção Coletiva estabelece o piso salarial e a duração 
da hora-aula. No acordo de 2009/2010, o piso salarial para as aulas de cinquenta 
minutos é de R$ 3,97 e, para as aulas de sessenta minutos, de R$ 4,77 por hora-
aula (valores válidos a partir de 1º de maio de 2009 até 30 de abril de 2010).

Dizem alguns professores que o salário das escolas particulares já foi bem 
maior do que o das escolas públicas e que hoje essa diferença está diminuindo. 
Referem também que o que compensa fi nanceiramente na escola particular é a 
bolsa de estudos para os fi lhos, que faz uma diferença muito grande em termos 
monetários.

17  A Convenção Coletiva de Trabalho aplica-se às relações de trabalho entre professores, técnicos de ensino, in-
strutores, monitores, regentes, supervisores pedagógicos, coordenadores pedagógicos e orientadores pedagógicos, 
de um lado e, do outro os estabelecimentos particulares de ensino, cooperativas escolares e quaisquer outros 
estabelecimentos de ensino de natureza jurídica de direito privado no Estado da Bahia, que mantenham cursos 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profi ssional, Educação Especial, Educação 
de Jovens e Adultos, Cursos de Datilografi a, Cursos de Idiomas, Cursos de Informática, Cursos de Balé, Cursos de 
Belas Artes, Cursos de Música, Cursos de Dança, Cursos de Atividades Gimno-recreo-desportivas.
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O controle sobre os professores
nas “escolas-empresas”

As escolas particulares são empresas privadas e, como tais, tratam seus pro-
fessores como qualquer empresa trata seus empregados: controlando o seu traba-
lho e avaliando a opinião dos seus “clientes”, isto é, dos alunos e/ou de seus pais 
a respeito do resultado deste trabalho. Nós somos muito vigiados, sempre tem alguém 
vigiando, disse uma professora de uma escola particular de Salvador. A gente vive 
sob um sistema de vigilância incomodativo, acrescenta outro.

Do que eles estão falando? De várias situações e de vários aspectos da vigilân-
cia e do controle aos quais são submetidos.

Em primeiro lugar, do controle dos horários de trabalho, principalmente da 
chegada à sala de aula: Você não pode chegar atrasado, mas geralmente sai depois do 
horário. Esse é um processo escravo, diz um professor.

Em algumas escolas, este controle é feito por outros funcionários que têm como 
atribuição não só anotar os horários em que os professores entram na sala de aula, 
como também controlar alguns comportamentos dos próprios professores. 

Diz uma professora:

Eu aprendi isso na profi ssão: mesmo que você quiser beber uma água, ir ao 
banheiro, vá primeiro para a sala de aula e diga: ‘Cheguei, estou aqui, bom 
dia’. Para o bedel ver e não colocar falta.

Tem duas coisas a que eu resisto bravamente: a escola quer que eu observe 
se o menino está de boné, que eu peça para ele tirar. Eu não peço e o bedel 
me odeia por isso e ele fi ca olhando no relógio, controlando o meu horário. 
E a vice-diretora, na sala dos professores, que diz: ‘Tem professor sentado 
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na mesa. Como é que nós vamos ensinar os meninos que não podem sentar 
no braço da cadeira, que quebra, se a professora senta-se na mesa?’. O sen-
tar na mesa não é confortável, sentar na cadeira e recostar é muito melhor. 
Mas sentar-se na mesa é estratégico. A gente se senta na mesa para ter o 
referencial da altura, ter o controle da sala. E para não cair no chão, porque 
a gente cansa muito, a batata da perna dói, a coluna dói, porque você está 
escrevendo no quadro o tempo todo, fi ca tudo dolorido.

Há ainda o controle dos professores pelos alunos, muitas vezes concretizado 
em “sistemas de avaliações” feitos pelos próprios alunos. O assunto gera muitas 
polêmicas:

A situação interessante é que você é avaliado por quem você avalia. Geral-
mente, a sua avaliação coincide com a avaliação que você faz do aluno. Você 
dá uma nota para o aluno e você vai ser avaliado [por ele] com uma nota 
equivalente. Isso é muito perigoso.

Por isso, esses “sistemas” não são adotados em todas as escolas, como explica 
esta professora:

No meu colégio, a gente só teve essa experiência uma vez e foi um desastre; 
é muito perigoso porque eles [os alunos] dizem assim: ‘Ah, ah, agora você 
vai ver’, e acabam com a sua vida.

E também há o controle direto dos professores pelos pais dos alunos, os ver-
dadeiros “clientes” das escolas:

E quando vem o pai do menino, que ensina na faculdade e quer dar aula pra 
gente, quer ensinar a gente como fazer prova? ‘Professora, as suas questões 
não estão bem elaboradas’...

Para enfrentar situações constrangedoras com os pais, os professores desen-
volvem algumas estratégias e mecanismos de proteção:

Eu aprendi uma coisa: minhas cadernetas são verdadeiras agendas. Eu ano-
to os pontos positivos e os negativos também, então, quando eu vou conver-
sar com o pai, eu vou tranquilo, eu já vou dizendo para ele: ‘Olha, seu fi lho 
tem problemas na sala de aula’. A maioria dos pais acha que os fi lhos são 
santos e muitos são danadíssimos. Então eu digo: ‘Eu anoto tudo, o que ele 
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faz de bom, as qualidades, mas também tenho anotado as falhas, o compor-
tamento dele, o interesse dele, se ele faz a tarefa’.

Aliás, as relações com os pais dos alunos são um grande tema de discussões. 
Embora a maioria dos pais não constitua problema para os professores e até os 
apóiem, há casos em que são afrontados ou questionados em seu saber e na sua 
competência.

A coordenação da escola não dá conta destes pais e tira o corpo de fora. 
Eles têm medo de enfrentar os pais. Quem dá conta desses pais somos nós. 
Professor é que enfrenta os pais.

E às vezes o pai chega na escola, você já está na sua sala de aula, a direção 
chega na porta da sala e diz: ‘Professor, dá pra você jogar um exercício aí rapi-
dinho, venha aqui dar um esclarecimento, quer dizer, conversar com o pai...’

Essas diversas ocorrências deságuam no controle mais importante de todos 
porque pode decidir sobre o emprego dos professores: o controle do desempe-
nho, a avaliação feita pela própria direção da escola:

Nessas escolas particulares, o dono da escola senta com você para falar sobre 
seu desempenho. E é uma tensão. Eu já fui demitido no dia do meu aniver-
sário. O diretor me chamou: ‘Como é que você está? Você é um excelente 
profi ssional. Mas as suas atividades profi ssionais não interessam mais a 
essa empresa. Você tem alguma coisa a dizer?’. Eu disse: ‘Não, só quero 
compreender porque hoje, o dia do meu aniversário’. ‘Seu aniversário? Eu 
não sabia, venha cá, meus parabéns!’

