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INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Abrangência: 

. Delegados (as) participantes do 33º Congresso Nacional da CNTE 

. Representantes de todas as entidades afiliadas da Confederação  

2. Número de entrevistados:  762 delegados (as)  

3. Projeto de pesquisa e Protocolo (em anexo) 

4. Período de aplicação: 13 a 15 de janeiro de 2017 

5.  Período de processamento de dados: abril e maio de 2017 

6. Análise dos dados e elaboração de relatório: junho, julho e agosto de 2017 

7. Relatórios iniciais:  

Relatório 1:  Identificação dos profissionais pesquisados 

Relatório 2: Saúde e condições de trabalho  

 Relatório 3: Participação social envolvimento com redes sociais 

8. Apresentação dos Relatórios: 

.  Coletivo Nacional de Saúde 

. Diretoria Executiva  

. Conselho Nacional de Entidades (CNE) 

9. Publicação dos Relatórios: 2º semestre de 2017 
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RELATÓRIO  1 

IDENTIFICAÇÃO DOS (AS) PROFISSIONAIS PESQUISADOS (AS) 

 

1. DADOS PESSOAIS 

  

1.1 Sexo  

Os (as) delegados (as) ao Congresso da CNTE são eleitos pelos sindicatos 

filiados na proporção de sócios estabelecida pelo Conselho Nacional de Entidades (CNE). 

Além desse critério, o estatuto da Confederação estabelece a instância apta a eleger os (as) 

delegados (as) – como assembleia geral ou congresso – e a garantia de proporcionalidade 

entre as diferentes propostas em debate. Dessa forma, as delegações expressam a 

quantidade de associados (as) e a correlação de forças políticas da base social da CNTE. 

Para o 33º Congresso, foram eleitos 2.253 delegados (as), dos (as) quais 762 responderam 

o Protocolo (questionário), o que corresponde a 33,8% desse universo. 

O conjunto de 762 profissionais da educação pesquisados(as) compõe-se de 

465 mulheres e de 297  homens correspondendo, respectivamente, a 61% e a 39% do total 

da amostra (Quadro 1). Esse percentual evidencia a predominância da presença feminina 

na educação básica. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), “o perfil 

predominantemente feminino dos profissionais vai se modificando à medida que se 

caminha da educação infantil para o ensino médio e para a educação profissional” 

(BRASIL, 2009). Dados do Censo de 2007, compilados em 2009, mostram a seguinte 

participação de professoras: 97,9% na creche; 96,1% na pré-escola; 91,2% nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 74,4% nos anos finais do ensino fundamental; 64,4% no 

ensino médio e 46,7% na educação profissional. 

O foco deste estudo não é a etapa e/ou modalidade de atuação do profissional 

da educação. Além disso, a pesquisa envolve todos os segmentos de profissionais (Quadros 
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2 e 3), o que não é abrangido pelo Censo do MEC. De qualquer modo, é válido observar a 

predominância de mulheres na profissão, diminuindo no ensino médio e ficando um pouco 

aquém dos homens na educação profissional. Observe-se, ainda, que o Congresso da 

CNTE é a instância definidora das políticas da Confederação, incluindo o processo de 

escolha de sua direção, o que traz outros elementos para a composição da delegação. 

Quadro 1 

Entrevistados (as) por sexo 

Público pesquisado – mulheres e homens  

Distribuição por sexo Nº entrevistados (as) Percentual 

Feminino 465 61% 

Masculino 297 39% 

Total 762 100% 

 

Representação gráfica do quadro 1: 

 

Gráfico 1 – Entrevistados(as) por sexo 

 

Quadro 2 

Sexo feminino 

Público pesquisado – segmentos profissionais 

Distribuição por segmento Nº Percentual* 

Professoras 326 70,1% 
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Funcionárias da educação 85 18,3% 

Especialistas em educação 43 9,2% 

Multiprofissionais** 11 2,4% 

Total 465 100% 

 

(*) Os percentuais são registrados até o primeiro decimal, mas calculados até o segundo decimal; 

quando este for superior a cinco, o algarismo imediatamente anterior varia para cima. Exemplificando: 

70,10% permanece 7,1%; 18,27% passa a ser 18,3%; 2,36 passa a ser 2,4%; 9,24 permanece 9,2%. 

(**) Multiprofissional é o termo utilizado nesta pesquisa para designar profissionais que exercem, 

concomitantemente, funções atinentes a mais de um segmento. Por ex.: professor(a) e funcionário(a) 

da educação; professor(a) e especialista em educação; funcionário(a) da educação e especialista em 

educação. Isso ocorre na mesma ou em diferentes redes de ensino.  

 

Representação gráfica do quadro 2: 

 

Gráfico 2 - Sexo feminino por segmentos profissionais – Mulheres 

 

Quadro 3  

Sexo masculino 

Público pesquisado – segmentos profissionais  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores 237 79,8% 

Funcionários da educação 43 14,5% 
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Especialistas em educação 8 2,7% 

Multiprofissionais 9 3,0% 

Total 297 100% 

 

 

Representação gráfica do quadro 3: 

 

Gráfico 3 – Sexo masculino por segmentos profissionais – Homens 

 

 

1.2 Identidade de gênero 

Esta investigação introduziu quesitos sobre gênero (Quadros 4 a 9) por 

entender seu significado para o conjunto das bandeiras defendidas pela CNTE. Os 

levantamentos que se limitam a identificar os sexos não refletem a identidade de inúmeras 

pessoas que integram a categoria. Como enfatiza Louro (1997), não se trata de negar que o 

gênero se constitui com ou sobre os corpos sexuados,  

mas [que seja] enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica 

produzidas sobre as características biológicas. [...] O conceito passa a ser usado, 

então, com um forte apelo relacional – já que é no âmbito das relações sociais 

que se constroem os gêneros. (p.. 22)  
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Para dar consequência ao debate conceitual e político, a CNTE alterou o nome 

da Secretaria da Mulher para Secretaria de Relações de Gênero. Com essa deliberação 

congressual, a Confederação ampliou a temática, a formulação teórica e o alcance das 

políticas de gênero. 

 

Quadro 4 

Identidade de gênero – feminina   

Público pesquisado – mulheres  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras  323 99,1%* 

Funcionárias da educação 84 98,8%* 

Especialistas em educação 42 97,7%* 

Multiprofissionais 11 100%* 

N/R (não responderam) 3 0,6%** 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

(**) Percentual calculado em relação ao número de mulheres 

 

Representação gráfica do quadro 4: 

 

Gráfico 4 – Identidade de gênero – feminina – Mulheres 
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Quadro 5 

Identidade de gênero – feminina 

Público pesquisado – homens  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores 1 0,4%* 

Funcionários da educação - - 

Especialistas em educação - - 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

 

Quadro 6 

Identidade de gênero – masculina 

Público pesquisado – mulheres   

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras  - - 

Funcionárias da educação 1 1,2%* 

Especialistas em educação - - 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

 

Quadro 7  

Identidade de gênero – masculina  

Público pesquisado – homens  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores 233 98,3%* 

Funcionários da educação 41 95,3%* 

Especialistas em educação 8 100%* 

Multiprofissionais 9 100%* 

N/R (não responderam) 2 0,7%** 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

(**) Percentual calculado em relação ao número de homens 
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Representação gráfica do quadro 7: 

 

Gráfico 5 – Identidade de gênero – masculina – Homens 

 

Quadro 8 

Outra identidade de gênero 

Público pesquisado – mulheres  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras  1 0,3%* 

Funcionárias da educação - - 

Especialistas em educação - - 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

 

Quadro 9 

Outra identidade de gênero 

Público pesquisado – homens  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores 2 0,8%* 

Funcionários da educação 1 2,3%* 

Especialistas em educação - - 
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Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

 

Representação gráfica do quadro 9: 

 

Gráfico 6 – Outra identidade de gênero – Homens 

 

 

1.3 Orientação sexual 

Ao longo do tempo, a ampliação das secretarias e dos coletivos da CNTE 

buscou dar respostas às crescentes demandas produzidas por avanços sociais e culturais. 

Insere-se nesse contexto a criação da Secretaria de Direitos Humanos e do Coletivo  

LGBT1. 

As lutas por reconhecimento da população LGBT têm sido impulsionadas, em 

âmbito mundial, pela Internacional da Educação (IE). A IE produz material formativo, 

estimula a organização e o debate sobre orientação sexual nas escolas. A CNTE tem 

promovido a discussão e a formação de militantes como uma política permanente e 

transversal. No plano editorial, a publicação denominada “Educação e Diversidade”, 

volume 7 da Revista Retratos da Escola, em 2013, deu consistência teórica a este 

importante debate. 

                                                           
1 LGBT é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
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A pesquisa mostra a predominância da orientação heterossexual dos(as) 

entrevistados(as) com índices superiores a 90%, exceto nos segmentos de professor e de 

especialista em educação do sexo masculino, que ficam na casa dos 80% (Quadros 10 e 

11). Os percentuais mais significativos de não heterossexuais são de homens que se 

identificam como homossexuais, respectivamente, 12,2% de professores e 12,5% de 

especialistas em educação (Quadro 15). Neste caso, porém, trata-se de apenas uma pessoa 

cujo índice se eleva pelo fato de o segmento não ser numeroso. 

Quadro 10 

Orientação sexual – heterossexual 

Público pesquisado – mulheres  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras 298 91,4%* 

Funcionárias da educação 79 92,9%* 

Especialistas em educação 41 95,3%* 

Multiprofissionais 11 100%* 

N/R  19 4,1%** 

  (*) Percentual calculado em relação ao segmento 

  (**) Percentual calculado em relação ao número de mulheres 

 

Representação gráfica do quadro 10: 

 

Gráfico 7 – Orientação sexual – heterossexual – Mulheres 
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Quadro 11 

Orientação sexual – heterossexual 

Público pesquisado – homens   

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores 192 81,0%* 

 Funcionários da educação 39 90,7%* 

Especialistas em educação 7 87,5% 

Multiprofissionais 9 100%* 

N/R  6 2,0%** 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

(**) Percentual calculado em relação ao número de homens 

 

Representação gráfica do quadro 11: 

 

Gráfico 8 – Orientação sexual – heterossexual  – Homens 

 

Quadro 12 

Orientação sexual – bissexual  

Público pesquisado – mulheres  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras  7 2,1%* 
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Funcionárias da educação 1 1,2%* 

Especialistas em educação - - 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 

 

Representação gráfica do quadro 12: 

 

Gráfico 9 – Orientação sexual – bissexual – Mulheres 

 

Quadro 13 

Orientação sexual – bissexual 

Público pesquisado – homens  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores  10 4,2%* 

Funcionários da educação 1 2,3%* 

Especialistas em educação - - 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 
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Representação gráfica do quadro 13: 

 

Gráfico 10 – Orientação sexual – bissexual – Homens 

 

Quadro 14 

Orientação sexual – homossexual  

Público pesquisado – mulheres  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professoras 7 2,1%* 

Funcionárias da educação 1 1,2% 

Especialistas em educação 1 2,3%* 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 
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Representação gráfica do quadro 14: 

 

Gráfico 11 – Orientação sexual – homossexual – Mulheres 

 

Quadro 15 

Orientação sexual – homossexual 

Público pesquisado – homens  

Distribuição por segmento Nº Percentual 

Professores  29 12,2%* 

Funcionários da educação 3 7,0%* 

Especialistas em educação 1 12,5%* 

Multiprofissionais - - 

(*) Percentual calculado em relação ao segmento 
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Representação gráfica do quadro 15: 

 

Gráfico 12 – Orientação sexual – homossexual – Homens 

 

 

1.4 Faixa etária 

A falta de reconhecimento da profissão pelos poderes públicos tem provocado 

desestímulo em relação à profissão. Não obstante tenham ocorrido avanços institucionais 

nos últimos anos que serão, oportunamente, abordados há um desestímulo da juventude em 

relação à profissão.  

Os baixíssimos índices de professores, especialistas em educação e 

funcionários de escola jovens indicam que não existe renovação nos quadros de carreira. 

Do total de 465 mulheres de todos os segmentos (Quadro 16), apenas três têm até 25 anos e 

sete têm de 26 a 30 anos, ou seja, 0,6% e 1,5%, respectivamente, o que resulta em 2,1% de 

profissionais jovens. Entre os homens (Quadro 17), as mesmas faixas totalizam 15 

profissionais, o que resulta em um percentual de 5,0%.  

Os números realmente expressivos situam-se nas faixas de 41 a 50 anos, onde 

os homens obtêm 39,0% e as mulheres 30,7%. Na faixa compreendida entre 51 a 60 anos, 

as mulheres têm o índice de 38,1% e os homens de 29,3 %. Em outras palavras: 68,8% das 

mulheres e 68,3% dos homens têm entre 41 e 60 anos. 
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Quadro 16 

Faixa etária  

Público pesquisado – mulheres  

Faixa etária Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Até 25 anos 2 - - 1 3 

26 – 30 anos 7 - - - 7 

31 – 35 anos 18 2 2 - 22 

36 – 40 anos 36 6 6 1 49 

41 – 50 anos 108 19 13 3 143 

51 – 60 anos 116 38 18 5 177 

+ de 61 anos 39 20 4 1 64 

Total  326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 16:  

 

Gráfico 13 – Faixa etária – Mulheres 

 

Quadro 17 

Faixa etária 

Público pesquisado – homens  
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Faixa etária Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Até 25 anos - 3 - - 3 

26 – 30 anos 9 3 - - 12 

31 – 35 anos 17 2 1 1 21 

36 – 40 anos 37 2 1 - 40 

41 – 50 anos 93 14 4 5 116 

51 – 60 anos 72 11 2 2 87 

+ de 61 anos 9 8 - 1 18 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 17:  

 

Gráfico 14 – Faixa etária – Homens 

 

 

1.5 Raça/cor 

A pesquisa revela que metade dos profissionais da educação são brancos, 

respectivamente, 51,6% das mulheres (Quadro 18) e 50,5% dos homens (Quadro 19). É 
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elevado o percentual que se declara negro, correspondendo a 33% de mulheres e a 28,9% 

de homens. Some-se a isso o fato de algumas pessoas esclarecerem que se declaravam 

pardas porque esse nome constava na certidão de nascimento, mas se consideravam 

pertencentes à raça negra.  

A pesquisa não utilizou o nome empregado pelo IBGE para a designação da 

raça negra. Houve manifestações de concordância com essa opção. Quanto aos 

profissionais indígenas, o percentual é idêntico entre mulheres e homens: 1,7%. Esse 

percentual é inexpressivo e corresponde a um limitado número de associados da CNTE; 

por isso, a simples presença no Congresso já é auspiciosa.  

 

Quadro 18 

Raça/cor  

Público pesquisado – mulheres  

Raça/cor Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Branca  173 39 22 6 240 

Negra  102 32 15 4 153 

Indígena  5 2 1 - 8 

Parda  37 10 4 1 52 

Outra  9 2 1 - 12 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 18: 

 

Gráfico 15 – Raça/cor – Mulheres 

 

Quadro 19 

Raça/cor 

Público pesquisado – homens  

Raça/cor Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Branca  122 23 1 4 150 

Negra  70 9 3 4 86 

Indígena  3 2 - - 5 

Parda  32 7 3 - 42 

Outra  10 2 1 1 14 

Total  237 43 8 9 297 
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Representação gráfica do quadro 19: 

 

Gráfico 16 – Raça/cor – Homens 

 

 

1.6  Estado civil 

A grande maioria de participantes da pesquisa é casada ou vive em situação de 

união estável. Entre as mulheres (Quadro 20) o percentual é de 44,3% e, entre os homens 

(Quadro 21), é de 58,9%. Esse dado pode ser associado à predominância de faixa etária 

anteriormente abordada, pois as pessoas já fizeram escolhas em relação à constituição de 

grupo familiar. Ao mesmo tempo, o casamento segue como uma prática socialmente 

reconhecida para a formação de um núcleo de sociabilidade e de afetividade. O 

questionário não contém perguntas sobre crenças religiosas, mas é possível que elas 

influenciem esta escolha. 

De qualquer modo, os percentuais de mulheres solteiras (29,7%) e 

separadas/divorciadas (19,8%) alcançam quase 50%, isto é, representam mais do que os de 

mulheres casadas ou em união estável. Entre os homens, a soma dos dois quesitos resulta 

em 40%.  

As escolhas ou contingências que fazem com que as mulheres, principalmente, 

alterem um padrão convencional de relacionamento derivam, em grande medida, das lutas 

feministas e aquelas voltadas para sua emancipação social e humana. Ao mesmo tempo, 

geram a necessidade de autossuficiência econômica, condição difícil de ser alcançada com 

os padrões salariais vigentes na maior parte dos estados e municípios brasileiros. 
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Quadro 20 

Estado civil  

Público pesquisado – mulheres  

Estado civil Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Solteira  101 20 13 4 138 

Casada  148 33 20 5 206 

Separada  63 19 8 2 92 

Viúva  14 13 2 - 29 

Total  326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 20: 

 

Gráfico 17 – Estado civil – Mulheres 

 

Quadro 21 

Estado civil  

Público pesquisado – homens  

Estado civil Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Solteiro 70 11 - 2 83 

Casado  138 25 5 7 175 
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Separado  27 6 3 - 36 

Viúvo  2 1 - - 3 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 21: 

 

Gráfico 18 – Estado civil – Homens 

 

 

 

2 DADOS FUNCIONAIS  

2.1 Segmento/função 

A maior parte dos(as) profissionais da educação (Quadros 22 e 23) presentes ao 

33º Congresso é  professor(a). O segmento representa 79,8% de homens e 70,1% de 

mulheres. O segundo segmento é o de funcionário(a) da educação, cujos percentuais são, 

respectivamente, 18,3% entre as mulheres e 14,5% entre os homens. O percentual de 

especialistas em educação do sexo feminino é de 9,2% mas, entre os homens, baixa para 

2,7%. Esse número é inferior aos 3% dos aqui denominados multiprofissionais.  Entre as 

mulheres, os multiprofissionais  somam 2,4%.  

Não se tem dados comparativos oficiais para determinar a proporção de 

professores e funcionários da educação em exercício nas escolas brasileiras. O 



 

Página 26 de 68 

 

acompanhamento da realidade pelos sindicatos filiados à Confederação indica a escassez 

de concursos de admissão do segmento de funcionários e a vulnerabilidade aos processos 

de terceirização, como é o caso do estado de Santa Catarina.  

Além desses fatores, é recente o reconhecimento dos(as) funcionários como 

sujeitos de políticas públicas, como se verá adiante. Porém, é importante observar o 

percentual de funcionárias ocupando funções de coordenação, orientação e/ou 

administração. São 12 entre 85 funcionárias que estão nessa condição, representando um 

percentual de 14,1% internamente ao segmento. Nesse exercício de comparação dentro do 

próprio segmento, as especialistas em educação obtêm o percentual mais alto – 16,3% –, as 

multiprofissionais atingem 9,1% e as professoras ficam em 8%. Também entre os homens  

o índice obtido por especialistas é o mais alto – 12,5% – embora com o prejuízo da baixa 

amostra; os funcionários alcançam 9,3% e os professores ficam limitados a 3,4%.  

Por último, cabe relembrar a diferença de reconhecimento social das funções 

ligadas à docência das atividades exercidas pelos profissionais da educação que exercem 

funções de funcionários da educação. Essa percepção atravessa as relações de poder que se 

estabelecem no local de trabalho e na representação sindical. 

 

Quadro 22 

Segmento/função  

Público pesquisado – mulheres 

Segmento/função  Nº 

Professora  300 

Funcionária da educação 73 

Especialista em educação 36 

Multiprofissional  10 

Professora em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
26 

Funcionária em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
12 

Especialista em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
7 
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Multiprofissional em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
1 

Total  465 

 

Representação gráfica do quadro 22: 

 

Gráfico 19 – Segmento/função – Mulheres 

 

Quadro 23 

Segmento/função 

Público pesquisado – homens  

Segmento/função  Nº 

Professor 229 

Funcionário da educação 39 

Especialista em educação 7 

Multiprofissional  9 

Professor em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
8 

Funcionário em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
4 

Especialista em exercício de direção, administração, coordenação 1 
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pedagógica ou orientação educacional 

Multiprofissional em exercício de direção, administração, coordenação 

pedagógica ou orientação educacional 
- 

Total  297 

 

Representação gráfica do quadro 23: 

 

Gráfico 20 - Segmento/função – Homens 

 

 

2.2 Condição funcional 

74% das mulheres participantes da pesquisa (Quadro 24) estão em exercício de 

suas atividades em situação normal. O cálculo do percentual masculino, considerando as 

300 menções, atribui a 89,3% dos homens essa mesma condição de normalidade.  As 

aposentadorias por tempo de serviço correspondem a 20,2% para o sexo feminino e a 6,3% 

para o sexo masculino. São relativamente baixos os índices de pessoas em processo de 

requalificação ou readaptação – 2,8% de mulheres e 2% de homens – e muito similares os 

de pessoas em situação de readaptação permanente: 2,1% de mulheres e 2% de homens. 

Menores ainda os percentuais de aposentados por problemas de saúde: 0,9% e 0,3%, 

respectivamente, de mulheres e de homens. 
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Embora a questão tente captar todas as condições funcionais, não é de se 

esperar que profissionais em atividade, porém em situação excepcional, estejam dispostos 

a participar de uma atividade da natureza de um congresso. No caso de aposentados(as) por 

problemas de saúde, as expectativas são ainda menores. O evento exige participação prévia 

nas instâncias de base, além de quebra de rotina representada tanto pelos deslocamentos 

quanto pela intensidade das programações. Mesmo assim, vale destacar o percentual de 

aposentadas que compuseram a delegação. 

 

Quadro 24 

Condição funcional  

Público pesquisado – mulheres  

Condição 

funcional 
Professoras 

Funcionárias

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Ativa em situação  

Normal 239 61 34 10 344 

Ativa em 

requalificação/ 

Readaptação 

10 2 1 - 13 

Ativa em 

requalificação 

permanente 

6 4 - - 10 

Aposentada por 

tempo de serviço 
69 16 8 1 94 

Aposentada por 

problemas de saúde  
2 2 - - 4 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 24: 

 

Gráfico 21 - Condição funcional – Mulheres 

 

Quadro 25  

Condição funcional  

Público pesquisado – homens  

Condição funcional Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Eeducação 

Multipro-

fissionais 
Total  

Ativo em situação 

normal 
214 38 8 8 268 

Ativo em 

requalificação/ 

readaptação 

5 - - 1 6 

Ativo em 

requalificação 

permanente 

6 - - - 6 

Aposentado por 

tempo de serviço 
12 6 - 1 19 

Aposentado por 

problemas de saúde  
1 - - - 1 

Total  238 44 8 10 300 

Obs: O mesmo profissional pode enquadrar-se em mais de uma situação. 
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Representação gráfica do quadro 25: 

 

Gráfico 22 – Condição funcional – Homens 

 

 

2.3 Forma de admissão 

89,7% dos homens (Quadro 27) e 89,2% das mulheres (quadro 26) 

delegados(as) ao Congresso são efetivos(as). O percentual de homens contratados e de 

mulheres também são muito similares, não superando 8%. A participação de pessoas 

contratadas em eventos sindicais é sempre mais complexa do que a de efetivas, embora 

haja riscos para ambas, especialmente, em greves e paralisações. Trata-se de uma situação 

de excepcionalidade que muitos gestores transformam em ações permanentes. Isso 

precariza as relações de trabalho, desorganiza o planejamento de longo prazo e retira 

potencial da experiência acumulada pelos(as) trabalhadores(as).  

Para o conjunto da categoria, a participação em eventos sindicais, muitas vezes, 

não agrega valor às avaliações de desempenho vinculadas aos planos de carreira. Portanto, 

essa participação deriva de decisão política e do grau de envolvimento com as lutas 

educacionais. 

 

Quadro 26  

Forma de admissão 

Público pesquisado – mulheres   

Forma de Professoras Funcionárias Especialistas Multipro- Total 
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admissão Educação Educação fissionais 

Efetiva 287 76 42 10 415 

Contratada 29 7 1 - 37 

Outra 10 2 - 1 13 

Total 326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 26: 

 

Gráfico 23 – Forma de admissão – Mulheres 

 

Quadro 27 

Forma de admissão  

Público pesquisado – homens  

Forma de admissão Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Efetivo 213 41 7 9 270 

Contratado 21 1 1 - 23 

Outra 6 1 - 1 8 

Total 240 43 8 10 301 

Obs: O mesmo profissional pode enquadrar-se em mais de uma situação por possuir mais de um vínculo 

empregatício. 
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Representação gráficado quadro 27: 

 

Gráfico 24 – Forma de admissão – Homens 

 

 

2.4 Rede a que pertence 

A CNTE filia sindicatos de base estadual e municipal. Estes, porém, fazem 

parte de um processo, historicamente, mais recente. Grande parte das entidades estaduais já 

integrava a Confederação de Professores do Brasil (CPB). Vieira (2012), investigando a 

origem da maior organização sindical de profissionais da educação no Brasil, relata que: 

Em 1988, a CPB havia iniciado um processo de unificação com a 

Federação Nacional de Supervisores (Fenase), com a Federação 

Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE) e com a 

Coordenação Nacional dos Representantes de Funcionários de 

Escolas (CONARFE), que foi consolidado em 1989 e concluído 

em janeiro de 1990, resultando na atual CNTE. (p. 130) 

A filiação de sindicatos municipais depende de sua organização local, tendo em 

vista que o conceito de organização da Confederação é por “ramo de atividade”. Por 

questões históricas – culturais e conjunturais – muitos sindicatos municipais se organizam 

pelo critério de pertencimento ao “serviço público”, o que impede sua afiliação à CNTE. 

Aos fatores anteriormente arrolados, acrescente-se o fato de que as organizações de base 
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estadual têm maior número de associados em relação aos municípios, excetuando-se o 

SIMPEEM, cujos 46.292 sócios (CNTE, 2015) superam diversos sindicatos estaduais. 

Os percentuais relacionados às redes de atuação (Quadros 28 e 29) são os 

seguintes: rede estadual – 64,3% de mulheres e 59,6% de homens; rede municipal – 20,9% 

de mulheres e 18,2% de homens; rede estadual combinada com municipal – 12,7% de 

mulheres e 15,2% de homens; rede estadual combinada com instituição privada – 1,3% de 

mulheres e 3,7% de homens; rede municipal combinada com instituição privada – 0,2% de 

mulheres e 1% de homens; rede estadual combinada com rede municipal e instituição 

privada – 0,2% de mulheres e 1,4% de homens; outras situações – 0,4% de mulheres e 1% 

de homens. Com se observa, a atuação concomitante entre os sistemas públicos e as 

instituições privadas não é significativa para os delegados aos 33º Congresso da CNTE. 

 

Quadro 28 

Rede de ensino  

Público pesquisado – mulheres  

Rede de ensino Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especiliastas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Estadual 209 69 18 3 299 

Municipal  58 16 16 7 97 

Estadual e 

municipal  
50 - 8 1 59 

Estadual e 

instituição privada 
5 - 1 - 6 

Municipal e 

instituição privada 
1 - - - 1 

Estadual, municipal 

e instituição privada 
1 - - - 1 

Outra  2 - - - 2 

Total 326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 28: 

 

Gráfico 25 – Forma de admissão – Homens 

 

Quadro 29 

Rede de ensino 

Público pesquisado – homens  

Rede de ensino Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Estadual 139 34 2 2 177 

Municipal  40 6 4 4 54 

Estadual e municipal  41 1 2 1 45 

Estadual e 

instituição privada 
10 - - 1 11 

Municipal e 

instituição privada 
2 - - 1 3 

Estadual, municipal 

e instituição privada 
4 - - - 4 

Outra  1 2 - - 3 

Total  237 43 8 9 297 

 

 



 

Página 36 de 68 

 

Representação gráfica do quadro 29: 

 

Gráfico 26 – Rede de ensino – Homens 

 

 

2.5 Tempo de serviço 

Os dados sobre tempo de serviço (Quadros 30 e 31) combinam-se com os 

relacionados com a idade dos(as) delegados(as), anteriormente examinados, que 

responderam as questões do protocolo. Assim como, praticamente, não havia jovens 

também são poucas as pessoas iniciantes na profissão. Ninguém está no seu primeiro ano 

de trabalho; 4,5% de mulheres e 8,2% de homens têm menos de cinco anos de trabalho. Os 

índices começam a melhorar na faixa compreendida entre 11 e 15 anos de trabalho com a 

presença de 12% de mulheres e 15,8% de homens. Na faixa entre 16 e 20 anos, os homens 

também apresentam seu melhor coeficiente: 18,5%. Na mesma faixa existem 15,3% de 

mulheres. Entre 21 e 25 anos de trabalho encontram-se 20,2% de mulheres e 18,2% de 

homens. 

As mulheres têm o melhor coeficiente entre 26 e 30 anos de atividade, 

totalizando 23%; na mesma faixa, os homens têm 14,8%. Também é significativo o índice 

de mulheres com mais de 31 anos de trabalho, correspondente a 16,8%, enquanto os 

homens detêm 13,8%. 
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Mesmo sendo um tanto homogênea, a dispersão na carreira mostra que a maior 

parte das mulheres possui mais de 20 anos de serviço. As três faixas finais concentram 

60% dessas profissionais. As anunciadas mudanças nas regras do sistema previdenciário 

podem neutralizar os efeitos da aposentadoria especial do magistério, prolongando o tempo 

de atividade de homens e mulheres. 

Quadro 30 

Tempo de serviço  

Público pesquisado – mulheres   

Tempo de serviço Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 1 ano - - - - - 

2 – 5 anos  18 1 1 1 21 

6 – 10 anos  24 9 4 1 38 

11 – 15 anos 37 9 8 2 56 

16 – 20 anos 55 5 8 3 71 

21 – 25 anos 68 23 2 1 94 

26 – 30 anos  75 21 9 2 107 

+ de 31 anos 49 17 11 1 78 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 30: 

 

Gráfico 27 – Tempo de serviço – Mulheres 

 

Quadro 31 

Tempo de serviço  

Público pesquisado – homem   

Tempo de serviço Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Até 1 ano - - - - - 

2 – 5 anos  22 1 1 - 24 

6 – 10 anos  25 4 2 1 32 

11 – 15 anos 39 5 2 1 47 

16 – 20 anos 49 3 - 3 55 

21 – 25 anos 40 12 1 1 54 

26 – 30 anos  33 8 2 1 44 

+ de 31 anos 29 10 - 2 41 

Total  237 43 8 9 297 
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Representação gráfica do quadro 31: 

 

Gráfico 28 – Tempo de serviço – Homens 

 

 

2.6  Formação 

É visível o avanço ocorrido em termos de titulação dos profissionais da 

educação (Quadros 32 e 33) nas últimas décadas. Há uma concentração de profissionais 

com pós-graduação – 58,7% de mulheres e 56,2% de homens – que, somados aos índices 

de formação em nível superior e tecnológico – 24,1% de mulheres e 27,3% de homens – 

atingem mais de 80% do universo pesquisado (82,8% de mulheres e 83,4% de homens). 

No outro extremo, no nível fundamental, estão os funcionários da educação e 

um escasso número de professores. Observa-se, porém, que há quase o mesmo número de 

funcionárias da educação com nível médio e superior. Além disso, existe um representativo 

percentual pós-graduado. Considerando-se o segmento, das 85 funcionárias 42,3% têm 

curso médio (incluindo normal e curso técnico vinculado à 21ª habilitação profissional), 

30,6% possuem habilitação superior e 16,5% frequentaram cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização. Do mesmo modo, 46,5% dos funcionários da educação têm curso superior 

e 25,6% frequenta cursos de pós-graduação, incluindo mestrado. 

As 43 especialistas em educação têm curso superior, pós-graduação e mestrado 

e os oito especialistas do sexo masculino são pós-graduados. Elevada também é a 
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escolaridade de multiprofissionais – homens e mulheres   –, nenhum(a) com escolaridade 

abaixo da superior.  

Nos últimos anos, as lutas sindicais da área da educação lograram uma 

interlocução programática com setores governamentais e legislativos que produziram 

mudanças qualitativas na temática da formação inicial e continuada de professores e de 

funcionários da educação. São exemplos a responsabilização da União para com a 

formação de profissionais, até então circunscrita aos estados, e as políticas de 

profissionalização dos funcionários da educação. Contudo, o golpe jurídico-parlamentar 

perpetrado contra a democracia brasileira em 2016 está afetando, profundamente, as 

políticas públicas em todas as suas dimensões, inclusive nos projetos de formação em 

andamento. 

Quadro 32 

Formação 

Público pesquisado – mulheres  

Formação Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Nível fundamental 1 8 - - 9 

Nível médio 2 28 - - 30 

Nível médio (normal) 7 5 - - 12 

Nível médio (hab. 21) - 3 - - 3 

Nível superior ou 

tecnol. 
83 26 3 - 112 

Pós-graduação 211 14 38 10 273 

Mestrado  20 - 2 - 22 

Doutorado  2 - - 1 3 

Outra  - 1 - - 1 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 32: 

 

Gráfico 29 – Formação – Mulheres 

 

  Quadro 33 

  Formação 

  Público pesquisado – homens 

Formação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Nível fundamental 2 2 - - 4 

Nível médio 2 6 - - 8 

Nível médio 

(normal) 
- 2 - - 2 

Nível médio (hab. 

21) 
- 2 - - 2 

Nível superior ou 

tecnol. 
58 20 - 3 81 

Pós-graduação 145 9 8 5 167 

Mestrado  28 2 - 1 31 
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Doutorado  2 - - - 2 

Outra  - - - - - 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 33: 

 

Gráfico 30 – Formação – Homens 

 

 

2.7 Jornada – carga horária semanal (principal vínculo) 

Observa-se a predominância da jornada entre 36 e 40 horas que, no caso das 

mulheres (Quadro 34), representa mais do que a soma de todas as outras (53,8%) e, no 

caso dos homens (Quadro 35), se aproxima da metade (47,8%). A segunda jornada 

preferencial das mulheres é a de 16 a 20h semanais (10,3%) e a dos homens é a de 26 a 30 

horas (14,5%). Um percentual de 13,8% dos homens trabalha além de 40 horas semanais 

no principal vínculo empregatício; entre as mulheres, esse índice é de 9,9%.  
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Uma conclusão razoável é a de que os profissionais trabalham em turno 

integral, tanto como condição de profissionalismo quanto em virtude da remuneração. Por 

isso, é simbólico que a segunda jornada das mulheres seja de até 20 horas. Esse foi o 

expediente utilizado pelos empregadores, durante séculos, para justificar baixos salários 

pagos às mulheres, a pretexto de que as mesmas pudessem conciliar as atividades privadas 

com as públicas.  

A distribuição de profissionais nas várias faixas propostas também mostra a 

dispersão de jornadas que acontecem nas várias realidades do território brasileiro. Por isso, 

é fundamental que a proposta da CNTE de diretrizes nacionais de carreira possa evoluir e 

tornar-se política pública. 

 

Quadro 34 

Carga horária semanal (principal vínculo) 

Público pesquisado – mulheres  

Carga horária 

semanal  
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 10 horas 1 6 1 - 8 

11 -15 horas 4 - - - 4 

16 – 20 horas 39 2 5 2 48 

21 – 25 horas  38 - 1 2 41 

26 – 30 horas 24 16 3 - 43 

31 – 35 horas 13 - - 1 14 

36 – 40 horas 159 59 26 6 250 

+ de 40 horas 39 - 7 - 46 

N/R 9 2 - - 11 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 34: 

 

Gráfico 31 - Carga horária semanal (principal vínculo) – Mulheres 

 

Quadro 35 

Carga horária semanal (principal vínculo) 

Público pesquisado – homens  

Carga horária 

semanal 
Professores 

Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Até 10 horas 2 1 - - 3 

11 -15 horas 3 - - - 3 

16 – 20 horas 22 - 3 1 26 

21 – 25 horas  22 1 - 1 24 

26 – 30 horas 31 9 1 2 43 

31 – 35 horas 15 - - - 15 

36 – 40 horas 105 31 2 4 142 

+ de 40 horas 37 1 2 1 41 

N/R - - - - - 

Total  237 43 8 9 297 
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Representação gráfica quadro 35: 

 

Gráfico 32 - Carga horária semanal (principal vínculo) – Homens 

 

 

2.8  Jornada – carga horária semanal (soma de todos os vínculos) 

Neste quesito, os profissionais da educação (Quadros 36 e 37) que possuíam 

apenas um vínculo repetiram os dados e as que detinham mais de um registraram a soma 

de suas atividades. Por isso, manteve-se alta a faixa compreendida entre 36 e 40 horas, na 

qual está a metade das mulheres (50,1%) e a maior parte dos homens (43,8%). 

Ampliam-se as jornadas superiores a 40 horas com as mulheres aumentando 

para 23% e os homens ampliando para 33,7%. Isso significa a perda de condições 

adequadas de trabalho, especialmente se a jornada for cumprida em mais de uma 

instituição. 

Quadro 36 

Jornada – carga horária semanal (soma de vínculos) 

Público pesquisado – mulheres 

Carga horária 

semanal 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 10 horas 1 5 - - 6 

11 – 15 horas 2 - - - 2 
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16 – 20 horas 23 - 3 1 27 

21 – 25 horas  19 1 1 - 21 

26 – 30 horas 21 18 2 - 41 

31 – 35 horas 16 - - 1 17 

36 – 40 horas 143 59 25 6 233 

+ de 40 horas 92 - 12 3 107 

N/R 9 2 - - 11 

Total  326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 36: 

 

Gráfico 33 - Carga horária semanal (soma de vínculos) – Mulheres 

 

Quadro 37 

Jornada – carga horária semanal (soma de vínculos) 

Público pesquisado – homens  

Carga horária 

semanal 
Professores 

Funcionários 

Educação 

Especialistas

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 10 horas 2 - - - 2 

11 – 15 horas 1 - - - 1 
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16 – 20 horas 13 - 2 1 16 

21 – 25 horas  11 1 - 1 13 

26 – 30 horas 20 8 1 - 29 

31 – 35 horas 6 - - - 6 

36 – 40 horas 98 26 2 4 130 

+ de 40 horas 86 8 3 3 100 

N/R - - - - - 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 37: 

 

Gráfico 34 - Carga horária semanal (soma de vínculos) – Homens 

 

 

2.9 Nº de escolas de exercício profissional 

Um dado positivo da investigação é a constatação de que a maior parte dos 

profissionais que responderam à pesquisa trabalham em um só estabelecimento. No caso 

das mulheres (Quadro 38), o percentual atinge 61,9%. Próximo desse número, os homens 

(Quadro 39) alcançam 56,9%. De qualquer forma, muitos profissionais se dividem entre 

duas escolas, respectivamente, 26,5% das mulheres e 34% dos homens.  São também os 

homens que, predominantemente, atuam em três escolas, cujo percentual atinge a casa de 
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6,4%; em relação às mulheres, esse índice baixa para 3,4%. São, porém, as mulheres que 

apresentam maior índice de atuação em mais de três escolas (3,9%); neste caso, o 

percentual de homens é de 2,4%. 

A natureza do trabalho provavelmente concorra para a fixação de um segmento 

em uma única escola. É o caso de 71 das 85 funcionárias e de 39 dos 43 funcionários da 

educação. Esses profissionais alcançam, dentro do segmento que integram, os elevados 

percentuais de 83,5% para as mulheres e de 90,7% para os homens, atuando em uma só 

escola ou instituição.  

 

Quadro 38  

Nº de escolas de exercício profissional 

Público pesquisado – mulheres  

Nº de escolas de 

exercício 

profissional 

Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Uma  182 71 30 5 288 

Duas  108 1 9 5 123 

Três  15 - - 1 16 

Mais de três  10 5 3 - 18 

Outra situação 2 - - - 2 

N/R 9 8 1 - 18 

Total  326 85 43 11 465 
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Representação gráfica do quadro 38: 

 

Gráfico 35 - Nº de escolas de exercício profissional – Mulheres 

 

Quadro 39  

Nº de escolas de exercício profissional 

Público pesquisado – homens   

Nº de escolas de 

exercício 

profissional 

Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Uma  123 39 3 4 169 

Duas  91 3 5 2 101 

Três  17 1 - 1 19 

Mais de três  5 - - 2 7 

Outra situação - - - - - 

N/R 1 - - - 1 

Total  237 43 8 9 297 
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Representação gráfica do quadro 39: 

 

Gráfico 36 - Nº de escolas de exercício profissional – Homens 

 

 

2.10 Turno (s) de trabalho 

Coincidentemente com os horários de funcionamento predominantes nas 

escolas de educação básica, a maior parte dos profissionais entrevistados trabalha durante o 

dia. São muito baixos os índices de quem trabalha somente à noite, respectivamente, 1,3% 

de mulheres (Quadro 40) e 2,7% de homens (Quadro 41). 

Os índices mostram a predominância de jornada de dois turnos – manhã e tarde 

– situação em que se encontram 44,9% das mulheres e 37,4% dos homens. 

O dado mais preocupante deste item é o fato de que o segundo maior índice se 

refere ao trabalho nos três turnos – manhã, tarde e noite – que envolve 21,7% de mulheres 

e 31,0% de homens. Isso significa que o(a) profissional, praticamente, vive na(s) escola(s), 

tem acúmulo de trabalho e não dispõe de tempo suficiente para as atividades pessoais.  

O segundo relatório desta pesquisa aborda a saúde e as condições de trabalho 

dos educadores. Presumivelmente, a questão da jornada retorne como um dos componentes 

da situação a ser analisada naquele documento. 
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Quadro 40 

Turno(s) de trabalho  

Público pesquisado – mulheres  

Turno(s) de 

trabalho 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Somente manhã 26 14 2 - 42 

Somente tarde 14 5 2 - 21 

Somente noite 1 4 1 - 6 

Manhã e tarde 131 43 26 9 209 

Manhã e noite 38 2 1 - 41 

Tarde e noite 22 7 - - 29 

Manhã, tarde e noite 86 3 10 2 101 

N/R 8 7 1 - 16 

Total  326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 40: 

 

Gráfico 37 – Turno(s) de trabalho – Mulheres 

 



 

Página 52 de 68 

 

Quadro 41 

Turno(s) de trabalho 

Público pesquisado – homens  

Turno(s) de trabalho Professores 
Func. 

Educ. 

Espec. 

Educ. 

Multipro-

fissionais 
Total 

Somente manhã 22 3 1 - 26 

Somente tarde 11 2 1 - 14 

Somente noite 4 3 1 - 8 

Manhã e tarde 82 23 3 3 111 

Manhã e noite 25 3 - - 28 

Tarde e noite 10 6 - 2 18 

Manhã, tarde e noite 83 3 2 4 92 

N/R - - - - - 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 41: 

 

Gráfico 38 – Turno(s) de trabalho – Homens 
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2.11 Nº de horas destinadas a atividades remuneradas fora da área da educação 

Este quesito procura identificar quantos(as) profissionais dedicam parte de seu 

tempo a outras atividades remuneradas. Aqui se incluem as tradicionais vendas de produtos 

para colegas – perfumaria, alimentos, bijuterias e outros – assim como produções 

artesanais, atividades comerciais, participação em negócios de família, aulas particulares e 

assim por diante.  

Do total de 465 mulheres pesquisadas, 204 responderam positivamente 

(Quadro 42). Isso equivale 43,9% do conjunto de professoras, funcionárias da educação, 

especialistas em educação e multiprofissionais do sexo feminino. O índice de respostas dos 

homens foi superior (Quadro 43), pois 181 respostas correspondem a 60,9% dos 297 

componentes do grupo. 

A concentração de respostas, tanto de homens quanto de mulheres, indica atividade igual 

ou inferior a cinco horas semanais. A segunda escolha de ambos é pela dedicação de seis a 

dez horas ao trabalho remunerado fora da área da educação.  

O número de horas sugere a dedicação a tarefas não formalizadas como relação 

empregatícia nestes dois casos. Existem, ainda que em menor número, pessoas que 

trabalham 20 horas ou mais, o que pode caracterizar uma relação de trabalho formal. 

O importante em todas as situações é a constatação de que a atividade de 

profissional da educação é insuficiente para garantir que essa seja a fonte exclusiva de 

renda. Em outras palavras: que o profissional possa viver de sua profissão.  

 

Quadro 42  

Horas semanais dedicadas a outras atividades remuneradas  

Público pesquisado – mulheres   

Atividades 

remuneradas (h/s) 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 5 horas 84 14 14 2 114 

6 - 10 horas  29 7 5 - 41 

11 – 15 horas  9 1 1 - 11 
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16 – 20 horas 17 3 1 1 22 

+ de 20 horas  11 2 1 2 16 

Total  150 27 22 5 204 

 

Representação gráfica quadro 42: 

 

Gráfico 39 – Horas semanais dedicadas a outras atividades remuneradas – Mulheres 

 

Quadro 43  

Horas semanais dedicadas a outras atividades remuneradas  

Público pesquisado – homens   

Atividades 

remuneradas (h/s) 
Professores 

Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissional 
Total 

Até 5 horas 80 7 1 - 88 

6 - 10 horas  31 7 2 1 41 

11 – 15 horas  14 - - - 14 

16 – 20 horas 18 5 1 1 25 

+ de 20 horas  9 3 1 - 13 

Total  152 22 5 2 181 
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Representação gráfica do quadro 43: 

 

Gráfico 40 – Horas semanais dedicadas a outras atividades remuneradas – Homens 

 

 

2.12 Nº de horas destinadas a atividades não remuneradas fora da área da 

educação 

A finalidade desta questão é verificar o número de horas que os(as) 

profissionais utilizam para atividades não remuneradas fora do ambiente de trabalho. Aqui 

se incluem cuidados de crianças e de idosos, trabalhos voluntários de cunho social e/ou 

assistencial, participação em grupos de interesse e assim por diante.  

O índice de profissionais que respondeu foi muito alto: 388 mulheres (Quadro 

44) e 246 homens (Quadro 45), respectivamente, 83,4% e 82,8%. Isso indica uma forte 

presença dos(as) educadores(as) nas estruturas familiar, comunitária e/ou social como 

voluntários e/ou militantes. Em termos de tempo, predominam as atividades que 

consomem até dez horas semanais, mas também é expressivo o número de quem utiliza 

mais de 20 horas para atividades não atinentes à jornada profissional. 

 

Quadro 44 

Horas semanais dedicadas a atividades não remuneradas  

Público pesquisado – mulheres  

Atividades não Professoras Funcionárias Especialistas Multipro- Total 
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remuneradas (h/s) Educação Educação fissionais 

Até 5 horas 73 29 12 2 116 

6 - 10 horas 88 14 15 2 119 

11 – 15 horas 29 1 2 - 32 

16 – 20 horas 28 3 1 2 34 

+ de 20 horas 63 14 7 3 87 

Total 281 61 37 9 388 

 

Representação gráfica do quadro 44: 

 

Gráfico 41 – Horas semanais dedicadas a atividades não remuneradas – Mulheres 

 

Quadro 45 

Horas semanais dedicadas a atividades não remuneradas  

Público pesquisado – homens  

Atividades não remuneradas 

(h/s) 
Professores 

Func. 

educ. 

Espec. 

educ. 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 5 horas 74 15 4 1 94 

6 - 10 horas  73 4 1 3 81 

11 – 15 horas  18 1 - 2 21 

16 – 20 horas 19 2 - 1 22 
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+ de 20 horas  24 3 - 1 28 

Total  208 25 5 8 246 

 

Representação gráfica do quadro 45: 

 

Gráfico 42 – Horas semanais dedicadas a atividades não remuneradas – Homens 

 

 

2.13 Salário bruto (considerando a principal função na área da educação) 

Os critérios adotados para estabelecer as faixas salariais foram três: salário 

mínimo (SM), piso salarial profissional nacional (PSPN) estabelecido pelo Ministério da 

Educação (MEC) e PSPN calculado pela CNTE. O SM é o valor abaixo do qual nenhum 

trabalhador brasileiro pode ser remunerado. A referência salarial para os profissionais da 

educação é o PSPN. Porém, desde sua instituição há uma polêmica em relação ao valor. A 

CNTE considera que o MEC “pulou” um ano de reajuste quando regulamentou a vigência 

da Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008). Por isso, são utilizadas as duas referências no 

presente trabalho. 

O equilíbrio entre três faixas salariais mostra que não existem altos salários 

entre os profissionais da educação (Quadros 46 e 47). Por exemplo: 29,9% das mulheres 

está na faixa de R$ 2.952,00 a R$ 4.426,56; quase o mesmo percentual – 28,6% – recebe 

entre R$ 881,00 e R$ 2.135,64. Logo abaixo, com 19,8%, aparecem os integrantes da faixa 

entre R$ 2.136,00 e R$ 2.951,04. 
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A ordem das três principais faixas salariais entre os homens é a seguinte: 

27,3% recebe entre R$ 2.952,00 e R$ 4.426,56; 26,6% recebe mais de R$ 4.427,00 e 

24,9% recebe entre R$ 2.136,00 e R$ 2.951,04. No entanto, está muito próxima a faixa 

entre R$ 881,00 e R$ 2.135,64, assinalada por 19,9% dos entrevistados, e que é muito 

rebaixada. 

Observando-se o segmento dos funcionários da educação, constata-se que a 

absoluta maioria, ou seja, 64,7% das mulheres recebe entre R$ 881,00 e R$ 2.135,64. O 

mesmo valor é recebido por 55,8% dos funcionários da educação. 

É necessário chamar a atenção para o fato de que o PSPN estabelece valores 

para o vencimento inicial de carreira correspondente à habilitação de nível médio. A 

grande maioria dos entrevistados possui curso superior ou pós-graduação. Assim, as 

referências salariais são muito baixas, o que explica a necessidade de ampliação de 

jornadas e busca de outras formas de complementação de renda. 

 

Quadro 46 

Salário bruto correspondente à principal função 

Público pesquisado – mulheres 

Salário bruto 

(principal função) 

(R$) 

Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até  880,00* 5 8 1 - 14 

881,00 – 2.135,64** 75 55 2 1 133 

2.136,00 – 2.951,04*** 64 18 6 4 92 

2.952,00 –4.426,56**** 114 3 18 4 139 

Acima de 4.427,00 68 1 16 2 87 

Total 326 85 43 11 465 

(*) Salário Mínimo a valores de 2016 

(**) PSPN estipulado pelo MEC, em 2016 

(***) PSPN calculado pela CNTE, em 2016 

(****) PSPN calculado pela CNTE, acrescido de 50%, em 2016 
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Representação gráfica do quadro 46: 

 

Gráfico 43 – Salário bruto correspondente à principal função: mulheres  

 

Quadro 47 

Salário bruto correspondente à principal função 

Publico pesquisado – homens 

Salário bruto 

(principal função) 

(R$) 

Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até  880,00 1 3 - - 4 

881,00 – 2.135,64 32 24 2 1 59 

2.136,00 – 2.951,04 64 8 1 1 74 

2.952,00 – 4.426,56  72 4 2 3 81 

Acima de 4.427,00 68 4 3 4 79 

Total  237 43 8 9 297 
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Representação gráfica do quadro 47: 

 

Gráfico 44 – Salário bruto correspondente à principal função – Homens 

 

 

2.14 Salário bruto (soma de todas as funções na área da educação) 

Entre as mulheres (Quadro 48), a soma de todas as funções na área da 

educação apresenta os seguintes resultados: 34% recebe entre R$ 2.952,00 a R$ 4.426,56; 

25,4% ganha mais de R$ 4.427,00; 21,9% tem ganhos correspondentes à faixa 

compreendida entre R$ 881,00 e R$ 2.135,64; e 2,8% recebe até R$ 880,00. 

Entre os homens (Quadro 49), a primeira faixa, assinalada por 37% dos 

entrevistados é a superior a R$ 4.427,00; a segunda, correspondente a 28,3% dos 

pesquisados, é a faixa que vai de R$ 2.952,00 a R$ 4.426,56; a terceira corresponde a 

19,2% dos entrevistados que recebem entre R$ 2.136,00 e R$ 2.951,04; a quarta, cujo 

percentual é de 14,1%, compreende salários que vão de R$ 881,00 a R$ 2.135,64; a quinta, 

abrangendo 1,3%, ganha até R$ 880,00.  

Considerando que esta é a soma de todas as rendas oriundas da educação, os 

resultados confirmam que os(as) educadores(as) brasileiros(as) recebem baixos salários. 
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Isso tem impacto sobre a jornada, sobre a dedicação exclusiva à profissão e sobre a 

qualidade de vida dos(as) profissionais da educação. 

 

Quadro 48 

Salário bruto correspondente à soma das funções exercidas  

Público pesquisado – mulheres  

Salário bruto (soma 

das funções) (R$) 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até  880,00 4 8 1 - 13 

881,00 – 2.135,64 47 52 2 1 102 

2.136,00 – 2.951,04 46 20 6 2 74 

2.952,00 – 4.426,56  132 4 16 6 158 

Acima de 4.427,00 97 1 18 2 118 

Total  326 85 43 11 465 

 

Representação gráfica do quadro 48: 

 

Gráfico 45 – Salário bruto correspondente à soma das funções exercidas – Mulheres 
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Quadro 49 

Salário bruto correspondente à soma das funções exercidas 

Público pesquisado – homens  

Salário bruto (soma 

das funções) R$ 
Professores 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até  880,00 1 3 - - 4 

881,00 – 2.135,64 18 21 2 1 42 

2.136,00 – 2.951,04 46 9 1 1 57 

2.952,00 – 4.426,56  75 6 1 2 84 

Acima de 4.427,00 97 4 4 5 110 

Total  237 43 8 9 297 

 

Representação gráfica do quadro 49: 

 

Gráfico 46 – Salário bruto correspondente à soma das funções exercidas – Homens 
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2.15 Renda proveniente de trabalho fora da área da educação 

Em um quesito anterior, o questionário procura averiguar se os(as) 

profissionais da educação possuem renda proveniente de outras fontes. Neste, o objetivo é 

verificar o quanto isso significa em termos salariais. 

Os resultados são os mesmos para mulheres (Quadro 50)  e homens (Quadro 

51). A primeira faixa registrada por ambos é a de meio salário mínimo (R$ 440,00); a 

segunda é a que estabelece os valores compreendidos entre R$ 881,00 e R$ 2.135,64; a 

terceira situa-se na faixa de R$ 441,00 a R$ R$ 880,00; a quarta compreende os valores 

que vão de R$ 2.136,00 a R$ 2.951,04; a quinta situa-se entre R$ 2.952,00 e R$ 4.426,56; 

e, finalmente, a menos referida é a que aponta valores superiores a R$ 4.427,00. Registre-

se que a questão foi respondida por 32% de mulheres e pela metade dos homens: 51,8%.  

Combinando estes resultados com as respostas sobre o número de horas 

semanais destinadas a atividades remuneradas fora da área da educação, percebe-se que a 

complementação salarial é baixa e obtida em situação de pouca formalidade. O ideal, 

portanto, é que o salário consiga representar a valorização profissional necessária para a 

dedicação exclusiva à profissão. 