A vigilância e o controle sobre os docentes têm vários efeitos maléfi cos sobre 
eles:

Em primeiro lugar, são responsáveis pela perda de autonomia, um sentimento 
muito forte e descrito como um amplo leque de interditos que vão desde a impos-
sibilidade de escolher o que você vai fazer até a condição que você tem na sala de aula, 
sua criatividade, seu fazer mesmo no dia a dia; a forma como você arruma a sala, se você 
quiser arrumar em círculo, talvez seja um problema para a escola...

A falta de autonomia também tem um refl exo na avaliação, porque você tem um pla-
no a cumprir e se você for tão autônomo como você gostaria, você não consegue cumprir 
o plano.
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A discussão sobre autonomia vai longe e tem vários aspectos. Para ilustrá-la, 
um professor conta a seguinte história: Outro dia, eu ouvi um relato de uma profes-
sora de Educação Infantil que foi questionada porque não cortava a unha do aluno!!! E 
completa:

É uma ação que é não pedagógica e é cobrada como se fosse normal, natural. 
E aí vem a autonomia, porque o professor que se recusa a fazer esse papel fi ca 
num nível de desconforto muito grande. Primeiro, porque os colegas, para 
negociar, vão fazer, vão cortar as unhas. Têm alguns até que vão se dedicar 
e, na próxima reunião, vão dizer: ‘Eu cortei as unhas de meus alunos todos!’. 
E aí, passa a ser norma. Porque tem essa coisa ingênua: ‘Eu faço’, ‘eu con-
sigo’, ‘não me custa’. E tem um que acredita que aquilo é sério e diz: ‘Nós 
não vamos nos opor aqui, não é, a gente se opõe dentro da sala’. Mas tem um 
pessoal que é mais ingênuo, mais medroso, e vai lá e faz. E aí, os outros que 
não fazem são vistos com um olhar diferente, tipo ‘Você não é pró-ativo’.

Quem seriam esses professores que aceitam tarefas que extrapolam as fun-
ções didáticas?

Se eles são os mais jovens ou os mais velhos? Varia: os mais jovens querem 
ser bem vistos e os mais velhos temem por causa da idade, que está entran-
do fortemente na questão do fazer do professor. Antes, o professor não se 
preocupava se tinha cabelo branco, se era gordo, se tinha barriga; enfi m, se 
não era a Gisele Bündchen não tinha problema nenhum. Mas agora passou 
a ter. É uma super valorização da estética. Os alunos dizem e escrevem na 
avaliação: ‘Aquela professora só vem com aquela camisa’... E os pontos, o 
sistema de avaliação da escola... O professor sofre, se sente mal, é humilha-
do. Isto é autonomia?

Enfi m, um professor assim se expressa sobre o assunto:

A falta de autonomia incomoda muito mais do que a remuneração, porque a 
remuneração passa a ser um lugar comum: todo mundo sabe que o professor 
é mal remunerado e não tem muito que ele fazer para mudar imediatamente 
esse quadro. Mas a perda da autonomia, ela é diária, ela é constante, ela é 
cruel, ela refl ete no emocional do professor muito fortemente. 

Por outro lado, a vigilância constante das ações dos professores, constituindo 
formas de controle permanente das suas atividades, não raro, extrapola os muros 
da escola e passa a reger comportamentos e atitudes também fora da escola. 
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Parece que nós somos sujeitos e objetos da escola. Que nossa vida tem que 
ser limitada àquele mundo mesmo da escola.

E quando você entra num restaurante, que o aluno está lá na mesa com a fa-
mília dele e você entra, aí param, parece que é uma coisa assim: ‘Meu Deus, 
entrou um ET’. Se você está na praia: ‘Você usa biquíni?’. ‘Não: uso paletó 
e gravata’. Então, são essas coisas, essa vigilância eternamente.

Um dia, estava acompanhando uma amiga que estava doente e ela tinha 
parado na Perini [confeitaria de produtos refi nados em Salvador] para 
comprar um pão e um menino olhou para ela: ‘Ô, você não estava doente? 
Como você está aqui na Perini, na fi la?’. Aí, ela falou: ‘Meu fi lho’, com 
aquele ar de professora, ‘Meu fi lho, eu vim comprar um pão’. O constrangi-
mento a que o professor é submetido, o assédio moral a que ele é submetido 
por ele existir para além de um papel social que aqui está constituído, posto, 
que é dado a ele: ‘Ó, seu papel é esse, fora disso não venha não, que eu vou 
te enquadrar’.

Muitos dos comportamentos de vigilância sobre as próprias ações são intro-
jetados/incorporados pelo professor e passam a ser vivenciados cotidianamente 
na vida fora da escola:

Eu posso dizer que há uns dez atrás eu já começava a mostrar uma in-
disposição muito grande de ir a lugares onde têm meus estudantes: praia, 
festas... Eu tenho uma sensação que os meus alunos, encontrá-los em outros 
espaços, me coloca sempre na posição de professora, num lugar que eu te-
nho que ser, estou sempre vigiada, me sinto até vigiada por eles. Então, eu 
não vou estar à vontade [...], tenho a impressão que a presença deles já me 
coloca numa postura não tão natural, assim mais preocupada com o lado 
profi ssional.

Outra dimensão do controle, de ordem mais geral, pode ser identifi cada na 
rede particular de ensino, a partir das características das relações capitalistas, 
quando entram em cena as relações de consumo entre comprador-vendedor de 
serviços, como exemplifi cam os relatos a seguir:

O aluno de treze anos estava fugindo do colégio. Ele pulava a janela, no pri-
meiro andar do colégio e descia pelo mastro da bandeira. O colégio notifi cou 
o pai. Sabe o que o pai disse para o fi lho? ‘Você tinha que sair mesmo, do 
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jeito que a escola é chata’. O menino não foi punido, não aconteceu nada. A 
escola particular é refém do aluno e do pai.

Só para terem uma ideia da permissividade dos pais. A aluna foi sem farda 
um dia e a escola deixou entrar. No dia seguinte, a mesma coisa. No ter-
ceiro dia, a diretora disse que a aluna não podia mais entrar no colégio e a 
mandou para casa. Passadas umas horas, batem na porta da sala de aula 
e quando a professora abre, está um funcionário do Procon que diz: ‘Com 
licença professora, essa aluna vai entrar e assistir aula’. ‘É uma relação de 
consumo. O aluno diz: ‘Eu estou pagando e venho para aula que eu quiser, 
na hora que eu quiser’.