 

Quadro 50 

Renda relativa a trabalho fora da educação 

Público pesquisado – mulheres  

Renda de outra 

atividade – (R$) 
Professoras 

Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 440,00 46 7 9 1 63 

441,00 – 880,00 16 7 4 1 28 

881,00 – 2.135,64 20 11 1 - 32 

2.136,00 – 2.951,04  8 2 - - 10 

2.952,00 – 4.426,56 7 - 1 1 9 

Acima de 4.427,00 7 - - - 7 

Total  104 27 15 3 149 
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Representação gráfica do quadro 50: 

 

Gráfico 47 – Renda relativa a trabalho fora da educação – Mulheres 

 

Quadro 51 

Renda relativa a trabalho fora da educação 

Público pesquisado – homens   

Renda de outra 

atividade – (R$)  
Professores 

Funcionários 

Educação 

Especilaistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 440,00 50 9 1 1 61 

441,00 – 880,00 23 4 - 1 28 

881,00 – 2.135,64 28 10 - - 38 

2.136,00 – 2.951,04  9 1 - - 10 

2.952,00 – 4.426,56 7 - 1 1 9 

Acima de 4.427,00 7 - 1 - 8 

Total  124 24 3 3 154 
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Representação gráfica do quadro 51: 

 

Gráfico 48 – Renda relativa a trabalho fora da educação – Homens 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta parte da pesquisa compõe-se de dados pessoais e profissionais. Eles 

permitem observar que os(as) delegados(as) que responderam ao questionário aplicado 

durante o 33º Congresso Nacional da CNTE são, predominantemente, mulheres. Entre os 

segmentos, a grande maioria é de professores e de professoras, seguidos de funcionários e 

funcionárias da educação. Em terceiro lugar, no público feminino, aparecem as 

especialistas em educação, mas o mesmo não ocorre entre os homens, cujo número 

equivale ao dos aqui denominados multiprofissionais.O termo procura caracterizar os(as) 

educadores(as) que integram diferentes segmentos profissionais, na mesma ou em 

diferentes redes de ensino. 

Entre tantos dados que merecem a atenção dos gestores públicos, a pesquisa 

reitera a escassez de jovens na profissão, cujos baixos salários parecem ser uma das 

principais causas. O estudo mostra o quanto a realidade está distante do cumprimento da 

meta 17 do Plano Nacional de Educação que prevê:  “valorizar os(as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto 

ano de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014).  

A elaboração de uma nova legislação sobre o PSPN para todos os profissionais 

da educação básica, nos termos definidos na 2ª Plenária Intercongressual da Confederação 

(CNTE, 2015), passa por uma radical mudança no cenário do golpe deferido em 2016. A 

pauta atual do Congresso Nacional é a de retirada de direitos trabalhistas e previdenciários 

da classe trabalhadora, que integram a agenda do capital financeiro nacional e 

internacional.  

Os baixos salários, entretanto, não têm impedido a categoria de procurar seu 

aperfeiçoamento. A predominância de profissionais habilitados, tanto em nível de 

graduação quanto de pós-graduação, evidencia a preocupação com a qualidade da 

educação pública. A formação inicial e continuada é um fator importante para a garantia 
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desse direito, embora não possa ser considerada fora de contexto, nem do conjunto de 

políticas de valorização profissional.  

A pesquisa mostra que há um significativo número de profissionais que 

executam algum tipo de atividade remunerada fora de suas atribuições precípuas. Ao 

mesmo tempo, existe disponibilidade para atividades não remuneradas, incluindo trabalho 

voluntário, tarefas domésticas, cuidado de crianças e de idosos, entre outras. Algumas 

podem, inclusive, ser contingências do próprio grupo familiar. De qualquer modo, essas 

questões atestam que há uma dinâmica social que envolve os(as) profissionais, cuja leitura 

tende a ampliar-se com os dois relatórios que se seguem a este.  
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Abrangência: 

. Delegados (as) participantes do 33º Congresso Nacional da CNTE 

. Representantes de todas as entidades afiliadas da Confederação  

2. Número de entrevistados:  762 delegados (as)  

3. Projeto de pesquisa e Protocolo (em anexo) 

4. Período de aplicação: 13 a 15 de janeiro de 2017 

5.  Período de processamento de dados: abril e maio de 2017 

6. Análise dos dados e elaboração de relatório: junho, julho e agosto de 2017 

7. Relatórios iniciais:  

Relatório 1:  Identificação dos profissionais pesquisados 

Relatório 2: Saúde e condições de trabalho  

 Relatório 3: Participação social e envolvimento com redes sociais 

8. Apresentação dos Relatórios: 

.  Coletivo Nacional de Saúde 

. Diretoria Executiva  

. Conselho Nacional de Entidades (CNE) 

9. Publicação dos Relatórios: 2º semestre de 2017 
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RELATÓRIO  2 

SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

1. DADOS SOBRE O AMBIENTE DE TRABALHO 

 

1.1 Condições físicas da escola  

 

A primeira parte da pesquisa – sintetizada no Relatório 1 – apresenta questões 

relacionadas à identidade pessoal e à situação profissional do público participante da 

investigação. Esta segunda parte procura verificar as condições de saúde dos (as) 

profissionais da educação básica pública e constitui sua centralidade. Para contextualizar a 

temática, faz-se necessário iniciar pelo ambiente de trabalho. Por isso, o primeiro item 

pesquisado refere-se às condições físicas da escola ou instituição.  

Tanto as mulheres quanto os homens concentraram suas escolhas no item 2, 

que corresponde ao conceito “regular”, com 2.084 e 1.493 menções (Quadros 3 e 4) 

respectivamente. Das 14 situações propostas, as três com maior incidência entre as 

mulheres são:  adequação de mobiliário – 189; adequação de equipamentos – 188; e 

adequação das edificações – 178 marcações. Entre os homens, a ordem é a seguinte: 

adequação de equipamentos e rede hidráulica – 134 (ambos); rede/equipamentos elétricos 

– 128 sinalizações; e adequação das edificações – 127 escolhas.  

O quesito 3, “ruim/deficiente”, fica muito próximo do “regular” com 1.900 

menções pelas mulheres (Quadro 5) e 1.311 pelos homens (Quadro 6). As três destacadas 

pelos segmentos femininos são: condições de ventilação – 180; rede/equipamentos 

elétricos – 162; e adequação das edificações – 159 indicações. Entre os homens, as mais 

votadas são: condições de ventilação – 129; condições de acústica – 120; e proteção contra 

calor excessivo – 111 marcações. 
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O item 1, referente ao conceito “bom”, apresenta um ponto importante no 

conjunto de 1.010 menções feitas pelas mulheres (Quadro 1): são os 148 registros sobre 

acessibilidade. Seguem-se: rede de esgoto com 92 respostas e rede hidráulica com 85. Das 

723 escolhas feitas pelos homens (Quadro 2), a acessibilidade também se destaca com 102 

marcações, secundada por rede de esgoto – 63; e, em terceiro, adequação das edificações – 

em número de 59. 

O item 4 identifica as condições inexistentes ou que não se aplicam a 

determinado contexto, como a proteção contra o frio em regiões tropicais. Os totais 

correspondem a 885 respostas de mulheres (Quadro 7) e 505 de homens (Quadro 8), 

referindo-se a frio, calor e umidade. Também há registro sobre inexistência de instalação 

de gás em algumas escolas. 

Predominam as situações 2 e 3, respectivamente, “regular” e “ruim/deficiente”, 

indicando que as escolas/instituições não oferecem condições físicas adequadas para 

profissionais da educação e estudantes das redes públicas brasileiras. Questões como rede 

hidráulica, ventilação e acústica interferem, diretamente, nos padrões de saneamento e de 

saúde. As redes e equipamentos elétricos, além do conforto que oferecem, também são 

essenciais para a conservação dos alimentos e para o acesso ao mundo da informática e da 

robótica. A adequação das edificações e dos equipamentos, elementares para alcançar 

condições de bem-estar, também dizem respeito aos recursos necessários para a 

implementação do projeto político pedagógico da escola. 

Não é incomum verificar que os espaços destinados ao funcionamento 

administrativo e burocrático dos poderes de Estado têm política permanente de 

conservação e, em alguns casos, investimentos elevadíssimos. As escolas públicas 

merecem a mesma atenção dos gestores, mas são raras as situações em que governos 

discutem com a sociedade a questão do patrimônio físico e social que elas representam. 

Debater o projeto arquitetônico compatível com a finalidade da instituição e o conceito de 

escola como espaço educativo fazem parte da concepção de educação como direito. Essa é 

uma disputa conceitual e ideológica, considerando que a maior parte dos estudantes das 

escolas públicas provém das classes populares.  

 

Quadro 1  

Condições físicas da escola/instituição – condição 1: BOA  

Público pesquisado – mulheres 
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Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  106 29 10 3 148 

Adequação das 

edificações  
57 17 6 1 81 

Adequação de 

equipamentos 
49 12 2 1 64 

Adequação de 

mobiliário 
52 13 6 1 72 

Condições de 

acústica 
42 12 5 1 60 

Condições de 

ventilação 
47 11 8 2 68 

Conservação 

das edificações 
50 14 7 1 72 

Instalações de 

gás 
49 14 6 1 70 

Proteção 

contra calor 

excessivo 

35 9 1 -  45 

Proteção 

contra frio 

excessivo 

32 12 2 1 47 

Proteção 

contra umidade  
26 12 3 - 41 

Rede de esgoto 62 21 9 - 92 

Rede/equipam. 

elétricos  
39 19 7 - 65 

Rede 

hidráulica  
60 17 8 - 85 

Total  706 212 80 12 1.010 
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Representação gráfica do quadro 1: 

 

Gráfico 1 - Condição 1: Boa – Mulheres 

 

Quadro 2  

Condições físicas da escola/instituição – condição 1: BOA  

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  77 18 3 4 102 

Adequação das 

edificações  
46 11 1 1 59 

Adequação de 

equipamentos 
32 13 2 1 48 

Adequação de 

mobiliário 
41 14 1 1 57 

Condições de 

acústica 
29 10 2 1 42 

Condições de 

ventilação 
39 11 1 1 52 

Conservação 

das edificações 
39 5 2 1 47 
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Instalações de 

gás 
47 7 - - 54 

Proteção 

contra calor 

excessivo 

32 3 - - 35 

Proteção 

contra frio 

excessivo 

30 3 1 - 34 

Proteção 

contra umidade  
29 3 1 1 34 

Rede de esgoto 49 11 3 - 63 

Rede/equipam. 

elétricos  
32 10 1 - 43 

Rede 

hidráulica  
40 10 3 - 53 

Total  562 129 21 11 723 

 

Representação gráfica do quadro 2: 

 

Gráfico 2 - Condição 1: Boa - Homens 
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Quadro 3   

Condições físicas da escola/instituição – condição 2: REGULAR 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  100 18 16 3 137 

Adequação das 

edificações  
136 27 14 1 178 

Adequação de 

equipamentos 
134 32 19 3 188 

Adequação de 

mobiliário 
134 32 19 4 189 

Condições de 

acústica 
114 22 12 3 151 

Condições de 

ventilação 
96 29 10 1 136 

Conservação das 

edificações 
122 34 15 1 172 

Instalações de 

gás 
102 21 7 4 134 

Proteção contra 

calor excessivo 

Excessivo 

66 20 8 3 97 

Proteção contra 

frio excessivo 
71 16 10 2 99 

Proteção contra 

umidade  
84 16 12 4 116 

Rede de esgoto 104 24 18 4 150 

Rede/equipam. 

elétricos  
125 28 16 5 174 

Rede hidráulica  118 30 11 4 163 

Total  1.506 349 187 42 2.084 
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Representação gráfica do quadro 3: 

 

Gráfico 3 - Condição 2: Regular – Mulheres  

 

Quadro 4  

Condições físicas da escola/instituição – condição 2: REGULAR  

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  68 8 2 3 81 

Adequação das 

edificações  
99 17 5 6 127 

Adequação de 

equipamentos 
110 15 4 5 134 

Adequação de 

mobiliário 
94 15 6 4 119 

Condições de 

acústica 
86 8 3 2 99 

Condições de 

ventilação 
72 12 2 4 90 

Conservação 

das edificações 
99 21 2 4 126 
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Instalações de 

gás 
78 12 1 3 94 

Proteção contra 

calor excessivo 
57 12 2 3 74 

Proteção contra 

frio excessivo 
63 13 2 3 81 

Proteção contra 

umidade  
77 10 3 2 92 

Rede de esgoto 92 13 3 6 114 

Rede/equipam. 

elétricos  
104 17 4 3 128 

Rede hidráulica  107 19 2 6 134 

Total  1.206 192 41 54 1.493 

 

Representação gráfica do quadro 4: 

 

Gráfico 4 - Condição 2: Regular – Homens 

 

Quadro 5  

Condições físicas da escola/instituição – condição 3: RUIM/DEFICIENTE 

Público pesquisado – mulheres 
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Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  72 9 5 2 88 

Adequação das 

edificações  
103 24 16 16 159 

Adequação de 

equipamentos 
100 19 16 4 139 

Adequação de 

mobiliário 
103 19 9 4 135 

Condições de 

acústica 
118 18 15 4 155 

Condições de 

ventilação 
130 17 17 16 180 

Conservação 

das edificações 
107 14 11 16 148 

Instalações de 

gás 
66 7 11 3 87 

Proteção contra 

calor excessivo 
108 15 10 3 136 

Proteção contra 

frio excessivo 
88 14 5 3 110 

Proteção contra 

umidade  
96 15 7 2 120 

Rede de esgoto 105 19 8 4 136 

Rede/equipam. 

elétricos  
138 17 13 4 162 

Rede hidráulica  111 18 13 3 145 

Total 1.445 225 146 84 1.900 
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Representação gráfica do quadro 5: 

 

Gráfico 5 - Condição 3: Ruim/deficiente Mulheres 

 

Quadro 6  

Condições físicas da escola/instituição – condição 3: RUIM/DEFICIENTE 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  65 7 2 3 77 

Adequação das 

edificações  
79 9 - 3 91 

Adequação de 

equipamentos 
76 7 2 3 88 

Adequação de 

mobiliário 
91 11 2 4 108 

Condições de 

acústica 
94 17 3 6 120 

Condições de 

ventilação 
108 13 4 4 129 

Conservação 

das edificações 
85 9 3 5 102 
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Instalações de 

gás 
37 7 4 4 52 

Proteção contra 

calor excessivo 
91 12 3 5 111 

Proteção contra 

frio excessivo 
65 11 1 4 81 

Proteção contra 

umidade  
66 14 1 3 84 

Rede de esgoto 64 10 2 2 78 

Rede/equipam. 

elétricos  
87 9 3 5 104 

Rede hidráulica  73 7 3 3 86 

Total  1.081 143 33 54 1.311 

 

Representação gráfica do quadro 6: 

 

Gráfico 6 - Condição 3: Ruim/deficiente Homens 

 

Quadro 7  

Condições físicas da escola/instituição – condição 4: NÃO EXISTEM/NÃO SE 

APLICAM 
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Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  30 14 5 2 51 

Adequação das 

edificações  
17 4 2 2 25 

Adequação de 

equipamentos 
24 4 1 2 31 

Adequação de 

mobiliário 
18 3 4 1 26 

Condições de 

acústica 
34 17 6 2 59 

Condições de 

ventilação 
35 9 4 1 49 

Conservação 

das edificações 
22 6 2 2 32 

Instalações de 

gás 
87 22 13 3 125 

Proteção contra 

calor excessivo 
96 24 18 4 142 

Proteção contra 

frio excessivo 
98 24 18 4 144 

Proteção contra 

umidade  
87 19 13 5 124 

Rede de esgoto 31 4 3 2 40 

Rede/equipam. 

elétricos  
11 5 2 - 18 

Rede hidráulica  11 2 3 3 19 

Total  601 157 94 33 885 
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Representação gráfica do quadro 7: 

 

Gráfico 7 - Condição 4: Não existem/não se aplicam – Mulheres 

 

Quadro 8  

Condições físicas da escola/instituição – condição 4: NÃO EXISTEM/NÃO SE 

APLICAM 

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acessibilidade  20 3 2 - 25 

Adequação das 

edificações  
11 2 1 - 14 

Adequação de 

equipamentos 
14 4 - - 18 

Adequação de 

mobiliário 
11 2 - - 13 

Condições de 

acústica 
28 6 1 - 35 

Condições de 

ventilação 
17 3 1 - 21 

Conservação 

das edificações 
16 3 1 - 20 
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Instalações de 

gás 
66 11 2 2 81 

Proteção contra 

calor excessivo 
51 12 2 1 66 

Proteção contra 

frio excessivo 
68 13 3 2 86 

Proteção contra 

umidade  
53 12 2 3 70 

Rede de esgoto 24 5 - 1 30 

Rede/equipam. 

elétricos  
9 3 - 1 13 

Rede hidráulica  10 3 - - 13 

Total 398 82 15 10 505 

 

Representação gráfica do quadro 8: 

 

Gráfico 8 - Condição 4: Não existem/não se aplicam – Homens 
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1.2 Condições relacionadas ao ambiente de trabalho 

 

Esta questão objetiva identificar alguns aspectos que isolada ou 

combinadamente incidem sobre a atividade profissional. O estudo procura levantar 

situações que comumente se apresentam para os (as) profissionais da educação, mas deixa 

o tópico em aberto para outras constatações dos (as) pesquisados (as). Essa interação 

permite verificar que há uma variedade de elementos que afetam o trabalho dos (as) 

educadores (as): pedagógicos (local para a prática de educação física, sala de leitura, 

biblioteca); sociais (violência, agressões, tráfico e consumo de drogas, vandalismo); 

culturais e éticos (desrespeito às identidades juvenis da periferia, assédio moral, patrimônio 

tombado). Tais percepções evidenciam que o (a) profissional sente-se pressionado (a) por 

diversas circunstâncias e/ou situações que identifica como negativas em seu ambiente de 

trabalho. 

As respostas assinaladas mostram grande sintonia entre os vários segmentos de 

profissionais da educação. Do total de 762 entrevistados (as), 504 profissionais reclamam da 

falta ou insuficiência de laboratório (s) de ciências: 296 mulheres (Quadro 9) e 208 homens 

(Quadro 10). A soma de quem se ressente da falta ou insuficiência de laboratório (s) de 

informática perfaz 429 (257 mulheres e 172 homens). Levemente superior a esse número, o 

total de educadores (as) que constata a inexistência de Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) é de 435 pessoas. Registre-se que esta política é adotada por algumas 

redes públicas, em consonância com a regulamentação do setor privado, mas não está 

popularizada nas escolas brasileiras. Na sequência, aparecem 410 respostas para o item 

relativo à falta de sala de recursos multifuncionais para oferta do atendimento educacional 

especializado (política de inclusão), resultante da soma de 246 mulheres e 164 homens.  

Em relação à política de inclusão, anteriormente citada, chama a atenção o fato 

de que todos os segmentos demonstram preocupação com o tema. Para o (a) leitor (a) 

referenciar-se, são os seguintes os números por segmento: professores e professoras: 563; 

funcionários e funcionárias da educação: 128; especialistas em educação, homens e 

mulheres: 51; multiprofissionais, homens e mulheres: 20. Portanto, os (as) 316 professores 

(as) que assinalaram a questão representam 56,1% de seu segmento; os (as) 53 funcionários 

(as) obtêm o percentual de 41,4%; os (as) 30 especialistas correspondem a 58,8% de seu 
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total e os (as) 11 multiprofissionais representam 55% dos (as) respectivos (as) integrantes. 

Os percentuais indicam um elevado nível de consciência sobre a questão.  

A política pública instituída pelo Ministério da Educação (MEC) promoveu um 

amplo debate conceitual na comunidade escolar sobre a questão da inclusão.  Um resultado 

concreto foi o aumento de 493% do número de inclusões nas escolas brasileiras na década 

2000-2010. “Antes, acreditava-se que o estudante com deficiência não tinha condições de 

estudar e que esta falta de condição estaria nele, quando na verdade pouco havia sido feito 

para eliminar as barreiras de acesso ao aprendizado dessas pessoas” (DUTRA, 2011). Essa, 

entre tantas outras, é uma política que está sofrendo retrocessos na atual conjuntura 

brasileira. Ao mesmo tempo, porém, há maior conscientização da família sobre seu direito 

e mais empenho da escola para assegurá-lo. 

 

Quadro 9  

Condições relacionadas ao ambiente de trabalho 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Dificuldade 

acesso à escola 
45 10 7 4 66 

Nº alunos por 

sala de aula 
161 20 17 6 204 

Falta ambiente 

socialização 
101 32 11 7 151 

Falta laboratório 

ciências 
216 42 28 10 296 

Falta laboratório 

informática  
194 30 25 8 257 

Falta segurança 

no trabalho 
173 37 25 8 243 

Falta sala 

recursos/inclusão  
183 33 25 5 246 

Inexistência 

CIPA 
173 38 32 4 247 
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Inexistência 

local para h/a 
131 18 16 5 170 

Violência na 

escola 
110 19 9 6 144 

Violência no 

entorno  
136 23 19 5 183 

Outra situação* 29 7 2 2 40 

Total  1.652 309 216 70 2.247 

 

(*) outra situação – respostas por segmento 

a) Professoras 

(2) Agressão física por alunos; 

(3) assédio moral e ideológico; 

(1) biblioteca desativada; 

(3) droga na escola; 

(1) existência de um banheiro somente; 

(1) falta de formação; 

(1) falta de local para educação física; 

(1) falta de manutenção de ar condicionado; 

(1) falta de material didático; 

(1) falta de participação da comunidade; 

(2) falta de prédio próprio; 

(1) falta de professor para atender crianças conforme preconiza o PNE; 

(1) falta de sala de leitura; 

(1) falta de segurança; 

(1) inexistência de cozinha e refeitório; 

(1) número insuficiente de funcionários; 

(1) tiroteio na escola; 

(1) não respondeu por estar aposentada; 
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(1) não respondeu por estar readaptada; 

(4) não especificaram o (s) motivo (s). 

b) Funcionárias da educação 

(1) Assaltos a alunos e funcionários; 

(1) assédio moral, abuso de poder, desrespeito à CF (depoimento de diretora de escola); 

(1) dependências insalubres, sobrecarga de trabalho; 

(1) falta de preparo dos funcionários para atender alunos de inclusão; 

(1) famílias descomprometidas; 

(2) não especificaram o (s) motivo (s). 

c) Especialistas em educação (mulheres) 

(1) Falta de materiais para laboratórios de artes e de ciências; 

(1) falta de transporte para alunos da zona rural. 

d) Multiprofissionais (mulheres) 

(2) Não especificaram os motivos. 

 

Representação gráfica do quadro 9: 

 

Gráfico 9 – Condições relacionadas ao ambiente de trabalho – Mulheres 

Obs.: A CIPA não é obrigatória em grande parte das escolas  
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Quadro 10  

Condições relacionadas ao ambiente de trabalho 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Dificuldade 

acesso à escola 
24 4 1 4 33 

Nº alunos por 

sala de aula 
117 11 2 4 134 

Falta ambiente 

socialização 
68 13 3 4 88 

Falta laboratório 

ciências 
172 22 5 9 208 

Falta laboratório 

informática  
142 18 5 7 172 

Falta segurança 

no trabalho 
126 18 3 6 153 

Falta sala 

recursos/inclusão  
133 20 5 6 164 

Inexistência 

CIPA 
156 22 5 5 188 

Inexistência 

local para h/a 
96 9 2 4 111 

Violência na 

escola 
67 8 1 1 77 

Violência no 

entorno  
90 13 1 2 106 

Outra situação* 14 5 2 - 21 

Total  1.205 163 35 52 1.455 

 

(*) outra situação – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Assédio moral [praticado] pela direção;  
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(2) comércio e uso de drogas; 

(1) descumprimento da hora atividade; 

(1) falta de iluminação no entorno da escola; 

(1) falta de refeitório; 

(2) falta de segurança no entorno da escola; 

(2) falta de transparência financeira; 

(1) falta de vigilância; 

(1) péssimas condições para a prática de educação física; 

(1) vandalismo à noite; 

(1) não especificou. 

b) Funcionários da educação  

(1) Escola nova, mas sem equipamento; 

(1) falta de conservação de patrimônio tombado; 

(1) local escuro e ermo propício a vândalos e marginais; 

(1) situação normal para uma escola do interior; 

(1) tráfico e consumo de drogas. 

c) Especialistas em educação (homens) 

(1) Corpo docente não compreende quem vem da periferia, como os negros; 

(1) falta de instalações sanitárias. 
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Representação gráfica do quadro 10: 

 

Gráfico 10 – Condições relacionadas ao ambiente de trabalho – Homens 

Obs.: A CIPA não é obrigatória em grande parte das escolas  

 

 

2 SAÚDE DOS (AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

2.1 Situações que impactam na saúde dos (as) profissionais da educação 

Além dos 25 fatores ou situações que podem ter impacto sobre sua saúde, a 

pesquisa deixa a resposta em aberto para apresentação de outras percepções dos (as) 

educadores (as). As respostas revelam preocupações relacionadas às condições pessoais e 

profissionais (saúde, segurança e integridade física, recebimento do salário digno e pago 

em dia, jornada que comporte horas atividade e tempo para estudo e formação continuada); 

ao processo educativo (relações interpessoais, envolvimento dos pais e da comunidade no 

PPP da escola e política de inclusão); sociais (violência e agressões); culturais e éticos 

(alunos com necessidades socioeducativas e identidade com a cultura local). 

Os cinco fatores mais marcantes para as mulheres pesquisadas são, nesta 

ordem: 1º) acúmulo de cargos, funções ou atividades, com 308 marcações; 2º) dificuldade 

de aprendizagem dos estudantes, com 261 respostas; 3º) assédio moral por concepções 

ideológicas, referido 254 vezes; 4º) falta ou precariedade de material pedagógico, 
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assinalado 249 vezes; e, em 5º lugar, com 241 marcações aparecem dois tópicos; jornada 

de trabalho excessiva e excessivo número de alunos por turma (Quadro 11). 

Para os homens, as cinco primeiras escolhas são: 1ª) acúmulo de cargos, 

funções ou atividades, com 185 respostas; 2ª) dificuldade de aprendizagem dos estudantes, 

com 169 opções; 3ª) domínio insuficiente de procedimentos pedagógicos baseados em 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) com 157 escolhas; 4ª) falta ou 

precariedade de material pedagógico, assinalado 153 vezes; 5ª) dificuldade para motivar os 

estudantes e/ou manter ambiente propício às atividades escolares, marcado por 150 

profissionais pesquisados (Quadro 12). 

Observa-se que as duas primeiras escolhas coincidem. Tantos as mulheres 

quanto os homens ressentem-se do acúmulo de trabalho, seja de cargos, funções ou de 

atividades. Ao mesmo tempo, revelam preocupação com o objetivo precípuo de seu 

trabalho: a aprendizagem dos estudantes. Olham, portanto, para a própria condição de 

exercício profissional atentos (as) aos compromissos da profissão, que são centrados nos 

estudantes. Nessa linha de raciocínio situa-se a preocupação com o material pedagógico, 

também referido por ambos, o domínio de procedimentos baseados em TIC e a 

preocupação com a motivação dos estudantes.  

Um dado usualmente associado a situações estressantes é o assédio moral, a 

terceira alternativa assinalada pelas mulheres. Embora não apareça entre as cinco primeiras 

opções dos homens, está somente um ponto atrás, em sexto lugar, com 149 marcações, 

empatado com o quesito sobre jornada excessiva de trabalho. Além do componente 

psicológico, o assédio é uma ofensa ética e reveladora de autoritarismo nas relações de 

trabalho. 

Na compilação geral, os resultados reafirmam as opções dos segmentos com a 

seguinte ordem de prioridades: 1º) acúmulo de cargos, funções ou atividades com 493 

respostas; 2º) dificuldade de aprendizagem dos estudantes, com 430 registros; 3º) assédio 

moral por concepções ideológicas, assinalado 403 vezes; 4º) falta ou precariedade de 

material pedagógico, com 402 indicações; e 5º) jornada de trabalho excessiva, com 390 

escolhas (Quadro 13). Isso significa que todos os segmentos identificam questões 

semelhantes.  
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Além dessas, merece registro a preocupação dos (as) funcionários (as) da 

educação com desvios sistemáticos das funções específicas dos cargos, no plano funcional, 

e com a pouca interação da escola/instituição com a comunidade escolar, na questão da 

gestão democrática. Esta, aliás, também é uma constatação dos (as) especialistas em 

educação. O segmento denominado multiprofissional compartilha a preocupação com o 

desvio de funções, o que significa sobrecarga de atribuições e, ao mesmo tempo, 

desvalorização da formação profissional. Sobre a exploração do trabalho, um funcionário 

escreveu uma síntese elucidativa quando instado a relatar “outra situação” que impacta 

sobre a saúde do (a) profissional da educação: “trabalhar muito e ganhar pouco”. 

Quadro 11  

Situações que impactam na saúde dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acúmulo de 

cargos/funções 
235 37 29 7 308 

Assédio moral 192 34 22 6 254 

Assédio sexual 38 9 8 2 57 

Avaliação de 

desempenho 
146 21 22 9 198 

Bullying/ aparência 

física 
94 25 9 2 130 

Bullying/orientação 

sexual 
95 19 9 2 125 

Bullying/ racismo 106 25 10 1 142 

Desvios de funções 89 27 9 2 127 

Dificuldade de 

aprendizagem/alunos  
203 21 29 8 261 

Dificuldade de 

motivação/alunos 
185 24 21 5 235 
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Pouco domínio de 

TIC 
89 17 16 4 126 

Relação nº 

professor/aluno 
187 29 20 5 241 

Excesso de 

normatizações 
111 12 24 6 153 

Não identificação 

com o PPP 
94 22 22 2 140 

Falta de material 

pedagógico 
186 28 26 9 249 

Precariedade de 

vínculo profissional 
71 24 23 4 122 

Atividades não 

valorizadas* 
140 23 20 5 188 

Formação inicial 

insuficiente 
89 21 13 2 125 

Falta de formação 

continuada  
128 24 17 4 173 

 Falta de democracia 

na escola 
156 25 22 9 212 

Falta de democracia 

no sistema 
160 22 22 5 209 

Recursos pedagóg. 

Inadequados 
122 14 18 4 158 

Jornada excessiva 180 29 24 8 241 

Falta de interação – 

comunidade escolar 
152 30 22 4 208 

Rotinas pouco 

criativas 
152 30 24 3 209 

Outras situações** 12 2 - - 14 

Total  3.412 594 481 118 4.605 

(*) Falta de valorização de atividades educativas não relacionadas à docência 

(**) outra situação – respostas por segmento 
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a) Professoras 

(1) Ausência da família na escola; 

(1) descumprimento da hora-atividade no RS; 

(1) distribuição da jornada sem folga; 

(1) falta de acompanhamento de profissionais especializados para viabilizar a inclusão; 

(1) falta de formação profissional adequada à cultura local;  

(1) indisciplina em sala de aula; 

(1) [necessidade de] construir o PPP com interação dos professores da escola; 

(1) parcelamento de salários; 

(1) política partidária interferindo no processo ensino-aprendizagem; 

(1) tentativas de assaltos, roubos, homicídios, agressões físicas e verbais; 

(1) relações de trabalho: professor x professor e professor x aluno; 

(1) violência direta em sala de aula. 

b) Funcionárias da educação 

(1) Falta de ações sobre saúde do trabalhador; 

(1) risco de vida no entorno da escola. 

Representação gráfica do quadro 11: 

 

Gráfico 11 – Situações que impactam na saúde dos(as) profissionais da educação - 

Mulheres 
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Quadro 12  

Situações que impactam na saúde dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acúmulo de 

cargos/funções 
155 19 5 6 185 

Assédio moral 131 11 2 5 149 

Assédio sexual 13 5 - 3 21 

Avaliação de 

desempenho 
95 9 4 4 112 

Bullying/ aparência 

física 
50 4 1 3 58 

Bullying/orientação 

sexual 
50 5 1 3 59 

Bullying/ racismo 48 6 - 2 56 

Desvios de funções 50 16 1 4 71 

Dificuldade de 

aprendizagem/alunos  
145 12 6 6 169 

Dificuldade de 

motivação/alunos 
129 10 5 6 150 

Pouco domínio de 

TIC 
145 8 3 1 157 

Relação nº 

professor/aluno 
122 11 2 5 140 

Excesso de 

normatizações 
76 6 2 3 87 

Não identificação 

com o PPP 
69 8 2 5 84 

Falta de material 

pedagógico 
141 10 - 2 153 
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Precariedade de 

vínculo profissional 
56 8 - 4 68 

Atividades não 

valorizadas* 
109 11 3 5 128 

Formação inicial 

insuficiente 
54 8 1 3 66 

Falta de formação 

continuada  
96 10 3 5 114 

Falta de democracia 

na escola 
116 11 1 7 135 

Falta de democracia 

no sistema 
100 13 1 7 121 

Recursos pedagóg. 

Inadequados 
77 7 - 6 90 

Jornada excessiva 130 12 2 5 149 

Falta de interação – 

comunidade escolar 
110 13 6 6 135 

Rotinas pouco 

criativas 
104 11 6 5 126 

Outras situações 12 3 1 - 16 

Total  2.383 247 58 111 2.799 

(*) Falta de valorização de atividades educativas não relacionadas à docência 

 

(**) Outra situação – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Alienação; 

(1) conteúdos descontextualizados. Formação pedagógica inexistente; 

(1) cumprimento da JB1 (sic) dentro das escolas públicas e privadas; 

(1) desvalorização de conteúdos (educação física) por parte do sistema e da própria escola; 

(1) desvio para funções burocráticas; 

(1) excesso de barulho de campainha; 

(1) falta de aparelhos audiovisuais e sala de vídeos; 
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(1) [falta de] participação dos pais nas ações pedagógicas; 

(1) falta de políticas para jovens da FASE (atendimento socioeducativo); 

(1) falta de procedimentos de inclusão da comunidade e da família junto à escola; 

(1) indisciplina e [falta de] participação; 

(1) município não tem PPP.  

b) Funcionários da educação 

(1) Falta de horas para estudos; 

(1) falta de segurança para alunos e funcionários; 

(1) trabalhar muito e ganhar pouco. 

c) Especialistas em educação (homens) 

(1) Pais distantes da escola. 

 

Representação gráfica do quadro 12: 

 

Gráfico 12 – Situações que impactam na saúde dos(as) profissionais da educação – 

Homens 

 

Quadro 13  

Situações que impactam na saúde dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 
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Acúmulo de 

cargos/funções 
390 56 34 13 493 

Assédio moral 323 45 24 11 403 

Assédio sexual 51 14 8 5 78 

Avaliação de 

desempenho 
241 30 26 13 310 

 Bullying/ aparência 

física 
144 29 10 5 188 

Bullying/orientação 

sexual 
145 24 10 5 184 

Bullying/ racismo 154 31 10 3 198 

Desvios de funções 139 43 10 6 198 

Dificuldade de 

aprendizagem/alunos  
348 33 35 14 430 

Dificuldade de 

motivação/alunos 
314 34 26 11 385 

Pouco domínio de 

TIC 
234 25 19 5 283 

Relação nº 

professor/aluno 
309 40 22 10 381 

Excesso de 

normatizações 
187 18 26 9 240 

Não identificação 

com o PPP 
163 30 24 7 224 

Falta de material 

pedagógico 
327 38 26 11 402 

Precariedade de 

vínculo profissional 
127 32 23 8 190 

Atividades não 

valorizadas* 
249 34 23 10 316 

Formação inicial 

insuficiente 
143 29 14 5 191 
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Falta de formação 

continuada  
224 34 20 9 287 

 Falta de democracia 

na escola 
272 36 23 16 347 

Falta de democracia 

no sistema 
260 35 23 12 330 

Recursos pedagóg. 

Inadequados 
199 21 18 10 248 

Jornada excessiva 310 41 26 13 390 

Falta de interação – 

comunidade escolar 
262 43 28 10 343 

Rotinas pouco 

criativas 
256 41 30 8 335 

Outras situações 24 5 1 - 30 

Total  5.795 841 539 229 7.404 

 

 

2.2 Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos (as) profissionais da educação 

 

Os sintomas de mal-estar e/ou adoecimento são as sensações sentidas pelos (as) 

profissionais da educação, independentemente de diagnóstico feito por médico ou outro 

especialista da área da saúde. A inclusão deste item deve-se ao exame de alguns trabalhos 

dirigidos ao público da educação, entre os quais pesquisas da Apeoesp (2003, 2007 e 

2010). Constatar o que a pessoa sente, mesmo sem a confirmação formal de eventual 

doença, pode contribuir para identificar as condições físicas e/ou psicológicas em que ela 

se encontra ao realizar seu trabalho.  

As respostas coincidem, plenamente, em relação aos três primeiros sintomas 

elencados: 338 mulheres declararam sentir ansiedade; 318 têm sensação frequente de 

cansaço ou fadiga; e 315 apresentam problemas de voz (Quadro 14). Idênticos sintomas 

são apresentados pelos homens, respectivamente, com 193, 173 e 165 ocorrências na 

mesma ordem das respostas das mulheres (Quadro 15). A soma resulta em 531 indicações 
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relativas à ansiedade, 491 relacionadas à sensação frequente de cansaço ou fadiga e 480 

referências a problemas de voz. 

“A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz 

exatamente o contrário, impedindo reações. Os transtornos de ansiedade são doenças 

relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida” (BRASIL, 2011). A 

constatação é do Ministério da Saúde, que explica: é possível a pessoa sentir-se ansiosa a 

maior parte do tempo, sem razão aparente; muitas vezes, porém, essa sensação é tão 

intensa que a pessoa se sente imobilizada. O desconforto trazido por esse transtorno faz 

com que as pessoas evitem coisas triviais, como entrar em um elevador, por exemplo. Quer 

as reações das pessoas que se identificam como ansiosas seja de excesso de ativismo ou de 

paralisia, os sintomas indicam a necessidade de abordagem da situação nos seus efeitos e, 

principalmente, nas suas causas. 

O conceito de fadiga aparece na literatura com enfoques dados pela ciência ou 

área do conhecimento que a utiliza: medicina, psicologia, enfermagem e outras. Assim, há 

quem enfatize a situação de desgaste relacionado à perda de motivação; a diminuição da 

capacidade de trabalhar e de responder a um estímulo; a sensação de falta de alívio que 

impede a realização de atividades pouco complexas; e assim por diante.  Mota, Cruz e 

Pimenta (2005) fazem uma análise conceitual, procurando oferecer bases para o 

desenvolvimento de uma definição operacional, ou seja, que possa ser transversal às várias 

acepções do termo.  

 

As definições dos atributos cansaço, exaustão, desgaste, alteração da capacidade 

funcional e falta de recursos/energia mostram-se como os principais atributos da 

fadiga, independente da disciplina que estuda o fenômeno. Isso é muito claro 

devido a forte relação entre essas definições e a maioria das definições propostas 

para o conceito fadiga.  (p. 289) 

 

Os problemas relacionados com a voz integram a maior parte da literatura 

sobre as condições de trabalho dos (as) profissionais da educação. Zambon e Behlau 

(2009) são autoras do documento do Sinpro/SP relativo a uma pesquisa que comparou 

professores com equivalente número de pessoas de outras profissões. Segundo elas, 

“22,9% [das pessoas pesquisadas] relataram que as características do trabalho do professor 

afetam diretamente a voz: salas numerosas, acústica inadequada e poeira de giz” (p. 7). 
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Para o Sindicato, se esses problemas são previsíveis, é possível – e necessário – o 

estabelecimento de políticas públicas preventivas.  

Noronha (2010), falando sobre a repercussão midiática de pesquisa realizada 

pela Apeoesp, em 2010, lembra que, já em 2003, o Sindicato advertira para o problema: 

“Aquela pesquisa mostrou que 75% dos professores ministram aulas para classes com mais 

de 36 alunos, sendo 32% com mais de 41 (73% apontaram a superlotação das salas de aula 

como um dos fatores que interferem no seu desempenho) ” (2010, parênteses da autora). 

Portanto, o excessivo número de alunos por sala de aula, além de afetar a voz dos (as) 

profissionais da educação, concorre para o agravamento de outros aspectos relacionados 

com sua proficiência, que serão abordados neste estudo.    

Outro sintoma comum entre mulheres e homens é a dor nos braços, tendo as 

mulheres registrado 287 ocorrências e os homens 133. A diferença, nas primeiras cinco 

colocações, é a constatação de que 276 mulheres padecem de dores de cabeça e 141 

homens apresentam sintomas de nervosismo. Ao somar-se os dados, obtém-se uma 

pequena variação: o sintoma de dor nas costas tem 404 registros, ligeiramente superior às 

402 indicações de dor de cabeça (Quadro 16). A maior parte dos sintomas relaciona-se, 

direta ou indiretamente, com as doenças que afetam os (as) profissionais da educação 

básica brasileira que participam desta pesquisa. 

 

Quadro 14  

Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Ansiedade  253 42 34 9 338 

Coceira no nariz 113 14 14 6 147 

Dificuldade de 

concentração 
121 22 14 4 161 

Dificuldade de 

enxergar 
140 25 19 4 188 

Diminuição da 

audição 
146 26 15 3 190 
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Dor nos braços 208 46 25 8 287 

Dor(es) de cabeça 200 41 27 8 276 

Dor nas costas 189 48 27 8 272 

Dor de estômago 112 28 14 3 157 

Dor(es) 

musculares 
193 41 31 4 269 

Dor nas pernas 187 42 29 5 263 

Espirros 

frequentes 
105 15 16 6 142 

Indisposição 142 21 16 3 182 

Irritação nos olhos 110 19 14 4 147 

Nervosismo 190 29 25 6 250 

Problemas de voz 237 37 31 10 315 

Cansaço ou fadiga 236 39 34 9 318 

Sonolência  143 19 16 5 183 

Tosse  112 12 20 3 147 

Outros sintomas* 9 2 - - 11 

Nenhum sintoma 

(nenhuma doença) 
8 4 - - 12 

Nenhum sintoma 

(alguma doença) 
3 7 1 - 11 

Total  3.157 579 422 108 4.266 
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(*) Outros sintomas – respostas por segmento 

a) Professoras 

(1) Calo ou fenda vocal; 

(1) discopatia degenerativa; 

(2) dores na coluna; 

(1) frequentes atestados médicos e readaptação; 

(2) frequentes crises de choro; 

(2) intolerância, irritabilidade. 

b) Funcionárias da educação 

(1) Avaliação dos profissionais da educação; 

(1) tensão constante. 

 

Representação gráfica do quadro 14: 

 

Gráfico 13 – Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos(as) profissionais da educação 

– Mulheres 

 

Quadro 15  

Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 
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Ansiedade  161 20 7 5 193 

Coceira no nariz 51 6 - 1 58 

Dificuldade de 

concentração 
76 8 - 5 89 

Dificuldade de 

enxergar 
69 10 1 5 85 

Diminuição da 

audição 
84 9 - 5 98 

Dor nos braços 111 14 3 5 133 

 Dor(es) de cabeça 103 15 2 6 126 

Dor nas costas 10 16 4 4 132 

Dor de estômago 46 5 1 - 52 

Dor(es) 

musculares 
99 18 4 3 124 

Dor nas pernas 105 17 4 3 129 

Espirros 

frequentes 
58 7 1 2 68 

Indisposição 80 8 2 3 93 

Irritação nos olhos 61 5 - 4 70 

Nervosismo 117 15 4 5 141 

Problemas de voz 142 14 4 5 165 

Cansaço ou fadiga 146 17 6 4 173 

Sonolência  90 12 4 4 110 
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Tosse  47 5 2 2 56 

Outros sintomas* 2 - 1 - 3 

Nenhum sintoma 

(nenhuma doença) 
4 5 - - 9 

Nenhum sintoma 

(alguma doença) 
3 5 - - 8 

Total  1.763 231 50 71 2.115 

 

(*) Outros sintomas – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Dores nos ombros; 

(1) impaciência, descontrole emocional. 

b) Especialista em educação (homem) 

(1) Dores na coluna. 

Obs.: Uma pessoa declarou que tem saúde muito boa e não sofre nenhuma doença e não 

apresenta nenhum sintoma de mal-estar. 
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Representação gráfica do quadro 15: 

 

Gráfico 14 – Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos(as) profissionais da educação 

– Homens 

 

Quadro 16  

Sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo)  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Ansiedade  414 62 41 14 531 

Coceira no nariz 164 20 14 7 205 

Dificuldade de 

concentração 
197 30 14 9 250 

Dificuldade de 

enxergar 
209 35 20 9 273 

Diminuição da 

audição 
230 35 15 8 288 

Dor nos braços 319 60 28 13 420 
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Dor(es) de cabeça 303 56 29 14 402 

Dor nas costas 297 64 31 12 404 

Dor de estômago 158 33 15 3 209 

Dor(es) 

musculares 
292 59 35 7 393 

Dor nas pernas 292 59 33 8 392 

Espirros 

frequentes 
163 22 17 8 210 

Indisposição 222 29 18 6 275 

Irritação nos olhos 171 24 14 8 217 

Nervosismo 307 44 29 11 391 

Problemas de voz 379 51 35 15 480 

Cansaço ou fadiga 382 56 40 13 491 

Sonolência  233 31 20 9 293 

Tosse  159 17 22 5 203 

Outros sintomas 11 2 1 - 14 

Nenhum sintoma 

(nenhuma doença)  
12 9 - - 21 

Nenhum sintoma 

(alguma doença) 
6 12 1 - 19 

Total  4.920 810 472 179 6.381 
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2.3 Doenças ou distúrbios diagnosticados por profissionais de saúde  

Além das 41 doenças, síndromes ou problemas relacionados à saúde, as 

mulheres apresentaram mais 25 ocorrências de enfermidades. O estresse é a doença de 

maior incidência com 314 registros (Quadro 17). Considerando o total de mulheres 

pesquisadas, que é de 465, esse número corresponde a 67,5%, o que configura uma 

situação alarmante para a educação. Em pesquisa anterior, Vieira (2004) advertia:  

Estudos demonstram que os docentes estão permanentemente sujeitos à 

deterioração intensa da saúde. Organismos internacionais reconhecem o estresse 

como enfermidade profissional o que, na opinião da OIT, não é um fenômeno 

isolado, mas “um risco ocupacional significativo da profissão”. (2004, p. 27, 

grifo da autora) 

A segunda doença que afeta o sexo feminino é a depressão, com 280 

ocorrências, isto é, 60,2%. Esse percentual também é muito elevado, considerando que 

afeta não somente a pessoa, mas suas relações interpessoais. Os problemas relacionados 

com a saúde mental, além dos impactos emocionais e sociais, concorrem para o 

absenteísmo dos profissionais da educação. Pesquisa da Apeoep/SP, realizada durante o 

Congresso da entidade, em 2010, revela a seguinte situação: 

As doenças relacionadas à saúde mental dos professores são as que mais os 

afastam da atividade profissional. Dentre os que tiveram depressão, 57% tiveram 

que ser afastados de suas atividades profissionais e, daqueles que tiveram 

transtornos de ansiedade, 49% foram afastados da sala de aula. (ROUSSELET, 

2012) 

Idêntico número (280) é mencionado para uma situação histórica e recorrente 

na categoria: problemas nas cordas vocais. Até as crianças sabem que dar uma maçã para a 

professora é um gesto de atenção para com sua saúde vocal. De acordo com 

fonoaudiólogos, a maçã verde – e, na sequência, a maçã vermelha e a pera – têm 

características adstringentes, pois retiram o excesso de secreção de saliva que dificultam a 

vibração das pregas vocais. O problema é que esse reconhecimento empírico da sociedade 

nunca recebeu a devida atenção de governos no estabelecimento de políticas públicas 

adequadas. 

A terceira doença que atinge as mulheres, com o percentual de 53,3%, é a 

alergia ao pó, que recebeu 248 menções. O protocolo não era dirigido, especificamente, ao 
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pó produzido por giz, de modo que aqui podem estar incluídas outras situações 

relacionadas, por exemplo, com a poluição do ar, problema comum em grandes cidades e 

em zonas industriais. Mesmo assim, a associação é pertinente. Grande parte das escolas 

brasileiras ainda não conta com a chamada lousa digital ou eletrônica. 

Os quartos maiores problemas para o público feminino são enxaqueca e 

hipertensão arterial com 227 ocorrências, ou seja, 48,8%, quase a metade das mulheres 

pesquisadas. “Enxaqueca é uma doença crônica. Doença crônica é aquela doença que teve 

início há algum tempo atrás, mas não tem data para terminar” (FELDMAN, 2017, grifos 

do autor). De acordo com o médico, enxaqueca caracteriza-se por crises de dor de cabeça 

que duram de horas a dias, podendo vir acompanhada por enjoo, vômito, sensibilidade à 

luz, barulho e cheiros.  

Sobre a ocorrência de hipertensão, também em quarto lugar no número de 

ocorrências entre as mulheres, a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) apresenta uma 

explicação bastante simples e didática:  

A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos 

quais o sangue circula se contraem. O coração e os vasos podem ser comparados 

a uma torneira aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos 

esguichos a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração 

bombeia o sangue. Se os vasos são estreitados a pressão sobe. (SBH, 2017)  

Quase a metade das mulheres, 219 (47,1%), é afetada por lesão por esforço 

repetitivo (LER). De acordo com a literatura médica, a LER instala-se lentamente no 

organismo humano, podendo passar despercebida ao longo de toda uma vida de trabalho. 

Quando a pessoa é diagnosticada pode, inclusive, já ter a área afetada severamente 

comprometida. 

O mesmo número (219) reporta ao desconforto com o surgimento de varizes. 

Elas são mais comuns em pernas e pés, embora qualquer veia possa tornar-se varicosa. 

Essa incidência nos membros inferiores decorre, em geral, de longos períodos em que a 

pessoa fica parada e em pé, aumentando a pressão das veias da parte inferior do corpo. “O 

problema acomete quase 40% da população brasileira, sendo encontrada em 30% dos 

homens e em 45% das mulheres” (ROSA, 2015). 
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Examinando a ocorrência de doenças por segmento do sexo feminino tem-se a 

seguinte configuração:  

a) professoras – 1º lugar: estresse; 2º: problemas de voz; 3º: depressão; 4º: alergia a 

pó; e 5º: enxaqueca; 

b) funcionárias da educação – 1º lugar:  estresse; 2º: depressão; 3º: hipertensão 

arterial; 4º: alergia a pó; e 5º: varizes; 

c) especialistas em educação – 1º lugar: estresse; 2º: problemas de voz;  3º: insônia; 

4º: hipertensão arterial e problemas psicológicos; e 5º: depressão, lesão por esforço 

repetitivo (LER) e varizes; 

d) multiprofissionais – 1º lugar – estresse; 2º: enxaqueca e problemas de voz; 3º: 

alergia a pó, resfriados, rinite e varizes; 4º: alergia a cheiro, depressão e insônia; e 

5º:  bursite; hipertensão arterial, lesão por esforço repetitivo (LER), obesidade e 

problemas cardiovasculares.  

Esta subdivisão mostra que a doença situada em primeiro lugar para as 

mulheres aparece nos quatro segmentos, também em primeiro lugar. O mesmo acontece 

com uma das duas que empataram em segundo lugar: a depressão. Os problemas de voz 

que aparecem, igualmente, em segundo lugar no grupo das mulheres, estão presentes em 

três segmentos, a exceção das funcionárias da educação. Hipertensão e varizes ocorrem em 

três e enxaqueca em dois segmentos. Observe-se a introdução, entre especialistas em 

educação e multiprofissionais da lesão por esforço repetitivo (LER), que tem 

reconhecimento como doença profissional devido, em grande medida, às atividades ligadas 

ao capital financeiro (como bancários), mas que também incide sobre os (as) profissionais 

da educação. 

Quadro 17  

Doenças ou distúrbios que afetam os (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

AIDS 4 4 1 - 9 
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Alcoolismo  68 11 10 3 92 

Alergia a cheiro 114 25 11 6 156 

Alergia a pó  179 41 21 7 248 

Anemia  49 9 8 3 69 

Anemia falciforme 11 6 3 - 20 

Bronquite  58 18 7 4 87 

Bursite  150 29 22 5 206 

Câncer 80 17 14 2 113 

Conjuntivite 52 17 6 - 75 

Dependência 

química 
41 12 7 3 63 

Depressão 204 45 25 6 280 

Diabetes 90 28 12 2 132 

DORT 112 30 20 3 165 

Estresse 226 49 30 9 314 

Estresse pós-

traumático 
49 18 10 2 79 

Enxaqueca 162 33 24 8 227 

Herpes genital 14 9 1 - 24 

Herpes labial 43 10 6 1 60 
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Hipertensão 

arterial 
152 44 26 5 227 

Hipotensão arterial 62 19 16 3 100 

Insônia 155 25 28 6 214 

LER 155 34 25 5 219 

Lombalgia 95 19 11 4 129 

Nevralgia 52 14 9 3 78 

Obesidade  138 26 18 5 187 

Problemas cardio-

vasculares 
124 27 17 5 173 

Problemas 

dermatológicos 
90 27 13 4 134 

Problemas 

psicológicos 
148 25 26 4 203 

Problemas 

psiquiátricos  
126 24 16 4 170 

Problemas de 

visão 
137 27 18 4 186 

Problemas de voz 210 33 29 8 280 

Resfriados 82 16 9 7 114 

Reumatismo 65 21 12 4 102 

Rinite 149 32 17 7 205 

Síndrome de 

burnout 
110 21 14 4 149 

Síndrome do 

pânico 
117 24 19 4 164 



Página 47 de 115 

 

Síndrome do 

pensam. 

Acelerado 

75 15 12 3 105 

Tumor(es) 39 9 6 2 56 

Varizes 149 38 25 7 219 

Vertigem 78 20 12 2 112 

Outras* 18 3 4 - 25 

Nenhuma doença 

nenhum sintoma 
8 4 - - 12 

Nenhuma doença 

algum sintoma  
12 4 1 - 17 

Total  4.252 962 621 164 5.999 

 

(*) Outras doenças – respostas por segmento 

a) Professoras 

(1) Asma; 

(1) faringite; 

(2) fibromialgia; 

(1) gripes e resfriados constantes (região sul);  

(1) hérnia lombar e cervical; 

(2) hipotireoidismo;  

(2) infecção urinária; 

(1) labirintite; 

(1) laringite; 

(1) mastectomia radical; 

(1) perda auditiva total (um ouvido); 

(1) síndrome da fibromialgia dos membros superiores;  

(2) síndrome do túnel do carpo; 

(1) sinusite. 
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b) Funcionárias da educação 

(1) Apneia do sono; 

(1) artrose: coluna, quadril, joelho e tornozelos; 

(1) hipotireoidismo. 

c) Especialistas em educação (mulheres) 

(2) Dengue; 

(1) doença crônica anterior à profissão; 

(1) hepatite. 

 

Representação gráfica do quadro 17: 

 

Gráfico 15 – Doenças ou distúrbios que afetam os (as) profissionais da educação – 

Mulheres 

 

A exemplo das mulheres, os homens citaram outras situações que não estavam 

especificadas no protocolo, como problema de próstata, que é específico do sexo 

masculino.  Um deles, excepcionalmente, declarou não estar sofrendo de nenhum tipo de 

enfermidade e gozar de boa saúde. As cinco primeiras doenças, por ordem de incidência, 

são as seguintes: em primeiro lugar, estresse; em segundo, depressão e problemas de voz; 

em terceiro, alergia a pó; em quarto, insônia; e, em quinto, rinite e problemas psicológicos 

(Quadro 18). 
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O estresse, que também figura em primeiro lugar entre as mulheres, teve 187 

ocorrências num total de 297 homens. Isso corresponde a 63%, um pouco abaixo do 

percentual obtido pelas mulheres; mesmo assim, é um número tão elevado que deveria 

acender o sinal de alarme entre os gestores públicos. O raciocínio inverso indica que 

somente 37,1% dos profissionais da educação não estão trabalhando estressados. 

Em segundo lugar, a depressão recebeu 129 apontamentos, o que equivale a 43,4% do 

público do sexo masculino. Com idêntico número de citações, aparecem os problemas de 

voz que, similarmente, correspondem a 43,4% dos homens que participaram da pesquisa. 

Tanto a depressão quanto os problemas de voz estão em segundo lugar nas respostas das 

mulheres.  

Em terceiro, com 102 citações, aparece a insônia, representando 34,3%, pouco 

mais do que um terço dos homens entrevistados. Analisando a epidemiologia e o impacto 

psicossocial da insônia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) constataram que o não tratamento da doença acarreta problemas para o indivíduo 

e para a sociedade. 