As leis de mercado (relação custo-benefício) podem ter papel relevante na se-
leção e na escolha da escola para os fi lhos, com refl exos na oferta dos postos de 
trabalho nas escolas:

O pai quer o resultado do Enem.18 Na reunião dos pais, um deles disse: ‘Fi-
quei triste porque o colégio tal não se encontra no ENEM’. E a escola está 
querendo nos corresponsabilizar quando ela perde aluno. Os alunos migram, 
isso acontece muito. A escola [X] usou uma prática de oferecer bônus para os 
bons alunos, que tinham médias acima de sete. Outras escolas têm perdido 
muitos alunos: uma perdeu quatrocentos, outra quinhentos. A escola [X] vai 
lá, descobre o melhor aluno, procura seu endereço e diz: ‘Meu colégio oferece 
para sua fi lha uma bolsa integral’. Quem não quer? Então, nós, professores, 
precisamos fazer mais trabalho, porque a escola diz: ‘Estamos perdendo alu-

nos, vão diminuir as turmas, vai ter diminuição de salário’.

18   Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estu-
dante ao fi m da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram 
o Ensino Médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que preten-
dem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca de quinhentas 
universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no Ensino Superior, seja 
complementando ou substituindo o vestibular. Disponível em: htt p://portal,mec.gov.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=183&Itemid=86. Acesso em: 06/08/2009.

TrabProfessoresBahia.indd   50TrabProfessoresBahia.indd   50 28/10/2009   10:13:5728/10/2009   10:13:57



Terceira parte

Trabalho: atividade e emprego

Qual é o papel dos professores?

A ocupação e a preocupação com os alunos

Valorização e desvalorização da profissão

Sofrimento e doenças x prazer e saúde no trabalho

TrabProfessoresBahia.indd   51TrabProfessoresBahia.indd   51 28/10/2009   10:13:5728/10/2009   10:13:57



TrabProfessoresBahia.indd   52TrabProfessoresBahia.indd   52 28/10/2009   10:13:5728/10/2009   10:13:57



53

O Trabalho dos Professores na Educação Básica na Bahia

Trabalho: atividade e emprego

Em todas estas histórias que acabamos de apresentar, os professores não se 

limitaram a descrever o seu trabalho. Eles também falaram do que gostam e des-

gostam e explicaram o porquê de suas observações. Ora destacaram aspectos 

ligados ao seu emprego, como o tipo de vínculo empregatício com as escolas, as 

exigências que estas escolas lhe fazem e o salário que recebem; ora destacaram 

aspectos ligados à atividade docente propriamente dita, como a preocupação em 

conquistar a atenção e o respeito dos alunos para passar os conteúdos que julgam 

importantes.

O trabalho que os professores analisaram tem, portanto, dois lados: o da ati-

vidade e o do emprego. 

Estamos chamando de atividade o que diferencia o trabalho de um profes-

sor do trabalho de outros profi ssionais, por exemplo, de um médico ou de um 

comerciante. É a parte de seu trabalho que lhe é específi ca e que, por isso, pode 

servir para defi ni-lo. Se a aula é seu momento mais visível, ele não é o único: os 

professores têm que planejar o que vão fazer (um exercício, uma aula, um cur-

so, um semestre, um ano letivo), preparar os materiais que vão utilizar, avaliar o 

aproveitamento dos alunos e registrar, sob diferentes formas (diários, cadernetas 

etc.), o que fazem para apresentar à direção das escolas, aos alunos e a seus pais ou 

responsáveis. As diferentes tarefas são vividas diferentemente pelos professores:

A maioria dos professores tem muito prazer naqueles cinquenta minutos, 
mas quando a aula acaba, às vezes se torna um castigo. Digo isso pelo can-

saço físico. Não é nosso barato corrigir prova, preparar aula, ir à reunião, 
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cumprir prazos, entregar prova, entregar questionário. Fazer essa parte bu-
rocrática não é o que a gente gosta de fazer.

Já o emprego é o que diferencia, por exemplo, o trabalho de um professor em 
escola particular do trabalho de um professor em escola pública e trata dos vín-
culos profi ssionais que os professores mantêm com seus empregadores (o Estado 
ou particulares) e que determinam as condições de ingresso e permanência na 
carreira docente, os direitos (trabalhistas e previdenciários) que têm enquanto 
trabalhadores, o seu salário.

Atividade e emprego, porém, se infl uenciam mutuamente. Um professor que 
tenha empregos esporádicos e precários em várias escolas dará aulas de um 
modo diferente daquele professor que trabalha em uma única escola, que lhe 
oferece bom salário e segurança no emprego. A frase seguinte, de um professor 
de escolas particulares em Salvador, resume esta ideia. Disse ele, referindo-se às 
mudanças que teve que fazer no seu modo de dar aulas para obedecer às prescri-
ções do dono da escola: Eu tive que modifi car meu trabalho até no que eu não acredito, 
porque era isso ou o emprego.

Se o trabalho é sempre atividade e emprego, seus efeitos nos professores, ale-
gria ou tristeza, prazer ou sofrimento, saúde ou doença, resultam desta natureza 
dupla.

Como diz uma professora:

Estar na sala de aula, com a troca constante com o aluno, é muito prazeroso. 
Talvez seja a única coisa que segura a gente dentro da profi ssão, porque a 
remuneração certamente não é. A relação de trabalho também não.

A seguir, vamos desenvolver alguns dos temas que apareceram nas análises 
feitas pelos professores e que, pela sua importância ou pela frequência com que 
foram mencionados, mereceram nosso destaque.
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Qual é o papel dos professores?

É muito frequente o professor fi car se perguntando qual o papel dele, disse um par-

ticipante de uma reunião em Salvador. Eu acredito que a causa de todos os problemas 

que nós estamos enfrentando hoje é que nós fazemos o que é função da prefeitura, e tam-

bém dos pais. Muitas vezes fazemos o papel de pai, relatou uma professora em Vitória 

da Conquista.

Os dois desabafos acima externam uma preocupação comum a muitos outros 

e que apareceu em todas as nossas reuniões: o papel dos professores mudou e 

atualmente não se sabe muito bem qual seja ele.

Um primeiro aspecto desta mudança está relacionado com a função da escola:

Historicamente, o professor enciclopédico foi substituído por um professor 

que deveria exercer, para além do conteúdo, uma intervenção social, na 

perspectiva do desenvolvimento integral. Isso gerou muito discurso, proje-

tos e modelos. A gente não se apropriou. A gente hoje está num festival de 

modelos.

A nossa geração, pelo menos eu pessoalmente, sabia o que o professor repre-

sentava na minha vida, não com essa dimensão elaborada como tenho hoje, 

mas eu tinha para mim que o professor era uma autoridade, que ele merecia 

respeito, que tudo o que ele falava era importante, que a fala dele tinha um 

peso, não esse peso de autoritarismo, mas um conceito de autoridade saudá-

vel. Essa geração, não. Você tem que estar, a todo o momento, dizendo qual 

o seu papel.
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A escola hoje está enchendo a gente de informações contraditórias e a gente 
se perde na obediência a esse tanto de comando. A escola fi ca fazendo o 
professor de pião.

Ao mesmo tempo, os professores têm sido requisitados a fazer coisas que ul-
trapassam o que julgam ser suas obrigações e o fazem porque se sentem obriga-
dos moralmente ou porque são pressionados a fazê-las.

Se tiver uma goteira na sala de aula, a escola tem que fi scalizar a goteira, 
mas o professor que deu aula naquela escola vai ser cobrado porque ele 
não avisou que tinha uma goteira na sala e esta é uma função do professor 
também. Desde a goteira, até o rendimento do aluno, tudo você tem que 
informar. O comportamento do aluno é você que tem que controlar. Se ele 
está de chinelo, se ele está com chiclete, se ele vem limpo, tudo isso é você 
que tem que fazer.

Enfi m, há um terreno nebuloso sobre a divisão de responsabilidades entre a 
família e a escola na educação dos alunos.

Estão sendo transferidas para o professor algumas responsabilidades na for-
mação dos alunos que não são dos professores. A família transferiu para o 
professor uma demanda que não é remunerada, que difi culta e avoluma seu 
trabalho e não é de sua competência, mas de competência da família.

Por que isto estaria acontecendo?

Na rede particular, a resposta dos professores é imediata: os pais trabalham 
muito para que seus fi lhos estudem numa escola particular e fi cam ausentes da 
sua educação, transferindo toda a responsabilidade por ela para a escola. E esta a 
transfere para os professores:

O pai e a mãe têm que se desdobrar para conseguir recursos para pagar uma 
escola que é cara, para pagar uma educação de qualidade que se pretende ter 
na escola particular [...], e os meninos fi cam sem a orientação familiar.

A indefi nição do papel de professor é fonte de mal-estar e eles tentam enten-
der a origem desta situação. Quem seriam os culpados? Os pais? Os alunos? As 
autoridades? A escola? O sistema?

Fica assim um pingue-pongue: a educação é a culpa dos pais; não, é a culpa 
da escola; não, é culpa de não sei quem. Eu acho que a gente tem que tomar 
consciência de qual é o papel de cada um e cada um fazer a sua função, para 
começar a dar certo.
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A ocupação e a preocupação com os alunos

Os alunos constituem o maior tema das análises dos professores sobre seu 
trabalho. Os professores não só se ocupam como também se preocupam com os 
alunos, na escola e fora dela, como conta, na história a seguir, uma professora de 
Vitória da Conquista:

Estava tendo um jogo de futebol na escola e um aluno se sentiu mal, disse 
que estava sentindo uma tontura, a visão meio escura, e caiu. Por conta 
desse negócio da visão, eu fi quei com medo, peguei meu carro e fui levar o 
aluno para o hospital. No meio do caminho, ele me relatou que não havia 
tomado café. No hospital, eu relatei que eu era da escola e que tinha vindo 
dar um socorro. A médica atendeu e foi até um milagre, porque o hospital 
estava assim de gente deitada no chão, um horror. A médica disse: ‘Meu 
fi lho, de manhã, tem que levantar e tomar um cafezinho, bolachinha, cho-
colatinho’. Aí eu falei: ‘Doutora, não tem não’. Ela concluiu que ele sentiu 
uma vertigem de fome, deu soro e mandou trazer um copo de café com leite. 
A gente tem dado uma assistência a esse menino na escola. Quando eu 
cheguei na casa para levar esse menino, eu falei com a mãe: ‘Esse menino é 
muito nervoso’. Aí, ela disse assim: ‘É, ele é nervoso e ontem ele saiu ainda 
mais nervoso porque ele não tinha os cinquenta centavos para levar para o 
jogo’ [os professores de educação física pediram cinquenta centavos 
para contribuir com o jogo, para comprar medalhas]. Chegou lá com 
fome e caiu.

A ocupação com o aluno começa antes de ser iniciada a aula, quando o pro-
fessor planeja o que vai fazer, e continua durante toda a aula, pois o professor 
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tem que conquistar seu interesse e sua atenção para passar o que planejou, o que 
frequentemente implica em algum tipo de controle da disciplina:

O trabalho não rende, a gente fi ca tendo que controlar a indisciplina. A 
gente tem que fazer este trabalho de conscientização todo o dia, porque o 
objetivo maior dos alunos na escola não é estudar, é curtir o período da ado-
lescência, puxar um papinho ali, paquerar, acusar o outro lá...

Esta situação é sentida como muito desgastante, como explica uma professora:

No dia a dia, quando a gente entra em sala, o desgaste maior sempre é aquele 
de você estar, ao mesmo tempo, fazendo a sua aula acontecer, trabalhando o 
seu conteúdo e chamando a atenção o tempo inteiro. É um desgaste muito 
grande. É muito cansativo o quanto a gente chama a atenção de meninos 
hoje, por uma falta de postura naquele espaço que é de educação. 

Eu vejo professores saírem arrasados da sala de aula, diz outra. Por que isto acon-
tece? As explicações são várias. Diz uma professora: Existe uma banalização da 
grosseria. 

Existe uma ideia de que tudo tem que ser feito com prazer. Ora, o conhecimento exige 
disciplina, esforço, frustração e os alunos querem tudo pronto, mastigado, explica outro.

Este tema provoca debates acalorados, principalmente entre os que lecionam 
no Ensino Médio em escolas particulares:

Professor 1: O conhecimento não é lúdico, o conhecimento é doloroso e 
quem faz esse papel é a escola. A partir daí, a escola se apresenta como obje-
to punitivo ao que dá prazer e aí vem a rejeição [dos alunos].

Professor 2: Eu vim de uma escola-parque e aprendi os conhecimentos 
científi cos com processos lúdicos.

Professor 3: Tem dois aspectos. Tem uma simplifi cação geral do conhe-
cimento. A gente está trabalhando com uma população que, de um modo 
geral, diminuiu o seu conhecimento mínimo básico. E o conteúdo da edu-
cação não mudou. O outro aspecto é o professor entender o seu papel como 
educador e como fomentador do pensar. [...] A gente se depara com um aluno 
que tem um conhecimento maior que o nosso porque vai para a internet. 
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Mas cadê o pensamento crítico deste aluno, a interpretação, o raciocínio? A 

internet e outras mídias trazem o conteúdo. O desafi o é trabalhar com este 

conteúdo. Mas os alunos questionam a linha do professor. Ao professor é 

negado ter um raciocínio. Ele tem que ser o reprodutor de um conteúdo. Ai 

do professor que tente ir além do livro. Se não está no livro, não pode dar.

Alguns professores que trabalham na rede pública e na rede particular com-

param os problemas de indisciplina nas duas redes, como esta professora de Vi-

tória da Conquista:

A difi culdade de disciplina na escola pública é bem menor do que na escola 

particular. Os meus alunos de rede municipal me respeitam mais, tem mais 

carinho. Eu já tive uma experiência [na escola particular] de fi car vinte 

minutos com um grupo conversando no fundo da sala e eu aqui na frente, 

de braços cruzados, esperando e eles conversando, como se simplesmente 

não existisse professor em sala de aula.