 

Vários estudos epidemiológicos mostraram que mais de 60% da população em 

geral apresenta sintomas de insônia e que 9% a 21% dos indivíduos investigados 

referem um transtorno de insônia com consequências graves no dia-a-dia. 

[...] 

A perda crônica de sono, observada na insônia não-tratada, é um importante fator 

de risco para a ocorrência de colisões de automóvel e de acidentes de trabalho, 

para a perda de emprego, para o surgimento de problemas sociais e maritais e 

para a redução na saúde global e na qualidade de vida. (BERLIM; LOBATO; 

MANFRO, 2017, p.2) 

 

Em quinto lugar, aparecem rinite e problemas psicológicos, cujas respostas 

coincidiram no número de 100 que, em termos percentuais alcançam 33,7%. Os sintomas 

mais comuns da rinite são obstrução e prurido nasal, espirros e rinorreia. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2004) “estudos que avaliaram os aeroalérgenos mais importantes no 

País indicam que os ácaros da poeira domiciliar são os principais” (p 21). Acrescenta que a 

rinite também associada à exposição a pólen de gramíneas e de árvores existentes na região 

sul. As pessoas que sofrem de rinite têm desconforto, respiram mal e, consequentemente, 

dormem mal, o que afeta seu desempenho profissional. 

  

A gravidade dos problemas psicológicos tem sido apontada há bastante tempo. 

A partir dos anos 2000, aumentaram as investigações envolvendo sindicatos de base da 
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CNTE. Pesquisa documental com base no Relatório da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte de 2003 – elaborado juntamente com o Sindicato Único dos Trabalhadores em 

Educação em Minas Gerais – Sind-UTE, representante da categoria – mostrou que, no 

período de maio de 2001 a abril de 2002, os transtornos psíquicos ocuparam o primeiro 

lugar entre os diagnósticos que provocaram os afastamentos, correspondendo a 15% dos 

mesmos. “O dado indica uma situação grave, e apesar de o Relatório não ter fornecido 

meios para distinguir os indivíduos, a frequência do diagnóstico de transtornos psíquicos 

entre as causas de afastamento no trabalho é inquietante”, concluem as pesquisadoras 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005, p. 193). 

As cinco primeiras escolhas, considerando os profissionais de educação 

pesquisados pertencentes ao sexo masculino são as que seguem: 

a) professores – 1º lugar: estresse; 2º: problemas de voz; 3º: depressão ; 4º: alergia a 

pó; e 5º: insônia, problemas psicológicos e rinite; 

b) funcionários da educação – 1º lugar: estresse; 2º: depressão; 3º: alergia a pó; 4º: 

insônia e problemas de voz; e 5º: bursite, hipertensão arterial, problemas de visão e 

rinite; 

c) especialistas em educação – 1º lugar: estresse ; 2º: enxaqueca; 3º:  depressão e 

obesidade; 4º: insônia, problemas de visão e problemas de voz e 5º: câncer, 

diabetes, LER, problemas cardiovasculares, problemas psicológicos, resfriados e 

rinite; 

d) multiprofissionais – 1º lugar: estresse e problemas de visão; 2º: bursite, problemas 

cardiovasculares, problemas de voz e resfriados; 3º: diabetes, LER, obesidade e 

problemas psicológicos; 4º: alergia a pó, câncer, depressão, hipertensão arterial, 

hipotensão arterial, lombalgia, problemas dermatológicos, problemas psiquiátricos, 

reumatismo, rinite e varizes; e 5º: alcoolismo, alergia a cheiro, conjuntivite, estresse 

pós-traumático, insônia, síndrome do pânico e síndrome do pensamento acelerado. 

 

As respostas de todos os segmentos que compõem o conjunto de pesquisados 

do sexo masculino apresentam a questão do estresse em primeiro lugar. A segunda 

ocorrência para os professores é representada pelos problemas de voz, que aparece como 

segunda entre os multiprofissionais e como quarta entre os funcionários da educação e os 

especialistas em educação. A depressão figura em segundo lugar no segmento de 

funcionários da educação, em terceiro no de professores e especialistas em educação e em 
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quarto lugar entre os multiprofissionais. Portanto, mesmo considerando as especificidades 

de cada segmento, algumas doenças são recorrentes, indicando a urgência de políticas 

preventivas a estes adoecimentos.  

A diminuição da amostra nos segmentos de especialistas em educação e de 

multiprofissionais concorre para a fragmentação das respostas. Por outro lado, todas elas 

contribuem para a visão do coletivo, de modo que a autora julga relevante manter a 

estratificação. Outra decorrência dessa opção é o surgimento de novas situações que, de 

algum modo, se conectam. É o caso da síndrome do pânico e da síndrome do pensamento 

acelerado que serão abordadas em outro item. 

 

Quadro 18  

Doenças ou distúrbios que afetam os (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

AIDS 5 1 - 1 7 

Alcoolismo  43 3 1 2 49 

Alergia a cheiro 51 7 - 2 60 

Alergia a pó  94 14 1 3 112 

Anemia  12 2 - 1 15 

Anemia falciforme 6 - - - 6 

Bronquite  20 6 - 1 27 

Bursite  64 11 1 5 81 

Câncer 21 4 2 3 30 

Conjuntivite 29 4 1 2 36 
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Dependência 

química 
27 3 - - 30 

Depressão 105 17 4 3 129 

Diabetes 44 5 2 4 55 

DORT 47 6 1 1 55 

Estresse 151 22 8 6 187 

Estresse pós-

traumático 
17 2 1 2 22 

Enxaqueca 66 10 5 1 82 

Herpes genital 4 1 - - 5 

Herpes labial 18 4 - 1 23 

Hipertensão 

arterial 
70 11 4 3 88 

Hipotensão arterial 42 7 1 3 53 

Insônia 84 13 3 2 102 

LER 81 9 2 4 96 

Lombalgia 46 8 1 3 58 

Nevralgia 23 1 - 1 25 

Obesidade  58 9 4 4 75 

Problemas cardio-

vasculares 
58 9 2 5 74 

Problemas 

dermatológicos 
44 6 - 3 53 



Página 53 de 115 

 

Problemas 

psicológicos 
84 10 2 4 100 

Problemas 

psiquiátricos 
58 9 1 3 71 

Problemas de 

visão 
68 11 3 6 88 

Problemas de voz 108 13 3 5 129 

Resfriados 48 10 2 5 65 

Reumatismo 25 5 1 3 34 

Rinite 84 11 2 3 100 

Síndrome de 

burnout 
54 6 1 1 62 

Síndrome do 

pânico 
56 8 1 2 67 

Síndrome do 

pensam. acelerado 
29 4 1 2 36 

Tumor(es) 11 1 - 1 13 

Varizes 53 8 1 3 65 

Vertigem 29 1 - 1 31 

Outras* 5 1 1 - 7 

Nenhuma doença 

nenhum sintoma 
4 6 - - 10 

Nenhuma doença 

algum sintoma  
20 2 - - 22 

Total  2.066 301 63 105 2.535 
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(*) Outras doenças – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Dermatite; 

(1) gastrite e faringite; 

(1) gastrite nervosa; 

(1) problema de coluna; 

(1) problema de próstata. 

b) Funcionários da educação 

(1) Inexistência de doenças – “saúde muito boa”. 

c) Especialistas em educação (homens) 

(1) Insuficiência renal.  

 

Representação gráfica do quadro 18: 

 

Gráfico 16 – Doenças ou distúrbios que afetam os (as) profissionais da educação – 

Homens 

 

O quadro que apresenta os totais das respostas sobre as doenças ou distúrbios 

diagnosticados por profissionais da área da saúde também pode representar uma espécie de 

síntese dos comentários feitos até aqui (Quadro 19). Desde o início, verificou-se que o 

estresse é a doença com maior incidência na categoria. Do total de 762 profissionais 
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pesquisados, 501 responderam afirmativamente a este quesito, significando um percentual 

de 65,7%. Outra doença com ocorrência elevada é a depressão, que aparece em segundo 

lugar, com 409 citações, correspondendo a 53,7% dos (as) educadores (as). Idêntico 

número e percentual é atribuído aos problemas de voz. A terceira posição é relacionada aos 

problemas de alergia a pó que obtiveram 360 menções, equivalentes a 47,2% das pessoas 

pesquisadas. Em quarto lugar, aparece a insônia, cujas 316 respostas representam o 

percentual de 41,5%. Na quinta posição figuram a hipertensão arterial e a LER com 315 

respostas, o que se traduz em 41,3% em termos percentuais. 

 

Há várias possibilidades de interpretação dos dados obtidos. Se as 315 

indicações de LER fossem somadas às 220 de DORT, o número subiria para 535. Ambos 

tratam de esforço repetitivo, mas a segunda está relacionada, diretamente, ao trabalho. 

Nesse sentido, representa um duplo problema para o trabalhador: enfrentar a doença e a 

circunstância de estar incapacitado para suas atividades cotidianas. Para Neves e Nunes 

(2009),  

 

No mundo globalizado e capitalista o imaginário sobre a incapacidade para o 

trabalho é emblemático e, por vezes, estigmatizante. O estado de invalidez tem 

em seu bojo uma série de significados com representações mais amplas para a 

sociedade e seus membros. As Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Ler/Dort) parecem personificar bem 

o ideário de incapacidade, na medida em que se apresentam como uma síndrome 

complexa, multifatorial e de grande magnitude. (p. 55) 

 

A soma dos problemas psicológicos e psiquiátricos totalizaria 544, um número 

elevadíssimo para o universo de 762 profissionais pesquisados.  Isso sem considerar que 

depressão e ansiedade estão no arco de abrangência do que a literatura médica descreve 

como problemas psicológicos, embora uma seja considerada doença e outra seja 

identificada como sintoma.  

 

Diversas leituras e cruzamentos podem ser feitos a partir dos resultados 

tabulados. Pode-se perguntar, por exemplo, se foram reduzidos os problemas de varizes, 

que aparece em 10º lugar no quadro resumo. Talvez a pergunta correta seja: que outras 

doenças se sobrepuseram a esta? Por que um maior número de profissionais sofre de 
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insônia? Ou de enxaqueca? Ou de hipertensão arterial? Que relação essas doenças guardam 

com as que a medicina classifica como doenças mentais? Estas interrogações podem 

suscitar outras hipóteses de trabalho para atualizar os conhecimentos acumulados por meio 

de estudos e investigações sobre o tema. 

 

Quadro 19  

Doenças ou distúrbios que afetam os (as) profissionais da educação 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

AIDS 9 5 1 1 16 

Alcoolismo  111 14 11 5 141 

Alergia a cheiro 165 32 11 8 216 

Alergia a pó  273 55 22 10 360 

Anemia  61 11 8 4 84 

Anemia falciforme 17 6 3 - 26 

Bronquite  78 24 7 5 114 

Bursite  214 40 23 10 287 

Câncer 101 21 16 5 143 

Conjuntivite 81 21 7 2 111 

Dependência 

química 
68 15 7 3 93 

Depressão 309 62 29 9 409 
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Diabetes 134 33 14 6 187 

DORT 159 36 21 4 220 

Estresse 377 71 38 15 501 

Estresse pós-

traumático 
66 20 11 4 101 

Enxaqueca 228 43 29 9 309 

Herpes genital 18 10 1 - 29 

Herpes labial 61 14 6 2 83 

Hipertensão 

arterial 
222 55 30 8 315 

Hipotensão arterial 104 26 17 6 153 

Insônia 239 38 31 8 316 

LER 236 43 27 9 315 

Lombalgia 141 27 12 7 187 

Nevralgia 75 15 9 4 103 

Obesidade  196 35 22 9 262 

Problemas cardio-

vasculares 
182 36 19 10 247 

Problemas 

dermatológicos 
134 33 13 7 187 

Problemas 

psicológicos 
232 35 28 8 303 

Problemas 

psiquiátricos 
184 33 17 7 241 
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2.4 Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

No final dos anos 1990, a CNTE, em parceria com o Laboratório de Psicologia 

do Trabalho (LPT) da Universidade de Brasília (UnB), realizou “a mais ambiciosa e 

Problemas de 

visão 
205 38 21 10 274 

Problemas de voz 318 46 32 13 409 

Resfriados 130 26 11 12 179 

Reumatismo 90 26 13 7 136 

Rinite 233 43 19 10 305 

Síndrome de 

burnout 
164 27 15 5 211 

Síndrome do 

pânico 
173 32 20 6 231 

Síndrome do 

pensam. acelerado 
104 19 13 5 141 

Tumor(es) 50 10 6 3 69 

Varizes 202 46 26 10 284 

Vertigem 107 21 12 3 143 

Outras 23 4 5 - 32 

Nenhuma doença 

nenhum sintoma 
12 10 - - 22 

Nenhuma doença 

algum sintoma  
32 6 1 - 39 

Total  6.318 1.263 684 296 8.534 
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cortante pesquisa já realizada nesse campo do conhecimento de que se tem notícia” 

(ABICALIL, 2006, p.11). O objeto dessa investigação foi a “síndrome de burnout” e o 

público pesquisado atingiu números impressionantes para um trabalho do gênero: 52.000 

profissionais da educação, 1.440 escolas de todos os estados brasileiros, uma equipe 

multidisciplinar de 15 pesquisadores, quatro coordenadores regionais e cerca de 100 

aplicadores em todo o país.  Codo e Vasques-Menezes (2006), pesquisando outros autores, 

assim explicam o significado de burnout: 

É uma síndrome através da qual o trabalhador perde o sentido da sua relação 

com o trabalho, de forma que as coisas já não o importam mais e qualquer 

esforço lhe parece ser inútil. Esta síndrome afeta, principalmente, profissionais 

da área de serviços quando em contato direto com seus usuários. Como clientela 

de risco são apontados os profissionais de educação e saúde, policiais e agentes 

penitenciários, entre outros. (p. 238) 

Esta investigação apresenta questões com a finalidade de detectar a presença de 

componentes de burnout.  O tópico consta de 14 assertivas, as nove primeiras identificando 

problemas e as cinco finais descrevendo situações positivas. Essas questões já 

referenciaram outros trabalhos da Confederação, razão pela qual foram aqui retomadas. 

Para todas as questões, o (a) profissional pesquisado (a) elegeu uma condição: 1) 

frequentemente; 2) às vezes; 3) raramente; e 4) nunca.  A seguir, os três primeiros 

apontamentos de acordo com a primeira condição. 

Condição 1 – Frequentemente:  

Mulheres – a) ser solidário (a) e tentar ajudar colegas sempre que possível: 243, 

correspondendo a 52,2% das 465 mulheres; b) sensação de cansaço: 220, ou seja, 47,3% e 

c) sensação de sobrecarga de trabalho: 215, significando 46,2% (Quadro 20). 

Homens – a) ser solidário (a) e tentar ajudar colegas sempre que possível: 127, 

expressando 42,8 dos 297 homens pesquisados; b) sensação de sobrecarga de trabalho: 116 

manifestações, equivalentes a 39%; e c) sensação de cansaço: 112 respostas, 

correspondentes a 37,7% (Quadro 21). 

Resumo (soma de mulheres e de homens) – a) ser solidário (a) e tentar ajudar colegas 

sempre que possível: 370, equivalentes a 48,5% do total de 762 pessoas pesquisadas; b) 

sensação de cansaço: 332 ocorrências, ou seja, 43,6%; e c) sensação de sobrecarga de 
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trabalho: 331, significando, praticamente, os mesmos 43,4% por arredondamento dos dois 

decimais (Quadro 22). 

Os quadros 20, 21 e 22 mostram um equilíbrio entre uma assertiva positiva – a 

solidariedade – e duas situações problemáticas que afetam a saúde e as condições de 

trabalho: a percepção da sobrecarga de trabalho e o cansaço provocado por essa situação. 

O que deve ser observado nesta condição é que ela se repete, ocorre com frequência, 

portanto não é eventual.  

Quadro 20 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 1 - FREQUENTEMENTE 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
157 35 22 6 220 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

158 33 17 7 215 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
124 32 18 7 181 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

127 25 18 6 176 

Sensação de 

frustração 
105 23 14 4 146 

Vontade de mudar 

de profissão 
78 26 12 2 118 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

93 20 17 4 134 

Impacientar-se 

com as pessoas 
72 15 11 5 103 
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Ficar insensível 

com as pessoas 
43 9 9 3 64 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
49 20 11 1 81 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
87 29 18 6 140 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

82 26 14 4 126 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

83 26 14 3 126 

Ser solidário(a) 

com colegas 
164 44 27 8 243 

Total  1.422 363 222 66 2.073 

Representação gráfica do quadro 20: 

 

Gráfico 17 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 1 –

Frequentemente – Mulheres 
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Quadro 21 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 1 - FREQUENTEMENTE 

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
97 12 2 1 112 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

97 15 3 1 116 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
74 10 3 2 89 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

63 12 2 1 78 

Sensação de 

frustração 
71 8 3 1 83 

Vontade de mudar 

de profissão 
59 12 2 - 73 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

64 11 2 - 77 

Impacientar-se 

com as pessoas 
45 9 1 - 55 

Ficar insensível 

com as pessoas 
37 4 1 2 44 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
37 11 - 3 51 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
57 14 3 4 78 
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Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

61 13 3 3 80 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

61 9 4 4 78 

Ser solidário(a) 

com colegas 
95 23 2 7 127 

Total  918 163 31 29 1.141 

 

Representação gráfica do quadro 21: 

 

Gráfico 18 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 1 – 

Frequentemente – Homens 

 

Quadro 22 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 1 - FREQUENTEMENTE 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo)  
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Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
254 47 24 7 332 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

255 48 20 8 331 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
198 42 21 9 270 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

190 37 20 7 254 

Sensação de 

frustração 
176 31 17 5 229 

Vontade de mudar 

de profissão 
137 38 14 2 191 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

157 31 19 4 211 

Impacientar-se 

com as pessoas 
117 24 12 5 158 

Ficar insensível 

com as pessoas 
80 13 10 5 108 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
86 31 11 4 132 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
144 43 21 10 218 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

143 39 17 7 206 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

144 35 18 7 204 
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Ser solidário(a) 

com colegas 
259 67 29 15 370 

Total  2.340 526 253 95 3.214 

 

A condição 2 refere-se a ocorrências ocasionais, mas que não deixam de 

apresentar-se na vida e no trabalho do profissional da educação. A percepção se altera um 

pouco em relação à condição anterior, como se observa a seguir: 

Condição 2 – Às vezes:  

Mulheres – a) impacientar-se com as pessoas: 167 situações, isto é, 35,9% das 

manifestações do sexo feminino sobre o tópico; b) sensação de sobrecarga de trabalho: 146 

citações, equivalentes a 31,4%; e c) sensação de cansaço: 141 vezes mencionada, ou seja, 

por 30,3% das mulheres (Quadro 23).  

Homens – a) sentir-se emocionalmente exausto: 112 respostas sobre um total de 297 

homens, representando 37,7% dos mesmos; b) sensação de cansaço sentida por 104 

homens, significando 35% deste sexo; e c) empatados com 100 ocorrências – 33,7% – os 

itens impacientar-se com as pessoas e sentir-se acolhido em seu ambiente de trabalho 

(Quadro 24). 

 

Resumo (soma de mulheres e de homens) – a) impacientar-se com as pessoas: 267 

ocorrências sobre um total de 762, significando 35% de profissionais pesquisados; b) 

sensação de cansaço e sentir-se emocionalmente exausto: receberam, ambos, 245 

indicações, que significam 32,1% do conjunto de profissionais; e c) 244, ou seja, apenas 

uma pessoa a menos, integram 32% dos que têm sensação de sobrecarga de trabalho 

(Quadro 25). 

 

Possivelmente, o (a) leitor já tenha observado que os resultados cumulativos 

para os itens relacionados com sensação de cansaço e de sobrecarga de trabalho começam 

a tornar os dados mais significativos e preocupantes. Outra observação importante diz 

respeito à diminuição de fatores positivos. A única menção, nesta condição examinada, foi 

a terceira opção dos homens – sentir-se acolhido em seu ambiente de trabalho. Destaque-
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se, porém, que ela recebeu a mesma quantidade de menções relacionadas ao sentimento de 

impaciência com as pessoas.  

 

Quadro 23 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 2 – ÀS VEZES 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
99 21 17 4 141 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

98 25 22 1 146 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
100 21 17 1 139 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

96 19 16 2 133 

Sensação de 

frustração 
98 16 15 5 134 

Vontade de mudar 

de profissão 
84 13 11 3 111 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

83 16 10 2 111 

Impacientar-se 

com as pessoas 
126 22 15 4 167 

Ficar insensível 

com as pessoas 
90 15 17 2 124 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
95 18 11 5 129 
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Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
87 12 13 - 112 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

100 15 15 5 135 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

95 11 16 3 125 

Ser solidário(a) 

com colegas 
55 15 7 1 78 

Total  1.306 239 202 38 1.785 

 

Representação gráfica do quadro 23: 

 

Gráfico 19 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 2 – 

Às vezes – Mulheres 
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Quadro 24 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 2 – ÀS VEZES 

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
80 14 4 6 104 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

75 14 4 5 98 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
80 11 1 3 95 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

96 9 3 4 112 

Sensação de 

frustração 
78 11 3 4 96 

Vontade de mudar 

de profissão 
65 9 2 - 76 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

64 10 1 2 77 

Impacientar-se 

com as pessoas 
84 8 3 5 100 

Ficar insensível 

com as pessoas 
58 12 2 3 75 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
72 9 4 5 90 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
80 8 2 4 94 
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Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

85 6 2 5 98 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

86 10 1 3 100 

Ser solidário(a) 

com colegas 
53 6 3 1 63 

Total  1.056 137 35 50 1.278 

 

Representação gráfica do quadro 24: 

 

Gráfico 20 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 2 – 

Às vezes – Homens 

 

Quadro 25 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 2 – ÀS VEZES  

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo)  
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Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
179 35 21 10 245 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

173 39 26 6 244 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
180 32 18 4 234 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

192 28 19 6 245 

Sensação de 

frustração 
176 27 18 9 230 

Vontade de mudar 

de profissão 
149 22 13 3 187 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

147 26 11 4 188 

Impacientar-se 

com as pessoas 
210 30 18 9 267 

Ficar insensível 

com as pessoas 
148 27 19 5 199 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
167 27 15 10 219 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
167 20 15 4 206 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

185 21 17 10 233 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

181 21 17 6 225 
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Ser solidário(a) 

com colegas 
108 21 10 2 141 

Total  2.362 376 237 88 3.063 

 

A terceira condição relativa à síndrome de burnout é decrescente, pois examina 

as sensações que ocorrem em raras oportunidades. As três principais escolhas feitas pelos 

(as) profissionais participantes da pesquisa apresenta os seguintes resultados: 

 

Condição 3 – Raramente:  

Mulheres – a) sentir-se satisfeita: 111 respostas equivalentes a 23,9% do sexo feminino 

pesquisado; b) ficar insensível com as pessoas é um sintoma que atinge 110 mulheres, cujo 

percentual representa 23,6%; e c) 95 mulheres sentem-se motivadas a aperfeiçoar-se, ou 

seja, 20,4% delas (Quadro 26). 

 

Homens – a) 28,3% dos homens ficam insensíveis com as pessoas, o que corresponde ao 

número de 84 no conjunto de 297 pesquisados; b) 73 pessoas do sexo masculino sentem-se 

satisfeitas, percentual que alcança o índice de 24,6%; e c) são 59 respostas para o fator 

sentir-se estimulado para novas atividades, o que representa 19,9% dos homens 

pesquisados (Quadro 27). 

 

Resumo (soma de mulheres e de homens) – a) 194 entrevistados (as), equivalentes a 25,4% 

de profissionais pesquisados (as), declaram ficar insensíveis com as pessoas; b) 184 

sentem-se satisfeitos, o que representa um percentual de 24,1%; e c) sentem-se estimulados 

(as) para novas atividades 152 profissionais, ou seja, 19,9% deles (Quadro 28). 

 

Nesta condição, há um deslocamento de respostas para as assertivas que 

indicam situações positivas, como satisfação, estímulo para novas atividades e motivação 

para buscar aperfeiçoamento. Evidentemente, isso indica uma disposição esporádica, mas 

houve manifestação de interesse nos quesitos correspondentes. Persiste, contudo, a 

insensibilidade com as pessoas, um sintoma negativo, ainda que esses índices não sejam 

tão elevados. 
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Quadro 26 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 3 – RARAMENTE 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
25 5 1 - 31 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

22 8 2 1 33 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
40 7 4 1 52 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

35 7 4 1 47 

Sensação de 

frustração 
38 14 6 - 58 

Vontade de mudar 

de profissão 
47 11 10 3 71 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

50 8 9 2 69 

Impacientar-se 

com as pessoas 
57 17 10 - 84 

Ficar insensível 

com as pessoas 
84 17 7 2 110 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
81 16 13 1 111 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
65 18 10 2 95 
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Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

70 15 8 - 93 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

63 13 9 1 86 

Ser solidário(a) 

com colegas 
28 3 4 - 35 

Total  705 159 97 14 975 

 

Representação gráfica do quadro 26:  

 

Gráfico 21 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 3 – 

Raramente – Mulheres 

 

 

Quadro 27 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 3 - RARAMENTE 

Público pesquisado – homens  
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Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
20 5 1 1 27 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

30 3 1 2 36 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
32 7 3 1 43 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

31 6 2 1 40 

Sensação de 

frustração 
30 6 2 2 40 

Vontade de mudar 

de profissão 
38 5 2 5 50 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

45 7 3 3 58 

Impacientar-se 

com as pessoas 
46 7 3 2 58 

Ficar insensível 

com as pessoas 
69 8 4 3 84 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
63 7 3 - 73 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
49 6 1 - 56 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

49 8 2 - 59 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

46 6 3 1 56 
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Ser solidário(a) 

com colegas 
16 1 1 - 18 

Total  564 82 31 21 698 

 

Representação gráfica do quadro 27:  

 

Gráfico 22 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 3 – 

Raramente – Homens 

 

Quadro 28 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 3 - RARAMENTE 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
45 10 2 1 58 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

52 11 3 3 69 



Página 76 de 115 

 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
72 14 7 2 95 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

66 13 6 2 87 

Sensação de 

frustração 
68 20 8 2 98 

Vontade de mudar 

de profissão 
85 16 12 8 121 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

95 15 12 5 127 

Impacientar-se 

com as pessoas 
103 24 13 2 142 

Ficar insensível 

com as pessoas 
153 25 11 5 194 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
144 23 16 1 184 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
114 24 11 2 151 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

119 23 10 - 152 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

109 19 12 2 142 

Ser solidário(a) 

com colegas 
44 4 5 - 53 

Total  1.269 241 128 35 1.673 
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A condição 4 apresenta as menores ocorrências de respostas porque referem-se 

a uma situação extrema, representada pela palavra “nunca”. O exame das três primeiras 

escolhas está sintetizado nas constatações a seguir listadas. 

 

Condição 4 – Nunca:  

 

Mulheres – a) ficar insensível com as pessoas: 73 mulheres pronunciaram-se sobre essa 

questão, representando 15,7% das 465 educadoras; b) 71 não cogitam mudar de profissão, 

pelo menos, não sentem vontade de fazê-lo; isso equivale a 15,3% do total de respostas; e 

c) não vislumbrar perspectiva de futuro é um problema que não está posto para 59 

pesquisadas, ou seja, 12,7% delas (Quadro 29).   

 

Homens – a) vontade de mudar de profissão: 44 homens, ou 14,8%, não consideram essa 

hipótese; b) ficar insensível com as pessoas: não acontece com 11,4% do público 

masculino, representado por 34 opções neste quesito; e c) não vislumbrar perspectiva de 

futuro: para 32 homens – 10,8% – essa possibilidade não existe (Quadro 30). 

 

Resumo (soma de mulheres e de homens) – a) vontade de mudar de profissão: 115 de 762 

respondentes – 15,1% – estão convictos a respeito da profissão escolhida, pois não 

pretendem mudar; b) ficar insensível com as pessoas: 107 declaram que isso nunca 

acontece, representando um percentual de 14%; e c) não vislumbrar perspectiva de futuro: 

91 profissionais, correspondendo a 11,9% de respostas para o item, não se mostram 

pessimistas (Quadro 31).  

 

Quadro 29 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 4 – NUNCA 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
6 1 - - 7 
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Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

8 1 - - 9 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
8 3 - - 11 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

14 6 1 - 21 

Sensação de 

frustração 
33 8 3 2 46 

Vontade de mudar 

de profissão 
57 9 4 1 71 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

40 13 6 - 59 

Impacientar-se 

com as pessoas 
18 6 3 1 28 

Ficar insensível 

com as pessoas 
49 15 7 2 73 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
28 6 4 2 40 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
23 5 - 1 29 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

16 7 1 1 25 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

16 8 2 1 27 

Ser solidário(a) 

com colegas 
9 1 - 1 11 
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Total  325 89 31 12 457 

 

Representação gráfica do quadro 29:  

 

Gráfico 23 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 4 – 

Nunca – Mulheres 

 

Quadro 30 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 4 – NUNCA  

Público pesquisado – homens  

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
8 - - - 8 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

5 5 1 - 11 
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Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
9 5 - 1 15 

Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

12 5 - 1 18 

Sensação de 

frustração 
20 5 - - 25 

Vontade de mudar 

de profissão 
36 5 1 2 44 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

24 5 1 2 32 

Impacientar-se 

com as pessoas 
19 5 - 1 25 

Ficar insensível 

com as pessoas 
29 5 - - 34 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
16 2 1 - 19 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
10 1 1 - 12 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

9 1 - - 10 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

6 3 1 - 10 

Ser solidário(a) 

com colegas 
4 1 1 - 6 

Total  207 48 7 7 269 
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Representação gráfica do quadro 30:  

 

Gráfico 24 – Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout – Condição 4 – 

Nunca – Homens 

 

Quadro 31 

Percepções e sintomas relacionados à síndrome de burnout 

Condição 4 – NUNCA 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Sensação de 

cansaço 
14 1 - - 15 

Sensação de 

sobrecarga de 

trabalho 

13 6 1 - 20 

Sentir-se cobrado 

pelas pessoas 
17 8 - 1 26 
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Sentir-se 

emocionalmente 

exausto 

26 11 1 1 39 

Sensação de 

frustração 
53 13 3 2 71 

Vontade de mudar 

de profissão 
93 14 5 3 115 

Não vislumbrar 

perspectiva de 

futuro 

64 18 7 2 91 

Impacientar-se 

com as pessoas 
37 11 3 2 53 

Ficar insensível 

com as pessoas 
78 20 7 2 107 

Sentir-se 

satisfeito(a) 
44 8 5 2 59 

Estar motivado(a) 

a aperfeiçoar-se 
33 6 1 1 41 

Sentir-se 

estimulado p/ 

novas atividades 

25 8 1 1 35 

Sentir-se 

acolhido(a) no 

trabalho 

22 11 3 1 37 

Ser solidário(a) 

com colegas 
13 2 1 1 17 

Total  532 137 38 19 726 

 

A distribuição das respostas sobre a síndrome de burnout mostra que a soma de 

respostas das condições 1 e 2, que correspondem a “frequentemente” e “às vezes”, 

encontram-se, predominantemente, na parte superior dos quadros, onde estão listadas as 
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situações negativas. Sensação de cansaço e de sobrecarga de trabalho são as mais 

constantes, mas também aparecem a sensação de estar emocionalmente exausto (a) e de 

impacientar-se com as pessoas. Mesmo nesse cenário, os (as) profissionais pesquisados 

(as) expressam solidariedade com os (as) colegas.  

A teoria do burnout também não surge por acaso, teoria que se dispõe a 

compreender as contradições da área de prestação de serviços, exatamente 

quando a produção do setor primário descamba e o setor terciário vem tomar seu 

lugar. A teoria do ser humano solitário, na época em que parece se esvanecer a 

solidariedade; a ênfase na despersonalização quando a ruptura dos contratos 

sociais parece ter eliminado a pessoa. (CODO, VASQUES-MENEZES, 2006, 

p.239) 

Nas questões que apresentam realidades positivas, a maior parte das marcações 

ocorre na condição “raramente”, como sentir-se satisfeito (a), estar motivado (a) a 

aperfeiçoar-se e sentir-se motivado para novas atividades. Isso significa a predominância 

de um cenário propício ao mal-estar e ao adoecimento, já detectados em investigações 

anteriores da CNTE. Como esclarecem os pesquisadores citados,  

O burnout é uma desistência de quem ainda está lá. Encalacrado em uma 

situação de trabalho que não pode suportar, mas que também não pode desistir. 

O trabalhador arma, inconscientemente, uma retirada psicológica, um modo de 

abandonar o trabalho, apesar de continuar no posto. Está presente na sala de aula, 

mas passa a considerar cada aula, cada aluno, cada semestre, como números que 

vão se somando em uma folha em branco. (Id., Ib., p. 254) 

Esta investigação chama a atenção para outras duas síndromes que compõem 

um cenário nada alentador. A síndrome do pânico, embora não tenha ficado entre as de 

maior ocorrência, foi citada por mais de duas centenas de educadores (as). A síndrome do 

pensamento acelerado (SPA) já afeta mais de 140 profissionais pesquisados (as), ainda que 

os estudos sobre a mesma sejam incipientes. Para o formulador dessa teoria, “há muitos 

tipos de ansiedade, como a pós-traumática, o transtorno obsessivo compulsivo (TOC), a 

síndrome de burnout, o transtorno do pânico, porém, a ansiedade produzida pelo SPA é a 

mais abrangente, contínua e ‘contagiante’” (CURY, 2014, p. 60, grifo do autor).  

O autor considera que as causas da síndrome do pensamento acelerado são: 

excesso de informação; excesso de atividades; excesso de trabalho intelectual; excesso de 
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preocupação; excesso de cobrança; excesso de uso de celulares e excesso de uso de 

computadores. Como sintomas da síndrome, elenca:  

I – Ansiedade 

II – Mente inquieta ou agitada 

III – Insatisfação 

IV – Cansaço físico exagerado; acordar cansado 

V – Sofrimento por antecipação 

VI – Irritabilidade e flutuação emocional 

VII – Impaciência, tudo tem que ser rápido 

VIII – Dificuldade de desfrutar a rotina (tédio) 

IX – Dificuldade de lidar com pessoas lentas 

X – Baixo limiar para suportar frustrações (pequenos problemas causam grandes impactos) 

XI – Dor de cabeça 

XII – Dor muscular 

XIII – outros sintomas psicossomáticos (queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão 

arterial, etc.) 

XIV- Déficit de concentração 

XV – Déficit de memória 

XVI – Transtorno do sono ou insônia. 

Os (as) profissionais de educação precisam estar atentos (as) a essa nova 

síndrome, a fim de preveni-la e, se possível, evitá-la. Na dedicatória do livro, o autor 

sugere aos seus leitores: “[...] Desejo que você seja um grande sonhador / E que, entre seus 

sonhos, sonhe em ter / Um caso de amor com sua qualidade de vida” (Id. Ib., p. 4). 
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2.5 Uso de medicação  

Houve 557 respostas para os professores que somam 563 pesquisados (326 

mulheres e 237 homens). O segmento de funcionário, que é composto por 128 

profissionais (85 mulheres e 43 homens), obteve 101 respostas. Especialistas em educação 

são em número de 51 pesquisados (43 mulheres e oito homens) e as respostas destes 

profissionais somam 60. Os multiprofissionais são em número de 20 (11 mulheres e 9 

homens) e suas respostas totalizam 21 (Quadro 32). O resultado a maior em alguns 

segmentos explica-se pelo fato de que era possível assinalar mais de uma possibilidade, 

como usar medicação contínua por prescrição médica e esporádica por automedicação. 

É quase idêntico o número de profissionais usuários de medicamentos esporádicos que o 

fazem com e sem recomendação médica, respectivamente, 187 e 160. Esse dado pode estar 

relacionado com custos de consultas não cobertos por planos de saúde, pela eventual 

demora na obtenção de atendimento e, inclusive, pela falta ou má distribuição de 

profissionais da área médica de determinadas especialidades.  

Inversamente, as pessoas que fazem uso de medicação intermitente, na sua 

grande maioria, seguem prescrições médicas. São 314 contra 65 que optam pela 

automedicação ou têm dificuldade para acessar profissionais da área da saúde. Esse dado é 

importante, tendo em vista os riscos que a automedicação pode acarretar para a saúde. 13 

pessoas declararam não utilizar medicação e uma (que não consta no quadro), informou 

que toma remédio somente quando sua situação se agrava, mas não mencionou o tipo de 

doença ou problema de saúde.  

Por fim, cabe registrar que a faixa etária da maior parte dos entrevistados é 

elevada, o que aumenta a preocupação com a necessidade de tratamentos e cuidados com a 

saúde, onde estão inclusos os medicamentos. Por isso, os sindicatos têm redobrado a atenção 

para com a questão da saúde, especialmente nas políticas voltadas para os (as) aposentados 

(as). 

 

Quadro 32  

Uso de medicação 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 
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Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Esporádico por 

automedicação 
131 14 8 7 160 

Esporádico por 

prescrição médica 
143 22 17 5 187 

Contínuo por 

automedicação 
49 9 6 1 65 

Contínuo por 

prescrição médica 
221 56 29 8 314 

Não usa  13 - - - 13 

Total  557 101 60 21 739 

 

Representação gráfica do quadro 32:  

 
Gráfico 25 – Uso de medicação – Mulheres e Homens 

 

2.6 Licenças para atendimento à saúde nos últimos cinco anos 

O número e as razões das licenças obtidas pelas mulheres nos últimos cinco 

anos expressam diversas realidades. Foram 70 professoras, correspondendo a 21,5% do 



Página 87 de 115 

 

segmento (Quadro 33); 26 funcionárias da educação, equivalentes a 30,6% (Quadro 34); 13 

especialistas em educação (Quadro 35), representando 30,2% das 43 profissionais; e 7 

multiprofissionais (Quadro 36) que correspondem a 63,6% delas.  

As licenças foram motivadas por cirurgia, depressão e estresse, seguidas de 

muitas outras necessidades de afastamento do trabalho: acompanhamento familiar, exames 

médicos, fraturas, gripe, hipertensão arterial, infarto, pneumonia, problemas de coluna, 

problemas vocais, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, reumatismo, tendinite, 

para mencionar, apenas, as citações feitas mais de uma vez. Observe-se que o estresse e a 

depressão figuram entre as doenças mais citadas pelo conjunto dos (as) profissionais da 

educação. 

No público masculino, 75 dos 237 professores tiveram algum tipo de licença 

nos últimos cinco anos, ou seja, 31,6% do segmento (Quadro 37). Em menor percentual, 

cinco dos 43 funcionários da educação, 11,6%, precisaram afastar-se do trabalho (Quadro 

38).  Dos oito especialistas em educação, dois (25%) obtiveram licença (Quadro 39), assim 

como três dos nove multiprofissionais (33,3%) tiveram ocorrências de licenças (Quadro 

40).   

Os principais motivos se repetem – cirurgia, estresse e depressão – e vários 

outros são acrescentados, como: acidente, implante dentário, problemas de coluna, 

problemas oftalmológicos, problemas vocais, síndrome/transtorno do pânico, sinusite e 

outros. 

No conjunto, mulheres e homens requereram licenças para tratamento de saúde 

em situações limite e impostergáveis, como as 51 cirurgias a que precisaram submeter-se. 

Embora haja uma grande diversidade de outras razões para afastamento temporário do 

trabalho, as que tiveram maior incidência foram, respectivamente, 25 ocorrências de 

depressão (três delas atribuídas a perseguições ideológicas) e 21 de estresse. Considerando 

a grande dispersão de doenças entre os (as) profissionais envolvidos (as) na pesquisa, os 

percentuais podem parecer irrelevantes. Porém, são expressões de uma tendência: a que 

revela o peso das doenças mentais e/ou emocionais sobre a saúde dos (as) trabalhadores 

(as) em educação.  

 



Página 88 de 115 

 

Quadro 33 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (70 professoras) 

1 Abcessos no rosto 3 Gripe 

1 Aborto 1 Histerectomia 

1 Acidente 1 Hemorragia ovariana 

4 Acompanhamento familiar 3 Hérnia de disco 

1 Afonia 2 Infarto 

1 Agressão no trabalho 1 Infecção urinária 

1 Artrite reumatoide 1 Labirintite  

1 Chikungunya 1 LER/DORT 

34 Cirurgia 1 Lombalgia  

2 Conjuntivite 2 Pneumonia 

4 Dengue  2 Problemas de coluna 

15 Depressão 3 Problemas psicológicos 

1 Discopatia degenerativa 7 Problemas psiquiátricos 

1 Dispneia  7 
Problemas vocais (pólipo, disfonia, 

nódulo, calo e outros) 

1 Distúrbio intestinal 1 Problemas uterinos 

1 Doenças respiratórias 1 Readaptação definitiva 

1 Dores musculares 2 Reumatismo 

1 Dores nas articulações 1 Rinite alérgica  

1 DORT 1 Rompimento tendão 

1 Embolia pulmonar 1 Safena (perna) 

10 Estresse 4 Síndrome/transtorno do pânico 

1 Enxaqueca 2 Sinusite 

2 Exames médicos 3 Tendinite  

1 Faringite 1 Tendinopatia crônica  

1 Flebite 1 Tratamento da audição 
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1 Fratura no braço 1 Tratamento dermatológico 

3 Fratura no pé 2 Tratamento de varizes 

1 Glaucoma 1 Zica vírus 

 

Quadro 34 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (26 funcionárias) 

1 Acompanhamento familiar 3 Fratura no pé 

3 Artrose 1 Hipertensão arterial 

1 Bursite 1 Labirintite  

3 Cirurgia 2 Problemas de coluna 

1 Conjuntivite 1 Problemas de garganta 

1 Enxaqueca 1 Problemas de joelho 

1 Esporão 1 Readaptação definitiva 

1 Estresse 1 Tendinite  

1 Exames médicos - ---------------------------- 

 

Quadro 35 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (13 especialistas) 

1 Broncopneumonia 1 Fratura no pé 

2 Cirurgia 1 Gripe 

1 Conjuntivite 1 Hipertensão arterial 

1 Dengue 1 Infecção urinária 

3 Depressão 1 Problemas de garganta 

1 Distúrbio hormonal da tireoide 2 Sinusite 

1 Enxaqueca 1 Tratamento dentário 

1 Estresse - ---------------------------- 
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Quadro 36 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (7 multiprofissionais) 

1 Cirurgia 1 Lombalgia 

2 Estresse 1 Manutenção de marcapasso 

1 Faringite  1 Pancreatite 

1 Fisioterapia 1 Pedra nos rins 

1 Infecção dentária 1 Problemas de garganta  

1 Laringite 1 Vesícula 

 

Quadro 37 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (75 professores) 

4 Acidente 1 Problemas nas articulações 

1 Acompanhamento familiar 1 Tratamento de audição 

1 Bipolar 1 Problemas de circulação 

1 Bursite 2 Problemas de coluna 

1 Câncer 3 Problemas de estomago 

1 Cardiopatia 4 Problemas no joelho 

11 Cirurgia 1 Problemas neurológicos 

3 Conjuntivite 2 Problemas oftalmológicos 

5 Depressão 1 Problemas ortopédicos 

1 Diabetes 1 Problemas de próstata 

1 Dores musculares 2 Problemas psiquiátricos 

5 Estresse 1 Problemas respiratórios 

1 Estresse pós-traumático 1 Problemas de visão 

1 Enxaqueca 2 
Problemas vocais (pólipo, disfonia, 

nódulo, calo e outros) 

1 Exames médicos 1 Religamento canal deferente 

1 Fratura na mão 2 Readaptação definitiva 
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2 Glaucoma 1 Rinite alérgica  

2 Gripe 3 Síndrome/transtorno do pânico 

1 Hérnia de disco 2 Sinusite 

1 Hipertensão 1 Surto de fúria 

2 Implante dentário 1 Tendinopatia crônica  

1 Infecção de garganta 1 Tendão de Aquiles 

1 LER/DORT 1 Traumatologia  

1 Lombalgia  1 Tosse (crise) 

1 Gastrite 1 Úlcera estomacal 

1 Gota 1 Vascular 

1 Processo degenerativo - ---------------------------- 

 

Quadro 38 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (5 funcionários)  

1 Acidente 1 Problemas de coluna 

2 Depressão 1 Síndrome do pânico 

1 Estresse 1 Vesícula 

 

Quadro 39 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (2 especialistas)  

1 Acompanhamento familiar 1 Hérnia de disco L4-L5 

1 Câncer  - ---------------------------- 

 

Quadro 40 

Licença (s) para tratamento de saúde nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (3 multiprofissionais)  

1 Esquistossomose 1 Extração de dente 
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Representação gráfica dos quadros 33 a 40 – Licenças por segmento:  

 

Gráfico 26 – Licenças para atendimento à saúde nos últimos cinco anos - Licenças por 

segmento – Mulheres e Homens 
 

Representação gráfica dos quadros 33 a 40 – Principais motivos das licenças:  

 
Gráfico 27 – Licenças para atendimento à saúde nos últimos cinco anos - Principais 

motivos das licenças – Mulheres e Homens 
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2.7 Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos  

Nos últimos cinco anos, a distribuição por segmento das mulheres submetidas a 

algum tipo de procedimento cirúrgico é a seguinte: 70 professoras, equivalendo a 21,5% de 

suas 326 profissionais pesquisadas (Quadro 41); 19 das 85 funcionárias da educação, 

correspondendo a 22,3% dessas (Quadro 42); 11 das 43 especialistas em educação, cujo 

percentual representa 25,6% do segmento (Quadro 43); e cinco das 11 multiprofissionais, 

significando 45,4% das mesmas (Quadro 44). 

Entre os homens, os professores apresentam o percentual de 16,9%, que 

corresponde a 40 dos 237 docentes (Quadro 45). Dos 43 funcionários da educação, sete 

representam a percentagem de quem fez alguma cirurgia no período, que chega a 16,3% 

(Quadro 46). Na sequência, um dos oito especialistas em educação corresponde a 12, 5% 

(Quadro 47) e um multiprofissional equivale a 11,1% de seus nove integrantes (Quadro 

48). 

Entre os principais motivos que justificam as cirurgias, em primeiro lugar, 

constam problemas de útero, ovário e trompas ou histerectomia, procedimento realizado 

por 18 mulheres. Em segundo lugar, com 16 procedimentos cirúrgicos, está a vesícula, 

correspondente a 11 mulheres e cinco homens. A terceira razão para intervenção cirúrgica 

é o surgimento de varizes, detectado por 14 mulheres e um homem. Em quarto lugar, com 

14 ocorrências, está a hérnia, manifestada em oito homens e seis mulheres. Em quinto, 

estão cirurgias associadas à visão, compreendendo oito mulheres e quatro homens, num 

total de 12 profissionais. 

 

A questões ao aparelho reprodutor feminino, além dos problemas de natureza 

física, muitas vezes, vêm acompanhados de outras situações que os tornam mais 

complexos. Um deles é a chamada menopausa cirúrgica que pode antecipar o fim do ciclo 

reprodutivo. Das mulheres que declararam ter feito cirurgia de útero, duas foram explícitas 

em relação à ocorrência de câncer e cinco submeteram-se a histerectomia, procedimento 

altamente invasivo e que pode requerer cuidados permanentes. 

Sobre as varizes, Dalio (2017) constata vários sintomas: dor ou sensação de 

queimação, peso ou cansaço nas pernas; inchaço nos tornozelos e nas pernas, 

especialmente no fim do dia; teleangectasias (vasinhos ou aranhas vasculares), manchas e 
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úlceras varicosas. Esses sintomas ocorrem quando a pessoa fica muito tempo em pé ou 

sentada. 

Várias outras situações foram mencionadas pelos (as) profissionais pesquisados 

(as), tais como: câncer em geral, carcinoma de mama, coração, rins, estômago, olhos, 

nódulo na tireoide, tumores e pólipos, enfim, inúmeras situações retratadas nos quadros 41 

a 48. Eles mostram a realidade dos últimos cinco anos, pois a pesquisa procura atualizar os 

dados concernentes à saúde. Mesmo com esse recorte, foram 154 profissionais submetidos 

a uma ou mais cirurgias no período.  

 

Quadro 41 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (70 professoras)  

1 Abdominoplastia 1 Mamilo 

1 Angioplastia 1 Mamoplastia 

1 Apendicite  1 Miometectomia  

1 Articulações ombro 1 Nódulo no couro cabeludo 

2 Bariátrica  2 Nódulo na tireoide  

3 Braços  1 Odontológica 

1 Cálculo renal 1 Ovários 

3 Câncer 2 Períneo 

2 Câncer de útero 2 Pernas 

4 Carcinoma de mama 3 Pólipo cordas vocais 

2 Cateterismo 4 Pterígio 

3 Cesárea 1 Reconstrução de mamas 

2 Cisto ovário 3 Redução de mamas 

2 Coluna cervical 2 Renal 

3 Coração  1 Retirada grânulos mamários  

1 Correção facial 1 Retirada de pólipos 

1 Correção de septo 1 Rompimento tendões braços 

1 Desvio de coluna 1 Rompimento tendões pés 
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2 Hemorroidas  1 Síndrome do túnel do carpo 

6 Hérnia 1 Tumores 

5 Histerectomia 6 Útero  

5 Joelho 10 Varizes 

1 Lente intraocular  4 Vesícula biliar 

1 Ligação tendão da mão 5 Visão  

 

Quadro 42 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (19 funcionárias)  

1 Abdominoplastia  1 Pé 

1 Apendicite 1 Pernas 

1 Artrose 1 Pólipo intestino 

1 Catarata 1 Pólipos  

1 Cesária 1 Retirada grânulos mamários  

1 Coluna cervical 1 Trompas 

1 Garganta 1 Tumores 

1 Hemorroidas 1 Varizes 

2 Joelho 4 Vesícula biliar 

 

Quadro 43 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (11 especialistas)  

1 Angioplastia  1 Implante dentário 

1 Apendicite 1 Miometectomia 

1 Catarata 1 Tíbia e fíbia 

1 Cotovelo 3 Varizes 

1 Histerectomia 1 Vesícula biliar 
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Quadro 44 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Mulheres (5 multiprofissionais)  

1 Garganta 1 Troca gerador de marcapasso 

1 Joelho 2 Vesícula biliar 

1 Pedra nos rins   - ---------------------------- 

 

Quadro 45 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (40 professores)  

1 Amigdalatomia 6 Hérnia 

1 Antiglaucomatosa 3 Joelho 

3 Apendicite 1 Laparotomia 

1 Artroscopia 2 Ombro 

1 Artroplastia do quadril 1 Osteotomia valgizante das tíbias 

1 Bariátrica 1 Plásticas 

1 Câncer 1 Próstata 

1 Catarata 1 Túnel do carpo 

2 Cateterismo 1 Tendão de Aquiles 

4 Cisto 1 Tireoide 

1 Colecistectomia 1 Tornozelo 

5 Dentária 1 Tumores 

1 Fratura da mão 1 Válvula mitral 

1 Gastroplastia 2 Vesícula biliar 

 

Quadro 46 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (7 funcionários)   

1 Adenoidectomia 1 Hérnia 

1 Amigdalatomia  2 Olhos 
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1 Desvio de septo 1 Túnel do carpo 

1 Diverticulite 1 Varizes 

1 Mão 3 Vesícula biliar 

 

Quadro 47 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (1 especialista em educação)   

1 Hérnia 

 

Quadro 48 

Cirurgia (s) feita (s) nos últimos cinco anos 

Público pesquisado – Homens (1 multiprofissional) 

1 Extração de dente 

 

Representação gráfica dos quadros 41 a 48 – Cirurgias por segmento:  

 

Gráfico 28 – Cirurgia(s) feita(s) nos últimos cinco anos – Cirurgias por segmento 

Mulheres e Homens 
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Representação gráfica dos quadros 41 a 48 – Principais motivos das cirurgias:  

 
Gráfico 29 – Cirurgia(s) feita(s) nos últimos cinco anos – Principais motivos das cirurgias 

Mulheres e Homens 

 

 

2.8 Assistência à saúde  

2.8.1 Tipo (s) de plano (s) de saúde  

A existência de planos de saúde próprios predomina entre as mulheres, de 

acordo com as 252 respostas a esse quesito. Considerando o total de 465 pessoas 

pesquisadas do sexo feminino, esse número significa uma cobertura de 54,2%. Na 

sequência, aparece o Sistema Único de Saúde (SUS), cujas 123 marcações significam 

26,4% em termos percentuais. A terceira alternativa é representada pelos planos privados, 

que respondem por 14,8% e a quarta pelos convênios com estados ou municípios, que 

significam 12,2% das mulheres pesquisadas. Uma professora cancelou convênio por causa 

do valor e uma funcionária tem convênio com o sindicato.  Uma funcionária da educação 

registrou que tem plano próprio, mas prefere utilizar o SUS. 
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Os homens seguiram a mesma ordem de marcação de alternativas. Em primeiro 

lugar, os planos de saúde próprios receberam 148 indicações, significando 49,8% dos 297 

homens pesquisados. A segunda escolha recaiu sobre o SUS com 129 indicações, 

equivalentes a 43,4%. A terceira é representada por 50 respostas relacionadas aos planos 

privados, ou seja, 16,8%. A quarta, com 30 registros, remete aos convênios e corresponde a 

10,1% do sexo masculino. Dos três professores que assinalaram outras opções, dois 

escreveram siglas (IAMSP e IAMSPE) e um declarou ser dependente da esposa no plano 

de saúde. O pesquisado caracterizado como multiprofissional registrou não ter nenhum tipo 

de plano. 

A tendência verificada na segmentação por sexo confirmou-se no quadro 

resumo, com 400 manifestações – 52,5% – do total de 762 entrevistados. Os usuários do 

SUS obtiveram 33,1% na média entre mulheres e homens, com 252 respostas. Registre-se 

o elevado percentual obtido pelos homens na utilização do Sistema Único de Saúde. Na 

sequência aparecem 119 assinalações para os planos privados, correspondentes a 15,6%; e 

os planos conveniados com 87 registros ou 11,4% do total.  

No exame dos questionários, percebeu-se que a combinação mais expressiva, 

nos casos de marcação de mais de uma alternativa, foi entre o SUS e os planos de saúde 

conveniados, que poucas vezes apareceram sozinhos. Houve, também, combinação entre o 

SUS e os planos próprios, bem como entre o SUS e os planos privados. Constata-se que a 

grande maioria conta com algum tipo de plano de saúde, inclusive bancado pelo próprio 

sindicato, sendo insignificante o número de quem declarou não contar com nenhum. A 

categoria tem conseguido manter algum tipo de assistência à saúde. Porém, é preocupante 

que os planos próprios representem somente um pouco mais da metade entre as 

alternativas listadas. A saúde é um grande filão para o mercado e, se os profissionais da 

educação não trabalharem, adequadamente, essa pauta é possível que se acentue a 

tendência à diminuição dessas estruturas e respectiva prestação de serviços. 