Para fazer face a esta situação, cada professor tem a sua ‘tática’. Uma professo-

ra de Salvador explica a sua:

São três coisas que eu digo na sala, logo no primeiro dia: 1 - Tanto é meu 

bem como é meu mal. 2 - Ninguém tem que gostar de mim. 3 - Ninguém 

tem que gostar de História. Agora, todo mundo pode aproveitar a aula pra 

se livrar de mim, justamente porque não gosta. 

Outro problema sério que angustia os professores é uma espécie de chanta-

gem feita por alguns alunos:

Nós temos que ter um cuidado enorme, nós temos que ser menos espontâ-

neos com os nossos alunos, tomar cuidado com o que nós falamos, com o 

que nós brincamos. Por quê? Porque eles usam isso na medida em que uma 

postura nossa não os agrade.

Para as professoras de escolas rurais que participaram de nossas reuniões, 

uma grande fonte de preocupação é o aprendizado de seus alunos. Particular-

mente preocupante para elas é a difi culdade de interpretar textos que encontram 
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na maioria dos alunos. Eles entendem o que a gente está falando, eles não entendem o 

que eles leem, eles não têm capacidade de interpretar, diz uma professora.

Como é isso?

Eles leem, quando a gente volta a perguntar o que eles entenderam do texto, 

eles não sabem.

E por que será que isso acontece? Porque eles estão só decodifi cando letras, eles 

não estão conseguindo transferir o pensamento, responde uma professora que ainda 

completa:

Tem vezes que a gente coloca fi lmes e sempre tem exercícios sobre o fi lme. O 

aluno lê o enunciado e pergunta: ‘Professora, mas aqui está perguntando o 

que mesmo?’. Aluno na quinta série: ‘Professora, procura aonde?’. Aí, eles 

pegam uma palavra que tem no enunciado e procuram a mesma palavra no 

texto: ‘Professora, a resposta é isso aqui?’

E termina com este desabafo: Me dá vontade de morrer...

Eu sinto tristeza, preocupação, às vezes eu fi co me perguntando: será que a 

culpa é minha?

Por isso, não é de se estranhar que, quando perguntadas sobre que tipo de 

formação gostariam de ter a mais, as professoras de escolas rurais tenham res-

pondido prontamente: formação sobre alfabetização.

No entanto, esta preocupação com o baixo desempenho dos alunos não é só 

dos professores rurais. Professores de escolas urbanas, públicas e particulares, 

manifestam a mesma preocupação:

Eu estou me desesperando, sinceramente. Porque quando você sai de casa, 

você acha que pode fazer alguma coisa. Aí, chega na escola e são tantos os 

fatores que não deixam, tantos obstáculos, que eu sinto que eu estou perdi-

da. Eu queria saber o que fazer, porque eu não sei.

Mas, apesar de todas as preocupações, os alunos são também a maior fonte de 

alegria dos professores:
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Eu gosto do mundo da escola, eu gosto da escola, do mundo do fazer educa-
ção, eu mudei muito estando na escola. Eu curto estar com os adolescentes, 
acho eles muito espertos, eu acho que tem uma coisa bacana neles, uma 
alegria, um olhar novo sobre o mundo, uma coisa poética que me alimenta. 

A troca constante com o aluno é muito prazerosa. A necessidade da gente se 
atualizar é justamente isso, essa troca. O que vai acontecer na sala de aula 
é um mistério absoluto, porque, por mais que você planeje uma aula, certa-
mente ela não vai sair conforme o planejado. Se sair, certamente não foi boa, 
porque faltou interação. A gente lida com o imprevisível.

Eu gosto do que eu faço, faço pelo meu aluno. Tudo o que eu faço, tudo o 
que eu luto é por ele. Quando eu estou em casa, eu estou pensando nele. Em 
tudo o que eu faço na minha vida, eu penso nele.
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Valorização e desvalorização do trabalho

Um dos lemas do Sinpro/Bahia e do movimento sindical dos professores em 
geral é a valorização do trabalho dos professores. A valorização defendida tem 
aspectos econômicos, como a melhoria do valor dos rendimentos (diretos e indi-
retos) e das condições de trabalho, e também aspectos relacionados com o valor 
social e o reconhecimento da importância da função de professor.

Até a data de redação deste texto (agosto de 2009), o estado da Bahia ainda não 
tinha adotado o piso salarial para os professores da rede estadual.19 Na rede mu-
nicipal, é mais difícil fazer esta avaliação, porque ela depende da decisão de cada 
um dos quatrocentos e dezessete municípios baianos. E na rede privada, fora um 
pequeno grupo de professores que trabalha em escolas de elite e ganham bem:

Tem professores que ganham uma miséria. Quem dá aulas em escolas de 
elite tem um salário mais alto, mas uma parcela signifi cativa desta categoria 
dá aulas em escolas de bairros, na periferia e aí as condições de trabalho 
chegam a ser piores do que as do setor público.

O piso salarial da categoria dos professores está muito próximo do salário 
mínino no país.

19 O prazo para os Estados e Municípios estabelecerem o piso salarial nacional para os professores de Ensino Básico 
de escolas públicas termina em janeiro de 2010, conforme a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
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Quanto à desvalorização social da profi ssão, tivemos um exemplo do problema 
em Vitória da Conquista a partir das respostas obtidas quando perguntamos aos 
professores se eles escolheriam a profi ssão se tivessem que o fazer novamente:

Professora 1: Eu tenho dúvidas, estou pensando em sair da profi ssão e já 
estou me envolvendo em consultoria ambiental.

Professora 2: Eu já estou pensando em ir para a área da Saúde.

Professora 3: Se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria a área da educação 
apesar de ensinar minha fi lha de sete anos que não é uma área legal para 
ela. Quando eu pergunto: ‘O que você vai ser quando crescer?’, ela fala: 
‘Artista’, eu deixo. ‘Médica’. Eu deixo. ‘Professora?’. ‘Por favor, não’. Ela 
nem fala. Acho que vê meu sofrimento na hora que eu chego em casa. Ela 
fala: ‘Mãe, hoje seus alunos, hein’... Ela já sabe. Ela ouve minhas conversas 
em casa e fala: ‘Mãe, não volta pra essa escola não’. 

Professora 4: Eu continuaria na profi ssão porque eu gosto, não me importo 
muito que as pessoas não valorizem. Eu gosto do que eu faço, faço pelo meu 
aluno, tudo o que eu faço, tudo o que eu luto é por ele.

Professora 5: Eu escolheria a mesma profi ssão. É uma fi losofi a de vida, 
considero uma missão, tem altos e baixos. Nunca fui privilegiada, passei 
por diversas escolas. Há mais de duas décadas eu trabalho em uma escola 
onde eu me sinto respeitada, valorizada. Minha carga horária sempre foi 
alta. Eu estou com vinte e cinco salas de aula. Já trabalhei trinta horas, e 
trinta horas numa escola particular você ganha muito bem. Nós temos esse 
privilégio, nossa escola é uma escola que respeita a gente. 

As respostas revelam uma variedade de opiniões que vão desde um amor 
quase incondicional pela profi ssão, vivida como uma espécie de missão, até uma 
grande rejeição. Esta variedade tem como uma das explicações fatores pessoais 
de cada professor, mas também refl ete a variedade de situações de trabalho em 
que a profi ssão é exercida, o que, por sua vez, refl ete as grandes disparidades 
socioeconômicas da população brasileira, com todas as suas injustiças e precon-
ceitos.
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Um caso de preconceito explícito está relatado a seguir:

Organizaram uma reunião e convidaram uma palestrante que foi tentar co-
locar na cabeça da gente que o ciclo20 era bom. Ela disse que a escola pública 
tem que existir pra formar cidadãos de bem, mas que os vitoriosos são for-
mados pela escola particular. E ela disse: ‘Nós colocamos nossos fi lhos em 
escola particulares porque nós queremos que eles sejam vencedores. Vence-
dores é o quê? É ser médico, advogado, engenheiro...’ [...] Isso foi uma coisa 
que me chocou, que me doeu tanto que você não imagina. A gente sabe que 
é difícil sair um menino de escola pública que vai ser um médico. Mas eu 
trabalho para isso. Mesmo sabendo que é difícil, eu ainda tenho esperança 
que isso aconteça. Falei: ‘Quer dizer que o pobre, a única coisa que ele ain-
da tem direito nessa vida, que é a educação, essa também não vai ser nada 
de qualidade, porque estão decidindo isso!’. A declaração da palestrante foi 
questionada e deu um quebra-pau.

Entre os professores municipais de Vitória da Conquista, ouvimos alguns de-
poimentos bem sintomáticos no que se refere à desvalorização da profi ssão:

Eu já ouvi que as duas piores profi ssões, uma é policial e a outra é professor. 
E são básicas, porque ninguém pode viver sem elas.

Tem parente que a gente fi ca um tempo sem ver. Quando ele te vê, pergunta: 
‘E aí, você está trabalhando? Você faz o quê?’. Respondo: ‘Sou professora’. 
E ele: ‘Ué, porque você não fez outra coisa?’. A ideia dele é que, se você fez 
universidade, não pode ser professora. Isso é de matar!

Eu estou vendo muitos colegas saindo da profi ssão, abandonando a profi s-
são para fazer outra coisa da vida. Tem uma colega, formada comigo, que 
preferiu vender roupa.

20  Quando se fala de ciclo, em geral se está referindo a ciclo plurianual de aprendizagem, quando a escolaridade é 
dividida em etapas de mais de um ano, com um currículo abrangendo o conjunto do ciclo. Nesta concepção, não 
faz sentido reprovar um aluno no fi m de um ano escolar, uma vez que o ciclo não foi concluído e que cada aluno 
percorre o ciclo em velocidades diferentes. No entanto, muitas vezes, na prática, a introdução dos ciclos tem sido 
confundida com aprovação automática. O assunto tem gerado várias polêmicas.
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Por que esta profi ssão estaria assim desvalorizada?

Professor virou bico. A rede municipal pega advogados, veterinários... Pes-
soa que não arranjou um emprego e que precisa sobreviver vai dar aula no 
município. O que tem de agrônomo que não consegue emprego na área e vai 
dar aula de ciências na rede municipal! Isso tudo desvaloriza.

A precarização do emprego, citada acima, não se limita aos órgãos municipais. 
A fi gura dos professores contratados está presente também nas redes estaduais21 
e em todo o Brasil. Embora a legislação referente aos funcionários públicos pre-
veja sua admissão por concurso de provas e títulos e estabilidade na carreira, há 
muitos professores na rede estadual e nas redes municipais que têm um contrato 
de trabalho temporário e ingressaram na carreira através de processos seletivos 
simples.

E a própria prefeitura, que é um órgão público, não deveria fazer isso. Mas 
ela contrata sem concurso, porque é menos custo para a prefeitura. E é mui-
ta gente...

A presença, na mesma escola, de professores que têm as mesmas atribuições, 
mas direitos diferentes, pode causar situações constrangedoras, como a que re-
produzimos a seguir sobre o tratamento deplorável e desrespeitoso dado a uma 
professora contratada em plena atividade e na frente de seus alunos:

Tinha uma professora contratada numa escola. Na metade do ano, outra 
professora, que já era da rede, pediu transferência para essa escola. Eles não 
avisaram a contratada que a outra professora ia chegar. Ela estava na sala 
de aula, no segundo horário, dando aula, e aí chegou a professora da casa: 
‘A Secretaria de Educação me deu esse ofício aqui para eu assumir essa 
vaga’. A professora contratada saiu da sala e a outra entrou, na metade do 
segundo horário! Eu fi quei querendo morrer esse dia. Se fosse comigo, eu 
endoidava. Porque tudo bem que a professora que é da casa tem o direito de 
estar ocupando a vaga. Mas o que custa a Secretaria ligar e falar: ‘Fulana, 
pediram a sua vaga, a gente vai remanejar você’. É falta de respeito. Con-
tratado não é gente?

21  O governo estadual da Bahia contrata funcionários temporários através do Regime Especial de Direito Admi-
nistrativo, conhecido pela sigla REDA.
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Nesse quadro, levantar a bandeira da valorização da profi ssão é uma ação 
extremamente importante. Os professores dizem que o tema precisa estar em pé 
de igualdade com o da formação de professores:

Hoje, em nosso país, discute-se educação como uma das prioridades. O eixo 
da discussão proposta pelo governo tem como uma das principais preocu-
pações a formação do professor. E dentro da universidade, no campo da pes-
quisa, tem uma vertente muito forte que é a formação do professor. A LDB22 
já trouxe a compreensão de que, para ser professor em qualquer nível, tem 
que ter graduação. Isto está no artigo 13. Foi um passo muito importante. 
A imposição da graduação foi colocada e o professorado saiu enlouquecido, 
principalmente no setor privado, para buscar esta graduação. [...] Mas o 
artigo 60 fala das condições de trabalho e esse não foi observado. As con-
dições objetivas para realizar este trabalho implicam em investimento no 
setor privado e no setor público. Nós precisamos que o setor público exerça 
regulação, controle e fi scalização do setor privado.

E completam seu raciocínio:

Nós temos que ocupar os campos que discutem a educação, o trabalho docen-
te, a formação dos professores e, no mesmo nível de igualdade, a valorização 
profi ssional, valorização da profi ssão. Quando nós conseguirmos ocupar 
esses espaços, nós vamos conseguir que o piso salarial nacional23 seja esten-
dido a todos os professores e não apenas aos públicos e independentemente 
do nível em que ele leciona e do setor em que ele trabalha. O piso salarial 
de R$ 950,00 é só para os professores de Educação Básica pública. Para 
discutir Plano de Carreira a nível nacional, nós tínhamos que ter um piso 
nacional. Aí nós estaríamos começando um processo de valorização da pro-
fi ssão.A valorização da profi ssão necessariamente repercutirá na qualidade 
da educação e na qualidade de quem faz a educação, que são os professores.