 

Quadro 49 

Tipos de planos de saúde  

Público pesquisado – mulheres  

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 
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Próprio do 

funcionalismo 

público 

185 52 14 1 252 

Conveniado pelo 

estado ou 

município 

32 12 7 6 57 

Sistema Único de 

Saúde 
66 33 20 4 123 

 

Privado 

 

42 12 12 3 69 

 

Outro 

 

1 1 - - 2 

  

Total  

 

326 110 53 14 503 

 

Quadro 50 

Tipos de planos de saúde  

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Próprio do 

funcionalismo 

público 

124 20 3 1 148 

Conveniado pelo 

estado ou 

município 

23 3 3 1 30 

Sistema Único de 

Saúde 
96 21 4 8 129 

 

Privado 

 

44 5 1 - 50 

 

Outro 

 

3 - - 1 4 

  

Total  

 

290 49 11 11 361 
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Quadro 51 

Tipos de planos de saúde  

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Próprio do 

funcionalismo 

público 

309 72 17 2 400 

Conveniado pelo 

estado ou 

município 

55 15 10 7 87 

Sistema Único de 

Saúde 
162 54 24 12 252 

Privado 86 17 13 3 119 

Outro 4 1 - 1 6 

Total  616 159 64 25 864 

 

Representação gráfica do quadro 51:  

 
Gráfico 30 – Tipos de planos de saúde – Mulheres e Homens 
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2.8.2 Serviços cobertos pelo plano de saúde  

Observa-se uma grande coincidência na ordem de respostas dos três quadros 

que enumeram os tipos de serviços prestados pelos planos de saúde: o que mostra a 

situação das mulheres, o que apresenta os números apontados pelos homens e o que faz a 

soma de ambos. Os três serviços com maior registro são, pela ordem: consultas, exames e 

cirurgias.  

No quesito consultas, as mulheres declaram o número 372 (80% de 465 

pesquisadas do sexo feminino) e os homens 215 (72,4% de 297), totalizando 587, o que 

corresponde a 77% do universo pesquisado, isto é, 762 profissionais da educação. 

Relativamente a exames, os resultados são os seguintes: mulheres – 357 (76,8%); homens 

– 207 (69,7); e total – 564 (74%). A terceira alternativa, que se refere a cirurgias, mostra o 

que segue: mulheres – 279 (60%); homens – 151 (50,8); e total – 430 (56,4%).  

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Entre as ações e serviços 

públicos decorrentes desse direito, que constituem um sistema único, os constituintes 

previram as seguintes diretrizes no art. 198: “[...] I – descentralização, com direção única 

em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade” (Id. 

Ib.). 

Consultas, exames e cirurgias são essenciais como medidas preventivas e 

terapêuticas, mas precisam combinar-se com outras para atender a segunda diretriz 

anteriormente citada. Por isso, foram listados outros cuidados e procedimentos que fazem 

parte do conceito de medicina tradicional, sem esgotar as crescentes possibilidades abertas 

pela pesquisa, pelo uso da robótica e da medicina nuclear, por exemplo. 

Os três serviços menos acessados pelos profissionais da educação também 

coincidem, com uma pequena variação na ordem. As mulheres registram, como 11º serviço 

o de nutricionista com 82 marcações (17,6%); em 10º o acompanhamento psicológico com 

140 (30,1%); e, em 9º, o acompanhamento psiquiátrico, com 147 ocorrências (31,6%). 

Para os homens, o serviço menos disponível também é o de nutrição, com 64 respostas 
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(21,5%); na sequência, aparece o acompanhamento psiquiátrico, na 10ª posição, com 72 

assinalações (24,2%); na 9ª posição, com 81 menções (27,3%), está o acompanhamento 

psicológico. 

No geral, os profissionais da educação recebem 23,5% de atendimento de 

nutricionista (179 dos 762 integrantes da pesquisa); 29% têm acompanhamento psicológico 

(221 pessoas); e 29,3% podem contar com acompanhamento psiquiátrico (223 pessoas). A 

pesquisa mostra que os principais sintomas de mal-estar e/ou adoecimento dos (as) 

profissionais da educação são, pela ordem: em primeiro lugar, a ansiedade; em segundo, a 

sensação frequente de cansaço ou de fadiga; e, em terceiro, os problemas de voz. O mais 

grave é a constatação das doenças, pois a categoria sofre de estresse, que é a de maior 

incidência. Em segundo, aparece a depressão, empatada com os problemas de voz. Em 

terceiro está a alergia a pó, que guarda relação com a segunda manifestação de 

adoecimento. Portanto, a insuficiência de atendimento da área da saúde mental e emocional 

é um fator de agravamento dos problemas que afetam os (as) profissionais da educação 

básica. 

 

Quadro 52 

Serviços cobertos pelos planos de saúde 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acompanhamento 

psicológico 
96 21 18 5 140 

Acompanhamento 

psiquiátrico 
101 25 17 4 147 

Cirurgias 202 42 26 9 279 

Consultas 266 64 32 10 372 

Exames 255 60 32 10 357 

Fisioterapia 150 37 22 7 
 

216 

Fonoaudiologia 122 23 17 6 168 



Página 104 de 115 

 

Internações 

hospitalares 
194 41 29 10 274 

Nutricionista 44 19 13 6 82 

Rádio/quimioterapia 

e similares 
117 28 21 8 174 

Tratamento dentário 104 27 18 2 151 

Total 1.651 387 245 77 2.360 

 

Quadro 53 

Serviços cobertos pelos planos de saúde 

Público pesquisado – homens 

Especificação Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acompanhamento 

psicológico 
67 11 2 1 81 

Acompanhamento 

psiquiátrico 
65 9 - 2 76 

Cirurgias 127 17 3 4 151 

Consultas 176 29 4 6 215 

Exames 173 25 4 5 207 

Fisioterapia 92 13 2 2 
 

109 

Fonoaudiologia 70 10 2 3 85 

Internações 

hospitalares 
117 17 3 4 141 

Nutricionista 53 9 1 1 
64 

 

Rádio/quimioterapia 

e similares 
75 9 - 2 86 

Tratamento dentário 69 10 2 1 82 

Total 1.084 159 23 31 1.297 
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Quadro 54 

Serviços cobertos pelos planos de saúde 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Acompanhamento 

psicológico 
163 32 20 6 221 

Acompanhamento 

psiquiátrico 
166 34 17 6 223 

Cirurgias 329 59 29 13 430 

Consultas 442 93 36 16 587 

Exames 428 85 36 15 564 

Fisioterapia 242 50 24 9 325 

Fonoaudiologia 192 33 19 9 253 

Internações 

hospitalares 
311 58 32 14 415 

Nutricionista 130 28 14 7 179 

Rádio/quimioterapia 

e similares 
192 37 21 10 260 

Tratamento dentário 173 37 20 3 233 

Total  2.768 546 268 108 3.690 
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Representação gráfica do quadro 54 – Mais acessados:  

 
Gráfico 31 – Serviços cobertos pelos planos de saúde – Mais acessados – Mulheres e 

Homens 

 

Representação gráfica do quadro 54: Menos acessados 

 
Gráfico 32 – Serviços cobertos pelos planos de saúde – Menos acessados – Mulheres e 

Homens 
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2.8.3 Principais problemas de atendimento à saúde  

O público feminino identifica a demora para obter consulta ou atendimento 

como o principal problema de atendimento à saúde, registrando 277 ocorrências (59,6%) 

para um total de 465 mulheres. Quase o mesmo número – 271 – de entrevistadas (58,3%) 

registra a escassez ou falta de profissionais credenciados na especialidade de que necessita 

como segundo problema. A terceira situação problemática na área da saúde é, na visão das 

mulheres, o tempo dispendido enquanto aguardam vaga hospitalar: 189 manifestações 

(40,6%). Na mesma ordem, os 297 homens pesquisados elegem em primeiro lugar, com 

165 registros (55,5%), a demora para obter consulta ou atendimento. Na sequência, em 

segundo e terceiro lugares aparecem, respectivamente, a escassez ou falta de profissionais 

credenciados com 153 (51,5%) e a demora para conseguir uma vaga hospitalar com 124 

marcações (41,7%).  

O resumo representado pelo somatório das escolhas de mulheres e de homens 

também expressa a realidade anteriormente apresentada. Do total de 762 pessoas 

pesquisadas, 442 (58%) reiteram o problema da morosidade para obtenção de consulta ou 

atendimento médico. A segunda situação problematizada por 424 pesquisados (as), que 

corresponde ao percentual de 55,6%, é o reduzido número de profissionais credenciados na 

especialidade de que necessitam. O terceiro problema relevante é a demora para conseguir 

vaga hospitalar, alternativa assinalada por 313 educadores (as), ou seja, 41,1% deles (as). 

No item 2.8.2 são mostrados os principais serviços cobertos pelos planos de 

saúde, abrangendo mulheres e homens: consultas (77%); exames (74%) e cirurgias 

(56,4%). Neste item, observa-se que quase 60% dos (as) profissionais da educação não 

contam com referidas consultas na data ou período em que necessitam. A consulta é a porta 

de entrada para o acesso aos demais serviços de saúde. O atraso nessa demanda gera a 

situação mais grave, que é a falta de tratamento adequado, e outra, que lhe é correlata: a 

automedicação. A falta de profissionais especializados, por sua vez, produz transtornos 

identificados pelas pessoas pesquisadas, como a dificuldade de deslocamento para grandes 

centros urbanos, onde se concentram as especialidades médicas. Além do reflexo sobre a 

saúde, essa concentração altera a rotina familiar e profissional por atrasar outros 

procedimentos que completam o ciclo de atendimento à saúde. As cirurgias, que figuram 
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como o terceiro serviço coberto pelos planos de saúde, também são afetadas pela demora 

em conseguir vaga na rede hospitalar.  

Observa-se, no item, 2.7, grande diversidade de cirurgias, nos últimos cinco 

anos, que vão de situações, aparentemente, mais simples a procedimentos mais complexos, 

envolvendo doenças graves, como carcinomas, por exemplo. Embora somente os médicos 

possam avaliar os prejuízos acarretados pelo atraso na realização de cirurgias, os leigos 

também sabem que as doenças evoluem. Em outras palavras: o tempo pode fazer toda a 

diferença entre vencer uma enfermidade ou ser vencido por ela. 

Quadro 55 

Principais problemas de atendimento à saúde 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Cobertura  135 25 16 5 181 

Demora (vaga 

hospitalar) 
130 40 15 4 189 

Demora 

(consulta/atendimento) 
187 56 28 6 277 

Escassez de 

profissionais 

credenciados 

186 55 25 5 271 

Remédios caros/pouco 

acessíveis 
65 22 14 4 105 

Perícia usada para 

dificultar licenças 
93 23 15 4 135 

Outro (s) * 7 2 1 - 10 

Total  803 223 114 28 1.168 
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(*) Outros problemas de atendimento à saúde – por segmento 

a) Professoras 

(3) Dificuldade de deslocamento do interior;  

(2) concentração de especialistas em grandes centros urbanos; 

(1) disparidade de tempo entre a requisição e a realização da perícia; 

(1) utilização de relatórios incompletos para indeferir licenças. 

b) Funcionárias da educação  

(1) Dificuldade de deslocamento do interior; 

(1) suspensão do plano de saúde. 

c) Especialista em educação 

(1) Inexistência de plano de saúde. 

Quadro 56 

Principais problemas de atendimento à saúde 

Público pesquisado – homens 

Especificação Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Cobertura  89 20 4 3 
 

116 

Demora (vaga 

hospitalar) 
99 16 5 4 124 

Demora 

(consulta/atendimento) 
135 21 5 4 165 

Escassez de 

profissionais 

credenciados 

124 19 4 6 153 

Remédios caros/pouco 

acessíveis 
49 7 4 2 62 

Perícia usada para 

dificultar licenças 
76 8 3 1 88 

Outro (s) * 2 - - - 2 

Total  574 91 25 20 710 
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(*) Outros problemas de atendimento à saúde – por segmento 

a) Professores 

(1) Perícias atrasadas geram faltas e descontos; 

(1) demora na realização de exames. 

 

Quadro 57 

Principais problemas de atendimento à saúde 

Público pesquisado – mulheres e homens (resumo) 

Especificação Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Cobertura  224 45 20 8 
 

297 

Demora (vaga 

hospitalar) 
229 56 20 8 313 

Demora 

(consulta/atendimento) 
322 77 33 10 442 

Escassez de 

profissionais 

credenciados 

310 74 29 11 424 

Remédios caros/pouco 

acessíveis 
114 29 18 6 167 

Perícia usada para 

dificultar licenças 
169 31 18 5 223 

Outro (s) 9 2 1 - 12 

Total  1.377 314 139 48 1.878 
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Representação gráfica do quadro 57: 

 

Gráfico 33 – Principais problemas de atendimento à saúde – Mulheres e Homens 

 

Notas: 

1. Os percentuais são registrados até o primeiro decimal, mas calculados até o segundo decimal; quando este 

for superior a cinco, o algarismo imediatamente anterior varia para cima. Exemplificando: 70,10% 

permanece 7,1%; 18,27% passa a ser 18,3%; 2,36 passa a ser 2,4%; 9,24 permanece 9,2%. 

2. Multiprofissional é o termo utilizado nesta pesquisa para designar profissionais que exercem, 

concomitantemente, funções atinentes a mais de um segmento. Por ex.: professor (a) e funcionário (a) da 

educação; professor (a) e especialista em educação; funcionário (a) da educação e especialista em educação. 

Isso ocorre na mesma ou em diferentes redes de ensino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Relatório 2 integra o conjunto de três relatórios que apresentam os resultados 

da “Pesquisa sobre Saúde e Condições de Trabalho dos (as) delegados (as) ao 33º 

Congresso Nacional da CNTE”. A opção por esta segmentação tem fins puramente 

didáticos, em virtude do grande número de questões atinentes à saúde, principal foco da 

investigação. Obviamente, a compreensão dos dados aqui enunciados supõe não somente o 

conhecimento dos três documentos, mas suas intersecções com o contexto em que o 

trabalho se insere. Uma publicação posterior, adensando estas informações, pode ser uma 

forma de melhor explorar os questionários aplicados no Congresso. De qualquer modo, 

algumas observações parecem ser oportunas. A primeira consiste em reafirmar que a 

investigação faz parte do programa da Secretaria de Saúde dos (as) Trabalhadores (as) e 

das demais instâncias da CNTE. Em 2009, o I Seminário Nacional sobre Saúde dos 

Trabalhadores em Educação definiu sete grandes eixos para organizar e executar as 

propostas então construídas: 

1. Incentivar a formação de coletivos para trabalhar prioritariamente a 

promoção da saúde e a saúde preventiva; 

2. Promover política de formação para a saúde do trabalhador, com foco no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e saúde suplementar; 

3. Realizar seminários e pesquisas sobre saúde nos estados articulados com as 

secretarias e projetos afins. 

4. Incluir a temática nos eventos da CNTE e entidades afiliadas; 

5. Incluir nas pautas de negociação coletiva a temática da promoção da saúde e 

prevenção de doenças; 

6. Articular a temática na Conae [Conferência Nacional de Educação] e na 

construção do novo PNE [Plano Nacional de Educação]; 

7. Estabelecer o corte de gênero, raça e etnia. (CNTE, 2010, p. 133) 

Esta pesquisa dá continuidade às investigações sobre o tema, procurando 

identificar as situações que surgem e/ou se modificam com as alterações ocorridas no 

mundo do trabalho e no contexto socioeconômico. É a primeira vez que se apresenta, por 
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exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, cujos incipientes estudos não devem 

impedir uma abordagem, ainda que não conclusiva. As pressões sobre o (a) profissional da 

educação aumentam com o aprofundamento das políticas neoliberais neste ciclo do 

capitalismo. Nesse ambiente, os próprios avanços tecnológicos e científicos, ao invés de 

reduzirem o esforço humano, concorrem para sua exarcebação. Evidentemente, a relação 

com as novas mídias tem outros componentes, mas o sentido de urgência faz parte da 

voracidade capitalista.  

Na realidade brasileira, as perspectivas de a classe trabalhadora concretizar 

avanços construídos no diálogo social estão obstruídas pelo golpe de 2016 que instituiu um 

governo ilegítimo no país. A reforma trabalhista, a tentativa de reduzir a previdência, o 

congelamento de gastos sociais são expressões do recrudescimento do modelo, cujos 

impactos são múltiplos, profundos e de largo prazo. O golpe no Fórum Nacional de 

Educação tem a mesma gênese autoritária com que vários governos estaduais e municipais 

têm tratado a categoria: perseguições, punições, aumento de jornada, desregulamentação 

de carreiras e assim por diante. Em tal cenário, a precarização da saúde se intensifica e o 

adoecimento passa a ter outros contornos, com ênfase para os aspectos mentais, 

emocionais e psicológicos da saúde. 

Justifica-se, assim, a preocupação da CNTE em aprofundar seus 

conhecimentos sobre a saúde da categoria. A pauta integra o conjunto das condições de 

trabalho, essenciais para o pleno exercício profissional. O adoecimento – quando não pode 

ser prevenido – deveria ser uma contingência dos limites da natureza humana, não o 

resultado de falta de atenção para com um segmento profissional. Ou, o que é mais grave, 

uma ação deliberada de exploração de seu trabalho como parece ser a ofensiva neoliberal 

na educação. Resistir a isso é um direito e um compromisso de quem luta por uma 

sociedade baseada em valores humanistas.  
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Abrangência: 

. Delegados (as) participantes do 33º Congresso Nacional da CNTE 

. Representantes de todas as entidades afiliadas da Confederação  

2. Número de entrevistados:  762 delegados (as)  

3. Projeto de pesquisa e Protocolo (em anexo) 

4. Período de aplicação: 13 a 15 de janeiro de 2017 

5.  Período de processamento de dados: abril e maio de 2017 

6. Análise dos dados e elaboração de relatório: junho, julho e agosto de 2017 

7. Relatórios iniciais:  

Relatório 1: Identificação dos profissionais pesquisados 

Relatório 2: Saúde e condições de trabalho  

 Relatório 3: Participação social e envolvimento com redes sociais 

8. Apresentação dos Relatórios: 

.  Coletivo Nacional de Saúde 

. Diretoria Executiva  

. Conselho Nacional de Entidades (CNE) 

9. Publicação dos Relatórios: 2º semestre de 2017 
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RELATÓRIO  3 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVOLVIMENTO COM REDES SOCIAIS 

 

Este capítulo da pesquisa tem o objetivo de aferir duas questões: a participação 

social do (a) profissional da educação e seu envolvimento com as redes sociais. Parte do 

pressuposto de que a profissão não é uma atividade desvinculada da vida em sociedade, 

nem pode ficar alheia às mudanças tecnológicas, científicas e culturais nela produzidas. 

Isso, evidentemente, abre uma variada gama de possibilidades de leitura, mas os limites da 

investigação foram determinantes para a seleção dos itens pesquisados. 

Pelas razões antes expostas, o capítulo seleciona tópicos relativos ao 

protagonismo dos (as) trabalhadores (as) em educação na vida política, por meio da 

participação em partidos, organizações que têm como finalidade a disputa de poder na 

sociedade. Outro item investigado é a participação em movimentos sociais, cuja 

pluralidade converge para o objetivo de fomentar e promover mudanças sociais. Na 

sequência, o protocolo aborda a participação no movimento sindical, tanto no ramo da 

educação – nos sindicatos de base e na CNTE – quanto em centrais sindicais.  

O item sobre a relação dos (as) pesquisados (as) com as redes sociais apresenta 

indagações sobre as principais finalidades e o tempo dispendido com a utilização dessas 

redes e de suas ferramentas. Duas questões abordam o uso de Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC) no trabalho e procuram identificar suas potencialidades e seus 

limites.  

Uma sequência de situações relacionadas com informação, cultura e lazer busca verificar 

as formas de interação do (a) profissional com sua realidade por meio de suas vivências 

cotidianas. Neste caso, as opções são graduadas pela frequência com que a pessoa 

pesquisada acessa determinados artefatos, ferramentas, manifestações e expressões da 

cultura, da informação e da fruição estética. 
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O Relatório 3 dialoga com os anteriores que tratam, respectivamente, da 

identificação dos (as) profissionais pesquisados (as) e de sua saúde e condições de 

trabalho. O conjunto de informações permite vários cruzamentos relacionados à questão de 

gênero, faixa etária, salário, carreira, jornada, condições de exercício profissional e assim 

por diante. Nem todos podem ser aprofundados nesta fase do trabalho, que é a de 

apresentação do processamento das respostas. Os dados, porém, ficam disponíveis para a 

continuidade da leitura com novas abordagens da própria pesquisa e/ou em comparação 

com outras investigações feitas pela CNTE. 

 

1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

 

1.1 Participação política 

A pergunta sobre filiação partidária foi respondida por 275 (59,1%) das 465 

mulheres entrevistadas, sendo que 76 delas declararam não pertencer a nenhum partido 

político, enquanto 199 informaram sua filiação, o que corresponde a 42,8% do sexo 

feminino. As escolhas das mulheres recaem sobre 16 organizações, incluindo as Brigadas 

Populares, cujo Manifesto expressa sua natureza e finalidades: 

[...] organização de caráter nacional, popular e socialista a partir das Brigadas 

Populares, Coletivo Autocrítica, Coletivo 21 de Junho (C21J) e do Movimento 

Revolucionário Nacionalista – círculos bolivarianos (MORENA – cb) em uma 

única organização para contribuir com a edificação de uma pátria soberana e 

socialista. (2013) 

Essa pluralidade, porém, não significa equilíbrio nas escolhas. Oito 

agremiações são mencionadas apenas uma vez, o que representa, para cada uma, 0,2% das 

465 mulheres pesquisadas. São elas: Brigadas Populares, DEM, PMDB, PP, PROS, PSD, 

PSG e SG. Recebem duas menções, equivalentes a 0,4%, os seguintes partidos: PDT, PRB, 

PSC e PSTU. Três mulheres, ou 0,6%, são filiadas ao PSB. Em ordem crescente, a 

preferência partidária do sexo feminino é pelo PSOL, com nove indicações, o que equivale 

a 1,9% do total de mulheres; o PC do B, escolhido por 23 profissionais da educação, 

representando 4,9%; e o PT, eleito por 148, corresponde a 31,8% das congressistas 

mulheres.  
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Cabem, ainda duas observações sobre os dados do quadro 1. A primeira refere-

se ao percentual de mulheres que declara não ter filiação nem preferência partidária. São 

76 profissionais, expressando16,3% das mulheres pesquisadas, percentual só inferior às 

filiações ao Partido dos Trabalhadores. A segunda diz respeito ao perfil dos partidos mais 

votados, todos eles de esquerda e, programaticamente, socialistas. 

Quadro 1 

Filiação partidária 

Público pesquisado – mulheres  

Partido Professoras 
Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Brigadas 

Populares 
1 - - - 1 

DEM - 1 - - 1 

PCdoB 15 2 3 3 23 

PDT 2 - - - 2 

PMDB 1 - - - 1 

PP 1 - - - 1 

PRB 1 - 1 - 2 

PROS 1 - - - 1 

PSB 3 - - - 3 

PSC 2 - - - 2 

PSD - - 1 - 1 

PSG 1 - - - 1 

PSOL 9 - - - 9 

PSTU 1 - 1 - 2 

PT 100 28 16 4 148 

SD 1 - -  1 

Total parcial 139 31 22 7 199 

Nenhum 47 22 5 2 76 

Total geral 186 53 27 9 275 
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Representação gráfica do quadro 1: 

 

Gráfico 1 – Filiação partidária – Mulheres 

 

O demonstrativo das escolhas feitas pelos homens guarda similitudes com as 

realizadas pelas mulheres, embora os números revelem maior participação política. O total 

de respondentes é de 212, o que se traduz em 71,4% homens que revelam interesse pelo 

tema. O percentual de respostas afirmativas corresponde a 178 dos 297 homens 

pesquisados, ou seja, 59,9% desse total. No entanto, 34 não são filiados nem têm 

preferência partidária, número que corresponde a 11,4% do público masculino. 

Enquanto as mulheres distribuíram-se entre 16 organizações, os homens 

optaram por 18 delas. Com uma escolha, que representa 0,3%, aparecem os seguintes 

partidos políticos: PCB, PEN, PHS, PP, PPL, PR, PSDB, PSL e PTN. Os partidos 

preferidos por dois profissionais da educação são: PSTU, PV e Rede, o que equivale a 

0,7%. Três trabalhadores em educação pertencem aos quadros do PDT, número que 

corresponde a 1% dos homens. São quatro os filiados ao PMDB e ao PSB, ou seja, 1,3%. 

Cinco homens, significando 1,7%, são filiados ao PSOL, o terceiro partido na preferência 

do público masculino. Em segundo lugar, com 16 menções, aparece o PCdoB, que 

representa 5,4% do total de homens participantes da pesquisa. O mais votado, com 131 

declarações de filiação, é o PT, cujo percentual é de 44,1% do sexo masculino. 
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A exemplo das mulheres, o quadro 2 mostra que os homens preferem partidos 

situados à esquerda no espectro político nacional, cujos conteúdos programáticos são 

baseados em concepções socialistas. Em relação às políticas educacionais, esses partidos 

defendem a responsabilidade do Estado para a garantia do direito à educação.  

Quadro 2 

Filiação partidária 

Público pesquisado – homens  

Partido Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

PCB - 1 - - 1 

PCdoB 10 4 - 2 16 

PDT 3 - - - 3 

PEN 1 - - - 1 

PHS 1 - - - 1 

PMDB 3 1 - - 4 

PP 1 - - - 1 

PPL 1 - - - 1 

PR - 1 - - 1 

PSB 4 - - - 4 

PSDB 1 - - - 1 

PSL 1 - - - 1 

PSOL 5 - - - 5 

PSTU 2 - - - 2 

PT 104 19 3 5 131 

PTN - 1 - - 1 

PV  2 - - - 2 

Rede 2 - - - 2 

Total parcial 141 27 3 7 178 

Nenhum 28 3 2 1 34 
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Total geral 169 30 5 8 212 

 

Representação gráfica do quadro 2: 

 

Gráfico 2 – Filiação partidária – Homens 

 

O quadro 3 mostra as simpatias partidárias das mulheres, isto é, a identificação 

com algum partido ao qual a pessoa não é filiada. Novamente, a ordem das preferências é a 

seguinte: nove indicações para o PSOL, o que representa 1,9% das 465 pesquisadas; 19 

para o PCdoB, significando 4,1%; e 141 para o PT, equivalendo a 30,3%. 

Os três partidos com os quais os homens mais simpatizam, de acordo com o 

quadro 4, coincidem na escolha e na ordem com que aparecem: em terceiro lugar o PSOL, 

com 10 menções, o que representa 3,4% dos 297 homens pesquisados; em segundo, o 

PCdoB, cujas 16 indicações correspondem a 5,4%; e, em primeiro está o PT que, ao 

receber 62 indicações, alcança o coeficiente de 20,9%. 

Houve profissionais que, mesmo pertencendo a um partido político 

manifestaram simpatia por outro. Ocorreram quatro registros de preferência por partidos de 

esquerda, sem nominações. Duas pessoas anunciaram que estão filiadas, mas pretendem 

mudar de partido e, outras duas, esclareceram estar no “PMDB do Requião”, provável 

alusão ao senador Roberto Requião, integrante desse partido político.  
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Quadro 3 

Simpatia partidária (sem filiação) 

Público pesquisado – mulheres  

Partido Professoras 
Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

PCB 1 - - - 1 

PCdoB 18 - 1 - 19 

PCO 1 - - - 1 

PCR 1 - - - 1 

PDT 2    2 

PR - - 1 - 1 

PRB - 1 - - 1 

PSOL 9 - - - 9 

PT 105 22 12 2 141 

Rede 1 - - - 1 

Total  138 23 14 2 177 

 

Representação gráfica do quadro 3: 

 

Gráfico 3 – Simpatia partidária – Mulheres 
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Quadro 4 

Simpatia partidária (sem filiação) 

Público pesquisado – homens  

Partido Professores 
Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

PCdoB 15 - 1 - 16 

PDT 1 - - - 1 

PMDB - 1 - - 1 

PSB - 1 - - 1 

PSDB 1 - - - 1 

PSOL 9 1 - - 10 

PT 48 11 2 1 62 

PV 1 - - - 1 

Rede 1 - 1 - 2 

Partidos de 

esquerda 
4 - - - 4 

Total  80 14 4 1 99 

 

Representação gráfica do quadro 4: 

 

Gráfico 4 – Simpatia partidária – Homens 
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1.2 Participação em movimentos sociais 

Entre as alternativas propostas no quadro 5 para discriminar a participação das 

mulheres em movimentos sociais, a mais votada foi a referente ao movimento comunitário, 

que recebeu 194 indicações. Esse número corresponde a 41,7% das 465 mulheres que 

participam da pesquisa. Em segundo lugar, aparece a questão de gênero, assinalada por 118 

mulheres, ou seja, 25,4%. Significa que uma quarta parte das pesquisadas envolve-se no 

debate e na mobilização em torno de um tema intrinsicamente relacionado com sua 

condição. A terceira opção do sexo feminino é o movimento cultural, cujas 107 menções 

representam 23% das mulheres pesquisadas.  