22   Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
23  Trata-se da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 69 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profi ssional nacional para os profi ssio-
nais do magistério público da Educação Básica. O piso salarial profi ssional nacional é o valor abaixo do qual os en-
tes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) não poderão fi xar o vencimento inicial das carreiras 
do magistério público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, quarenta horas semanais.
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Sofrimento e doenças x prazer e saúde no trabalho

Há mais de dez anos, em 1998, o Sinpro/BA publicou um levantamento24 rea-
lizado em escolas da rede privada de Salvador cujos objetivos eram “descrever os 
principais problemas de saúde percebidos pelos professores, buscando relacioná-
los às características específi cas presentes nos locais de trabalho”. Os principais 
resultados foram assim resumidos por seus autores:

• As queixas de doenças25 mais relevantes foram aquelas relacionadas ao uso 
contínuo da voz (dor de garganta, rouquidão), à postura corporal adotada no 
exercício das atividades (dor nas costas e nas pernas) e repercussões dessas 
atividades no funcionamento psicoemocional (cansaço mental, nervosismo).

• Os aspectos referentes à saúde mental foram problemas de saúde de enorme 
relevância entre os professores. Em primeiro lugar, pela frequência dos dis-
túrbios psíquicos menores (DPM)26,  atingindo 20% dos professores estudados. 
Em segundo lugar, porque os professores com DPM fi zeram mais referências 
a problemas gerais de saúde do que os professores sem DPM.27 Os fatores 
estatisticamente associados à DPM foram: trabalho repetitivo, insatisfação no 
desempenho das atividades, ambiente intranquilo e estressante, desgaste na 
relação professor-aluno, falta de autonomia no planejamento das atividades, 
ritmo acelerado de trabalho e pressão da direção.28

24  ARAÚJO, T. M. et al. Condições de trabalho e saúde em professores da rede particular de ensino de Salvador, Bahia. 
Salvador: 1998.
25  Avaliadas através de um questionário sobre queixas de doenças referidas.
26  Os distúrbios psíquicos menores (DPM) foram avaliados através de um questionário chamado “Self Reporting 
Questionnaire” (SRQ), que é um instrumento autoaplicável contendo uma escala de resposta sim/não. Tem sido 
utilizado para detecção de distúrbios não psicóticos.
27  Para maior detalhamento, consultar ARAÚJO, T. M. et al. Trabalho docente e sofrimento psíquico: um estudo 
entre professores de escolas particulares de Salvador. Revista da FAEEBA, v. 12, n. 20, p. 485-495, 2003.
28  Estes fatores foram avaliados através de um questionário específi co.
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Em 2001, um levantamento29 semelhante foi feito entre professores da rede 
privada de ensino de Vitória da Conquista. Seus resultados foram bastante seme-
lhantes aos encontrados em Salvador e assim descritos pelos autores:

• Queixas de saúde relacionadas à postura no trabalho: dor nos braços/ombros 
(52%), dor nas costas (51%), dor nas pernas/formigamento (47,5%);

• Problemas psicossomáticos ou relacionados à saúde mental: cansaço mental 
(59%);

• Problemas relacionados ao uso intensivo da voz: dor na garganta (46%);
• A prevalência de distúrbios psíquicos menores (DPM) foi mais elevada que a 

de Salvador: 41% contra 20%.

Em 2006, foi realizado um censo sobre as condições de saúde e trabalho dos 
professores da rede municipal de Salvador (Educação Infantil e Ensino Funda-
mental). O estudo incluiu 4.496 dos 4.697 professores da rede pública, o que cor-
responde a uma participação de 95,7%. Os principais problemas de saúde encon-
trados também reforçaram os resultados dos estudos citados anteriormente com 
professores da rede particular de ensino:

• Problemas relacionados ao uso intensivo da voz30: rouquidão foi referida 
como frequente/ou muito frequentemente por 24,2% e 23,9% referiram dor na 
garganta frequente/muito frequentemente. A prevalência de alteração vocal 
foi de 43,7%.31

• Queixas musculoesqueléticas: a prevalência global de dor musculoesquelé-
tica frequente/muito frequentemente em pelo menos um dos três principais 
segmentos corporais (costas, braços e pernas) foi de 55%, sendo 41,1% para dor 
nas pernas, 41% para costas e 23,7% para braços.32

• Outras queixas relevantes relatadas como frequente/muito frequentemente: 
cansaço mental (25,7%), nervosismo (19,0%), sonolência (19,3%) e esquecimen-
to (18,3%).

• A prevalência de distúrbios psíquicos menores (DPM) foi de 22,8%.

29  DELCOR, N. S. et al. Condições de trabalho e saúde dos professores da rede particular de ensino de Vitória da 
Conquista, Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 10, p. 187-196, jan/fev, 2004.
30  Neste estudo, diferentemente dos outros dois citados anteriormente, as queixas de saúde não foram avaliadas 
em escala dicotômica (sim/não), mas em uma escala que variou de 0 a 4 (nunca sentiu o problema de saúde, sentiu 
raramente, pouco frequentemente, frequentemente ou muito frequentemente).
31  SOUZA, C. L. Distúrbio vocal em professores da educação básica da cidade do Salvador-BA. 2008. 91 f. Dissertação 
(Mestrado) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
SAMPAIO, M. C. Incapacidade vocal em professores. 2009. 65 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina da 
Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
32  CARDOSO, J. P. Aspectos psicossociais do trabalho e queixas de dor musculoesqueléticas entre professores. 2008. 136 f. 
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana.
RIBEIRO, I. Q. B. Fatores ocupacionais associados à dor musculoesquelética em professores. 2009. 73 f. Dissertação (Mes-
trado) - Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador.
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A Análise Coletiva do Trabalho que realizamos e cujos principais resultados 
apresentamos até aqui confi rmou que os professores continuam apresentando as 
mesmas queixas.

Mas, sobretudo, trouxe elementos importantes para entendê-las. É que, quan-
do os próprios protagonistas (no caso, os professores) analisam o seu trabalho, 
quando eles têm a palavra sobre o mesmo, tudo o que é descrito é também expli-
cado, interpretado e adquire sentido.

Assim, podemos entender por que os professores sofrem psicologicamente e 
até adoecem quando descobrimos como eles são pressionados, controlados, vi-
giados e até humilhados por escolas que exigem deles muito mais do que lhes 
oferecem. Ou quando não conseguem fazer o seu trabalho como gostariam e 
acham que deveriam fazê-lo por uma série de problemas.

Hoje, o professor está prisioneiro da escola, está rendido e isto afeta de forma 
vertiginosa a saúde dele.

Considero o ambiente de trabalho do professor na escola privada um am-
biente que põe em risco a sua saúde emocional e psicológica.

Do mesmo modo, também fi ca claro por que, apesar de todos os problemas, 
os professores não desistem: é que a profi ssão tem enormes atrativos, que vão 
além dos materiais. Os professores lidam com crianças e adolescentes (o que para 
muitos é um privilégio) e têm uma missão nobre: tornar seus alunos pessoas 
melhores, com mais conhecimentos, mais habilidades, mais espírito crítico, mais 
conscientes.

A gente se queixa muito. Mas se você pegar nosso cotidiano, vê que é uma 
categoria muito criativa, muito bem-humorada. A gente tira água de pedra 
normalmente, dá nó em pingo d’água todos os dias. Professor é que nem 
ator, tem uma capacidade de improviso, de memória, de criatividade. Se há 
alguém que consegue se livrar de saia justa é o professor. E a nossa identida-
de que parece difusa, quando pensada coletivamente nesse modelo coletivo 
que nós temos no movimento sindical, o professor tem muito forte; é por 
isso que é difícil ter um professor que não seja solidário. Eu acho que a gente 
se gosta, tem uma relação de admiração. Tem uma coisa nessa profi ssão, é 
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que a gente gosta dessa profi ssão. E uma das coisas que nos nutre é a relação 
humana, a relação com crianças e jovens. É uma coisa fantástica. A gente vê 
isso: o salário é pouco, a autonomia cada vez menor, a gente vai adoecendo, 
mas a gente consegue se superar.

Também é visto como altamente positivo o fato de ser uma “profi ssão cole-
tiva” (em que o produto fi nal depende de várias pessoas) e que tem um retorno 
imediato:

Esse retorno, eu não consigo ver em nenhuma outra profi ssão. A troca hu-
mana e a troca de conhecimento, também não. Não consigo pensar em ne-
nhuma outra profi ssão que tenha tamanha rapidez nessa nutrição de emo-
ções, de conhecimento.

O grande desafi o para melhorar a saúde dos professores passa, portanto, por 
estimular tudo o que o seu trabalho tem de bom e prazeroso e minimizar, ou 
eliminar, tudo o que este trabalho tem de patogênico. É um grande desafi o que 
promete muitas lutas futuras.
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Ao longo destas páginas, tentamos descrever o trabalho de professores que 
lecionam na Educação Básica no estado da Bahia, tal como um grupo deles o 
descreveu e analisou, coletivamente, em reuniões de Análise Coletiva do Traba-
lho, realizadas durante os anos de 2005, 2006 e 2007. Temos consciência de que o 
que eles nos contaram refl ete o que muitos outros professores vivem, sentem e 
pensam do seu trabalho. Mas também sabemos dos limites do nosso estudo: há 
várias situações de trabalho que não foram sequer mencionadas, como a de pro-
fessores em escolas profi ssionalizantes, de professores em Educação de Jovens 
e Adultos, de professores que trabalham em Educação Especial. A Bahia tem 
417 municípios e só estivemos em dois deles, Salvador e Vitória da Conquista. 
Também deixou a desejar a análise das condições materiais das escolas e dos 
materiais didáticos que tão grande infl uência têm sobre o trabalho dos professo-
res. Estes limites, porém, não inviabilizam os nossos resultados. Pelo contrário, 
podem ser encarados como um estímulo para novos estudos e para que mais 
professores sejam chamados a analisar seu trabalho, pois, mais uma vez, fi cou 
evidenciado que há um grande silêncio em torno do trabalho vivido no seu dia 
a dia e que, quando este silêncio começa a ser rompido, quando os protagonistas 
são chamados a analisá-lo, aumenta a compreensão sobre ele e as chances de 
melhorá-lo se tornam muito maiores.

Para fi nalizar, gostaríamos de fazer algumas considerações:

1. É temerário fazer um diagnóstico único sobre o trabalho dos professores. As 
realidades em que vivem, as situações em que exercem a profi ssão são tão di-
ferentes, que melhor é realçá-las do que tentar uniformizá-las. Os professores, 
mais do que qualquer outra categoria de trabalhadores, por trabalhar com 
uma parte expressiva da sociedade, sofrem os impactos das condições (so-
ciais, econômicas e culturais) em que estas populações vivem. O trabalho de 
professores que lecionam em escolas de elite da capital é profundamente dife-
rente daquele de professores que lecionam em pequenos e pobres municípios 
do interior. Esta compreensão é importante para que encontremos soluções 
diferentes e condizentes com cada realidade. Por outro lado, é impressionante 
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como os professores, independentemente do seu emprego, apresentam um 
discurso muito semelhante quando falam da sua atividade de educador e do 
cuidado e da preocupação com os seus alunos, que constituem a fonte tanto 
de seus maiores sofrimentos, como de suas maiores alegrias.

2. Como já dissemos no início deste livro, os efeitos do trabalho no bem-estar 
e na saúde dos professores provêm de sua dupla natureza, ou seja, de ser ao 
mesmo tempo uma atividade profi ssional e um emprego. No momento atual, 
estas duas faces estão sofrendo mudanças. A profi ssão está sendo questiona-
da: Para que serve o professor? Qual o seu papel? Que tipo de ensino deve 
proporcionar a seus alunos? Esses questionamentos estão profundamente 
relacionados às mudanças que têm ocorrido nas últimas décadas no sistema 
escolar de Educação Básica: a educação elitista e para poucos, que tínhamos 
há algum tempo, não serve mais, porém ainda não sabemos ao certo que tipo 
de educação escolar precisamos ou queremos ter. E o emprego dos profes-
sores, assim como todos os empregos, passou por profundas mudanças. As 
políticas neoliberais que dominaram o mundo nas últimas décadas propug-
navam, sob o eufemismo da fl exibilização das relações de trabalho, o fi m das 
relações estáveis de emprego e de alguns direitos trabalhistas. Estas medidas 
foram adotadas, primeiramente, no setor privado da economia e, depois, tam-
bém no setor público. Na educação, provocaram um quadro de precarização 
do trabalho que se manifesta nos contratos temporários existentes no serviço 
público, municipal e estadual, e na proletarização dos professores nas escolas 
particulares. A criação de um piso salarial nacional para os professores que 
atuam na Educação Básica pública, pelo governo federal, aposta na mudança 
deste quadro, ou seja, na valorização da profi ssão. No entanto, como sabem 
os próprios professores e conforme relatado nesta publicação, ainda há muito 
a ser feito para que a profi ssão volte a ser valorizada.

3. Finalmente, gostaríamos de destacar o entusiasmo com que os professores 
participaram de nossa pesquisa e aceitaram descrever e analisar o seu tra-
balho. Este entusiasmo nos contaminou. Embora saibamos que nem todos os 
professores estejam assim motivados, a ênfase com que eles defenderam a sua 
profi ssão nos sinalizou que estamos diante de uma categoria guerreira, que 
vai continuar lutando em prol da educação de nosso país com garra. Afi nal, 
eles mostraram o contrário do que diz o poeta Carlos Drummond de Andra-
de: “As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase”.
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