Os homens também elegem o movimento comunitário como foco de sua 

atuação social, com 141 indicações entre os 297 pesquisados, o que equivale ao percentual 

de 47,5%. A seguir, aparece a cultura, cujas 79 opções representam 26,6% do público 

masculino. Ao receber 63 respostas, o tema dos direitos humanos figura em terceiro lugar, 

com 21,2%. 

As nove temáticas propostas no protocolo incluem, ainda, as questões 

ecológico/ambiental, indígena, LGBT, negro/afrodescendente e quilombola, além de 

prever acréscimos dos próprios entrevistados. As respostas ampliam o arco de atuação dos 

profissionais da educação, relacionando movimentos voltados para públicos específicos 

(como juventude, criança e adolescente, pessoas com deficiência, idosos e caiçaras); para 

temáticas que devem integrar políticas públicas (como segurança alimentar e saúde); para 

assuntos que dizem respeito à conjuntura nacional e ao contexto mundial (a exemplo da 

democracia, do controle social sobre o Estado e da luta pela terra); além das preocupações 

inerentes à categoria, como educação e organização sindical. 

Como as respostas podem ser múltiplas, vários profissionais marcaram mais de 

uma alternativa. Isso evidencia que, apesar das exigências da profissão, em termos de 

dedicação e de tempo, há um elevado grau de participação dos (as) educadores (as) na vida 

da comunidade onde se inserem.  

 

Quadro 5 

Participação em movimentos sociais 

Público pesquisado – mulheres  
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Movimento Professoras 
Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Comunitário 129 38 21 6 194 

Cultural 78 18 10 1 107 

Direitos 

humanos 
73 20 11 2 106 

Ecológico 37 11 5 2 55 

Gênero 93 12 10 3 118 

Indígena 11 3 2 - 16 

LGBT 33 5 5 - 43 

Negro 62 18 8 2 90 

Quilombola 14 5 1 - 20 

Outros* 37 8 5 - 50 

Total 567 138 78 16 799 

 

(*) Outros movimentos – respostas por segmento 

a) Professoras 

(1) Caiçaras;  

(2) Coletivo da Juventude (Levante Popular da Juventude); 

(1) Comitê em Defesa da Democracia; 

(1) Comissão Municipal de Saúde; 

(1) Conselho de Alimentação Escolar; 

(2) Conselho Municipal da Criança e Adolescente; 

(1) Controle social (não especificou); 

(1) economia solidária; 

(5) educação; 

(1) Fórum de Idoso Sindical; 

(1) Frente Brasil Popular;  

(1) Frente de Esquerda Municipal; 

(2) Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST); 
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(2) pessoas com deficiência;  

(3) religioso; 

(12) sindical. 

b) Funcionárias da educação 

(1) Categoria de trabalhadores; 

(1) internos com problemas psiquiátricos; 

(1) religioso; 

(5) sindical. 

c) Especialistas em educação 

(1) associação (não especificou); 

(1) conselhos (CEDCA, FETIPAT, CDEH – não discriminou as siglas); 

(1) filosófico/religioso; 

(2) sindical. 

 

Representação gráfica do quadro 5: 

 

Gráfico 5 – Participação em movimentos sociais – Mulheres 
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Quadro 6 

Participação em movimentos sociais 

Público pesquisado – homens  

Movimento Professores 
Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Comunitário 112 19 4 6 141 

Cultural 62 14 1 2 79 

Direitos 

humanos 
48 11 2 2 63 

Ecológico 36 4 1 2 43 

Gênero 15 - - - 15 

Indígena 8 2 - 1 11 

LGBT 26 1 - - 27 

Negro 44 8 1 2 55 

Quilombola 9 1 - 1 11 

Outros* 41 7 1 2 51 

Total 401 67 10 18 496 

 

(*) Outros movimentos – respostas por segmento  

a) Professores 

(6) Educação; 

(1) esporte; 

(1) Frente Brasil Popular e Frente Povo sem Medo; 

(1) juventude; 

(7) religioso/pastoral/comunidades eclesiais; 

(18) sindical; 

(7) não identificaram. 

b) Funcionários da educação  

(2) Conselhos (não especificaram); 

(1) fóruns educacionais; 

(1) pessoa com deficiência; 
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(3) sindical.  

c) Especialistas em educação  

(1) Conselhos municipais (não especificou). 

d) Multiprofissionais 

(1) Educação de jovens e adultos; 

(1) sindical.  

Representação gráfica do quadro 6: 

 

Gráfico 6 – Participação em movimentos sociais – Homens 

 

 

1.3 Participação no movimento sindical (sindicatos organizados na CNTE) 

A maior parte das congressistas participantes do 33º Congresso da CNTE é 

militante de base, de acordo com a informação contida no quadro 7. São 207 profissionais, 

entre professoras, funcionárias da educação, especialistas em educação e 

multiprofissionais, representando 44,5% das 465 mulheres pesquisadas. Participam de 

direções regionais (neste caso, são regiões que compõem os estados) 108 sindicalistas, o 

que equivale a 23,2%. As 103 dirigentes estaduais representam 22,1% e as lideranças 

municipais são em número de 76, o que equivale a 16,3%. Ocupam cargo de dirigentes 

nacionais apenas seis mulheres, 1,3% das congressistas pesquisadas. 
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O quadro 8 mostra que o público masculino segue a mesma ordem de 

representação. Em primeiro lugar estão os 100 militantes de base, que constituem 33,7% 

do total de 297 homens pesquisados. A segunda colocação é ocupada pelos dirigentes 

regionais, em número de 79, cujo percentual é de 26,6%. Escassa diferença separa este do 

terceiro lugar, cujos 78 respondentes dirigem estruturas estaduais do sindicato e 

representam 26,3% dos homens pesquisados. Os dirigentes municipais, que conformam 

23,6% do público masculino, são em número de 70. Dois dirigentes nacionais são homens, 

o que pode ser traduzido no percentual de 0,7%. 

São pertinentes duas observações sobre os quadros 6 e 7. A primeira é sobre a 

predominância de militantes de base no 33º Congresso, possibilitada pelos critérios de 

escolha dos (as) participantes do evento (um delegado para cada 50 associados e eleição 

realizada em instância massiva, como assembleias e congressos). A segunda é sobre o 

número superior de dirigentes regionais e estaduais em relação aos municipais, o que se 

deve à proporção de associados da Confederação, cuja grande maioria provém de 

sindicatos de base estadual.   

Quadro 7 

Participação no movimento sindical da educação 

Público pesquisado – mulheres  

Nível de 

participação 
Professoras 

Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Militante de 

base 
141 43 19 4 207 

Dirigente 

municipal 
56 7 9 4 76 

Dirigente 

regional 
76 24 6 2 108 

Dirigente 

estadual 
63 24 12 4 103 

Dirigente 

nacional  
4 1 1 - 6 

Total  340 99 47 14 500 

Obs. Atividades podem ser cumulativas.  
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Representação gráfica do quadro 7: 

 

Gráfico 7 – Participação no movimento sindical da educação – Mulheres 

 

Quadro 8 

Participação no movimento sindical da educação 

Público pesquisado – homens  

Nível de 

participação 
Professores 

Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Militante de 

base 
79 16 1 4 100 

Dirigente 

municipal 
56 5 5 4 70 

Dirigente 

regional 
66 9 1 3 79 

Dirigente 

estadual 
59 17 2 - 78 

Dirigente 

nacional  
2 - - - 2 

Total  262 47 9 11 329 

Obs. Atividades podem ser cumulativas.  
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Representação gráfica do quadro 8: 

 

Gráfico 8 – Participação no movimento sindical da educação – Homens 

 

 

1.4 Participação em Congresso da CNTE 

Observa-se uma grande renovação na participação do Congresso da CNTE, 

como se verifica nos quadros 9 e 10, respectivamente, de presenças de mulheres e de 

homens no evento que serve da base para esta investigação. As 233 mulheres presentes 

pela primeira vez nessa instância da Confederação são metade do público feminino 

(50,1%). Os 148 homens também expressam essa realidade, pois chegam a 49,8%. 

Participam pela segunda vez 17,2% de mulheres e 19,5% de homens. A terceira presença 

de mulheres é da ordem de 14,2% e a dos homens corresponde a 12,8%. Para 6,7% de 

mulheres e 7,4% de homens, é a quarta experiência de participação no Congresso. O 

percentual de quem integra a delegação de seu sindicato pela quinta ou mais vezes é de 

10,8% de mulheres e de 8,7% de homens.  

A renovação não tem relação com a faixa etária dos (as) participantes, pois o 

Relatório 1 mostra um grande desinteresse dos jovens pela profissão. O que os quadros 

evidenciam é uma distribuição equilibrada entre os (as) profissionais que já participaram 

de outras edições do Congresso e o interesse de um novo público em participar das 

deliberações congressuais. Ainda que seja necessário investigar o significado desses dados, 
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é possível inferir que a crescente nacionalização das pautas sobre valorização profissional 

(piso salarial profissional nacional, diretrizes nacionais de carreira, programa 

Profuncionário e outras), bem como as agendas sobre redução de direitos decorrentes do 

golpe de 2016 despertem novas motivações para o debate promovido pela CNTE. 

Quadro 9  

Participação em Congresso da CNTE 

Público pesquisado – mulheres  

Nº de 

participações 
Professoras 

Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Uma  168 37 22 6 233 

Duas  55 14 9 2 80 

Três  46 14 4 2 66 

Quatro 24 4 3 - 31 

Cinco ou mais 29 15 5 1 50 

Total  322 84 43 11 460 

 

Representação gráfica do quadro 9: 

 

Gráfico 9 – Participação em Congressos da CNTE – Mulheres 

 

 



Página 21 de 72 

 

      Quadro 10  

Participação em Congresso da CNTE 

Público pesquisado – homens  

Nº de 

participações 
Professores 

Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Uma  125 16 3 4 148 

Duas  44 10 1 3 58 

Três  32 4 2 - 38 

Quatro 14 5 2 1 22 

Cinco ou 

mais 
18 7 - 1 26 

Total  233 42 8 9 292 

 

Representação gráfica do quadro 10: 

 

Gráfico 10 – Participação em Congressos da CNTE – Homens 

 

 

1.5 Participação em instância de Central Sindical  

Além da participação no sindicato de base e na CNTE, a pesquisa apresenta 

duas questões sobre Central Sindical. O quadro 11 mostra as respostas das mulheres sobre 
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o nível de envolvimento com o sindicalismo que compreende o conjunto da classe 

trabalhadora. As respostas a esta parte da pesquisa ficaram aquém da metade do número de 

entrevistadas: no caso, 199 de um total de 465 mulheres, o que significa um percentual de 

42,8%. Dessas, a maior parte declara-se militante de base com uma participação de 12,5%, 

seguida de 12% que compareceu a um ou mais congressos estaduais e de 7,7% que esteve 

em um ou mais congressos nacionais. 

A situação dos 151 homens, retratada no quadro 12, é levemente superior, pois 

atinge 50,8% do conjunto de 297 entrevistados. A maior parte é militante de base, cujo 

percentual é de 18,2%. A outra forma de participação mais expressiva é, também, como 

delegado a congresso (s) estadual (is) e nacional (is) da Central Sindical nos percentuais de 

13,8% e de 10,4%, respectivamente. 

A militância em Central Sindical mobiliza menor número de profissionais da 

educação. Trata-se de uma estrutura mais ampla, que envolve várias categorias 

profissionais. Ou seja, não representa um ramo, mas vários setores da classe trabalhadora. 

Em decorrência disso, não tem a mesma visibilidade cotidiana no ambiente de trabalho do 

que o Sindicato de base, a Federação ou a Confederação que reúne trabalhadores em 

educação. Por último, cabe mencionar que alguns sindicatos têm relações mais estreitas 

com a Central Sindical do que outros em função de processos diferenciados de construção 

e de disputa hegemonia política. 

Quadro 11  

Participação em instância de Central Sindical 

Público pesquisado – mulheres  

Instância  Professoras 
Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Militante de 

base  
37 12 6 3 58 

Coletivo  13 5 2 1 21 

Delegada 

estadual 
37 11 7 1 56 

Delegada 

nacional  
26 7 3 - 36 
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Dirigente 

estadual 
15 8 2 1 26 

Dirigente 

nacional 
- 1 1 - 2 

Total  128 44 21 6 199 

 

Representação gráfica do quadro 11: 

 

Gráfico 11 – Participação em instâncias de Central Sindical – Mulheres 

 

Quadro 12  

Participação em instância de Central Sindical 

Público pesquisado – homens  

Instância  Professores 
Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Militante de 

base 
40 9 3 2 54 

Coletivo  8 3 - - 11 

Delegado 

estadual 
28 8 1 4 41 

Delegado 

nacional  
20 8 - 3 31 
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Dirigente 

estadual 
10 3 - - 13 

Dirigente 

nacional 
1 - - - 1 

Total  107 31 4 9 151 

 

Representação gráfica do quadro 12: 

 

Gráfico 12 – Participação em instâncias de Central Sindical – Homens 

 

Para completar os dados sobre participação no movimento sindical, foi 

solicitada a identificação da Central Sindical. O quadro 13 apresenta as respostas das 

mulheres, cujas opções, em ordem crescente, são as seguintes: 0,2% participa da Força 

Sindical; 0,9% integra a CSP-Conlutas; 1,7% faz parte da Intersindical; 3,9% participa da 

CTB; e 23,2% integra a CUT.  

O quadro 14 contém as informações fornecidas pelos homens sobre a mesma 

questão. A distribuição das respostas obedece a seguinte sequência, do menor para o maior 

percentual: 0,3% é a participação na CSD; 0,7% é o percentual obtido pela Intersindical; a 

CSP-Conlutas tem 1% de participação; 3,7% estão representados na CTB; e 28,3% 

participam da CUT. 
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Embora o item fosse específico sobre participação em instâncias de Central 

Sindical, 65 professoras, 25 professores e 18 funcionárias da educação colocaram o nome 

de seu Sindicato de base no espaço destinado à identificação da Central.  Os questionários 

não foram processados neste quesito por não serem pertinentes a ele. A ocorrência, 

contudo, pode indicar a pouca familiaridade desses profissionais da educação com a 

estrutura sindical. É importante mencionar que a maior parte dos congressistas participa 

pela primeira vez do Congresso da CNTE que, em tese, está mais próxima de sua vivência 

do que uma Central integrada por maior diversidade de trabalhadores (as). 

Quadro 13  

Central Sindical de que participa 

Público pesquisado – mulheres  

Central 

Sindical 
Professoras 

Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

CSP – Conlutas 4 - - - 4 

CTB 13 1 2 2 18 

CUT 72 22 12 2 108 

Força Sindical 1 - - - 1 

Intersindical 7 1 - - 8 

Total  97 24 14 4 139 

Obs. Incluíram participação no sindicato de base: 65 professoras; 18 funcionárias da educação. 
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Representação gráfica do quadro 13: 

 

Gráfico 13 – Central Sindical – Mulheres 

 

Quadro 14 

Central Sindical de que participa 

Público pesquisado – homens  

Central 

Sindical 
Professores 

Funcionários 

educação 

Especialistas 

educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

CSD 1 - - - 1 

CSP – Conlutas 2 1 - - 3 

CTB 5 2 1 3 11 

CUT 64 14 3 3 84 

Intersindical 2 - - - 2 

Total  74 17 4 6 101 

Obs. Incluíram participação no sindicato de base:  25 professores. 
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Representação gráfica do quadro 14: 

 

Gráfico 14 – Central Sindical – Homens 

 

 

2 RELAÇÃO COM REDES SOCIAIS 

2.1 Redes e ferramentas que utiliza 

A introdução de redes sociais no cotidiano das pessoas tem alterado, 

profundamente, as formas de interação interpessoais, a utilização do tempo e as linhas 

divisórias entre o lazer e as atividades de trabalho. O acesso e o domínio de suas 

ferramentas fazem parte de um processo cujo controle transita do individual para o coletivo 

e vice-versa. Dificilmente, alguém pode ficar à margem dessa nova realidade sem prejuízo 

da interação com seus grupos sociais.  

A pesquisa procura captar essas novas formas de relacionamento, elencando 

dez ferramentas e deixando a opção de acréscimos. De acordo com o quadro 15, as 

mulheres pouco utilizam linkedin, uma rede social mais voltada para a socialização de 

perfis e de currículos, cujas marcações limitaram-se a 29, ou seja, 6,2% das 465 mulheres 

pesquisadas. Telegram e twitter têm 7,7% e 10,3% de usuárias, respectivamente.  

As demais redes e ferramentas apresentam percentuais superiores. Entre as 

mais recorrentes está o facebook, com 399 marcações, o que representa 85,8% de 

preferência das mulheres. Anúncio de Facebook para Empresas (2017) informa que    102 
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milhões de brasileiros se conectam nessa plataforma todos os meses, destacando que esse 

número corresponde à metade da população do país.  408 mulheres, que correspondem a 

87,7%, trocam mensagens e compartilham informações por wattsapp. Embora tenha sido 

criado no final dos anos 2010, o wattsapp tornou-se, rapidamente, muito popular por sua 

funcionalidade, abrangência e baixo custo operacional.  

As 421 mulheres que utilizam e-mail correspondem a 90,5% de profissionais 

do sexo feminino. A correspondência eletrônica substituiu grande volume de cartas que 

transitava pelos correios. Uma funcionária de escola, porém, declarou que manda carta por 

correio, o que mostra como as pessoas incorporam hábitos que, eventualmente, podem não 

significar uma necessidade, mas têm valor afetivo e/ou cultural. 

Quadro 15  

Redes e ferramentas que utiliza 

Público pesquisado – mulheres  

Especificação Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

E-mail 299 72 40 10 421 

Facebook 287 67 36 9 399 

Instagram 105 23 11 2 141 

LinkedIn 20 5 1 3 29 

Site / Página 83 16 12 3 114 

Skype 45 12 6 2 65 

Telegram 30 3 2 1 36 

Twitter 38 7 3 - 48 

You Tube 157 29 17 6 209 

WattsApp 291 71 37 9 408 

Outra*  9 2 1 - 12 

Total  1.364 307 166 45 1.882 

 

(*) Outra rede/ferramenta – respostas por segmento 

a) Professoras 



Página 29 de 72 

 

(2) Blog; 

(1) celular; 

(1) mcptacher;  

(1) imo/duo; 

(1) messenger;  

(1) pinterest;  

(1) portal “Dia a dia educação”; 

(1) snapchat. 

b) Funcionárias da educação 

(1) Cartas (via Correios); 

(1) celular.  

c) Especialistas em educação 

(1) Blog. 

 

Representação gráfica do quadro 15: 

 

Gráfico 15  – Redes e ferramentas que utiliza  – Mulheres 

 

O quadro 16 mostra a relação que os homens mantêm com as redes sociais e 

suas ferramentas. Tal como as mulheres, o público masculino acessa linkedIn muito pouco, 

apenas 6,7% dos 297 profissionais da educação. Telegram também é utilizado por somente 
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25 homens, o que corresponde ao percentual de 8,4%. Entretanto, a terceira ferramenta 

menos utilizada pelos homens – diferentemente das mulheres, que elegeram o twitter – é 

skype, cujas 44 indicações representam 14,8% desse público.  

Quanto às três preferências, o facebook é uma rede de relacionamento utilizada 

por 247 homens, percentual equivalente a 83,2%. Na ordem crescente, a segunda opção 

assinalada é o wattsapp, ferramenta que 267, ou seja, 90% dos homens usam para 

comunicar-se com seus grupos de relacionamento. O meio mais utilizado para contatos, a 

exemplo das mulheres, é o e-mail que tem 271 indicações equivalentes a 91,2% dos 

homens.  

Um entrevistado referiu-se a radiodifusão, que consiste na propagação de sinais 

de rádio, televisão, telex e outros meios, através de ondas radioelétricas. Apesar dessa 

diversidade, o termo costuma ser associado às mídias radiofônicas e às informações 

codificadas usadas por pessoas e por corporações.  

Destaque-se o fato de que quase um quarto dos homens pesquisados, 24,9%, 

mantém sites ou páginas, a exemplo das mulheres, cujo percentual de manifestações é 

similar: 24,5%.  A manutenção de uma página significa investimento de tempo e 

capacidade de escrever ou de selecionar textos com maior densidade, objetivando 

contribuir para a reflexão de temas que possam ser fontes de informação e/ou de consulta. 

Quadro 16  

Redes e ferramentas que utiliza 

Público pesquisado – homens  

Especificação Professores 
Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

E-mail 216 39 8 8 271 

Facebook 199 35 7 6 247 

Instagram 75 14 3 3 95 

LinkedIn 14 4 2 - 20 

Site / Página 61 9 3 1 74 

Skype 34 6 4 - 44 

Telegram 20 3 1 1 25 
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Twitter 49 9 1 2 61 

You Tube 116 18 6 4 144 

WattsApp 211 40 8 8 267 

Outra*  6 - - - 6 

Total  1.001 177 43 33 1.254 

 

(*) Outra rede/ferramenta – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Blog; 

(1) blogspot; 

(1) celular; 

(1) flicke; 

(1) google; 

(1) radiodifusão.  

 

Representação gráfica do quadro 16: 

 

Gráfico 16 – Redes e ferramentas que utiliza  – Homens 
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2.2 Principal (is) finalidade (s) 

O quadro 17 mostra as principais finalidades que orientam o uso das redes 

pelas mulheres. Em ordem crescente, a quinta alternativa escolhida é a formação política, 

assinalada por 278 das 465 mulheres, o que equivale a 59,8%. Em quarto lugar, figuram os 

contatos profissionais, marcados por 296 mulheres, cujo percentual corresponde a 63,6%. 

Na sequência, aparece o item relativo à mobilização social, escolhido por 65,6% do gênero 

feminino, ou seja, 305 profissionais. O segundo lugar é ocupado pela finalidade de 

contatos pessoais, onde aparecem 361 respostas, isto é, 77,6% das escolhas. Em primeiro 

lugar, com 378 marcações, consta a atualização de informações que contempla 81,3% das 

mulheres. 

A ordem de escolhas é sempre um indicador para a análise do quesito 

examinado. Percebe-se, porém, que as alternativas sugeridas correspondem às expectativas 

das mulheres pesquisadas, pois o item menos indicado é superior a 59%. Outra observação 

que cabe neste item é a inclusão das atividades profissionais, como pesquisa, registro on 

line – que não explicita a finalidade, mas foi usado em outras situações para designar 

controle de frequência e/ou de tarefas escolares – bem como formação profissional. 

Quadro 17 

Principal (is) finalidade (s)  

Público pesquisado – mulheres  

Finalidade  Professoras 
Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Atualização de 

informações 
272 59 37 10 378 

Contatos 

pessoais 
261 60 30 10 361 

Contatos 

profissionais 
213 44 31 8 296 

Formação 

política 
209 40 22 7 278 

Mobilização 

social 
225 43 28 9 305 

Outra(s) 8 1 - - 9 
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Total  1.188 247 148 44 1.627 

 

(*)  Outra (s) finalidade (s) – respostas por segmento 

a) Professoras 

(1) Formação profissional; 

(1) formação religiosa/espiritual; 

(1) fotos e imagens; 

(2) pesquisa; 

(1) registro on line; 

(2) trabalhos escolares. 

b) Funcionárias da educação 

(1) Toda e qualquer fonte de conhecimento.  

 

Representação gráfica do quadro 17: 

 

Gráfico 17  – Uso das redes sociais – Finalidades  – Mulheres 

 

As finalidades de uso de redes sociais e de suas ferramentas pelos 297 homens 

pesquisados revela as prioridades expressas no quadro 18. Em quinto lugar, aparece a 

formação política, eleita por 190 profissionais pesquisados, o que pode ser transformado no 
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percentual de 64%. Em quarto lugar, figura a mobilização social assinalada por 197 

pessoas, ou seja, 66,3% delas. Logo em seguida, figuram os contatos profissionais, que 

abrangem 201 homens, representando 67,8% desse universo. Na segunda colocação está o 

item relacionado com a atualização de informações, significando 78,4% das escolhas. A 

maior incidência de respostas recai sobre a alternativa referente a contatos pessoais que 

tem 79,1% das menções feitas pelos homens (235 respostas). 

Nenhuma das cinco alternativas propostas na pesquisa recebeu menos de 60% 

de indicações, o que significa que todas têm importância para os profissionais pesquisados 

e não são excludentes. Algumas situações, como a divulgação do #Fora Temer, deixa claro 

que as redes são utilizadas como instrumentos de formação de opinião na conjuntura e no 

contexto social onde o profissional se insere.  

Quadro 18 

Principal (is) finalidade (s)  

Público pesquisado – homens  

Finalidade  Professores 
Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Atualização de 

informações 
185 32 8 8 233 

Contatos 

pessoais 
191 30 7 7 235 

Contatos 

profissionais 
162 26 6 7 201 

Formação 

política 
154 25 4 7 190 

Mobilização 

social 
160 26 5 6 197 

Outra(s) 8 1 1 - 10 

Total  860 140 31 35 1.066 

 

(*) Outra (s) finalidade (s) – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Conscientização;  
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(2) divulgar textos, poemas, informações; 

(1) divulgar o #Fora Temer; 

(1) estudo e preparação de aulas; 

(2) lazer; 

(1) produção de informações.  

b) Funcionários da educação 

(1) Estudos. 

c) Especialistas em educação 

(1) Formação sindical. 

 

Representação gráfica do quadro 18: 

 

Gráfico 18  – Uso das redes sociais – Finalidades  – Homens 

 

 

2.3 Tempo médio investido nas mídias sociais  

Inquiridas sobre o tempo médio semanal investido nas mídias sociais, as 

mulheres informaram os dados constantes no quadro 19. Das cinco alternativas, o menor 

contingente é o das 45 que não ultrapassam 20 horas semanais, as quais respondem por 

9,7% do público feminino. No outro extremo, é também baixo o número de mulheres que 

dedica até uma hora por semana às mídias; são 46 profissionais, representadas pelo 



Página 36 de 72 

 

percentual de 9,9%. Em um patamar um pouco acima, estão 11,2% mulheres que se situam 

na faixa entre dez e 20 horas semanais de envolvimento com as redes e suas ferramentas.   

O público feminino concentra-se em duas faixas de tempo de dedicação às 

mídias sociais: 133 profissionais, que respondem por 28,6%, consome entre cinco e dez 

horas de tempo semanal; e 159, que se traduz em 34,2%, utiliza de duas a cinco horas. 

Portanto, 292 mulheres (62,8%) ficam entre duas e dez horas por semana envolvidas com 

as mídias. 

Quadro 19 

Tempo médio investido nas mídias sociais 

Público pesquisado – mulheres  

Tempo dedicado 

às mídias sociais 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 1h/semana 29 11 6 - 46 

2 a 5 horas 108 30 17 4 159 

5 a 10 horas 101 18 10 4 133 

10 a 20 horas 38 8 5 1 52 

+ de 20 horas 30 12 2 1 45 

Total 306 79 40 10 435 
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Representação gráfica do quadro 19: 

 

Gráfico 19 – Horas semanais dedicadas a mídias sociais – Mulheres 

  

Os números que revelam o envolvimento dos homens com as mídias sociais 

figuram no quadro 20. Na ordem crescente, demonstram a seguinte realidade: apenas 14 

(4,7%) utiliza uma hora ou menos de tempo semanal; 21 gastam mais de 20 horas, o que 

equivale a 7,1%; 41 situam-se na faixa entre dez e 20 horas, representando um contingente 

de 13,8%; 87 perfazem 29,3% dos profissionais que se envolvem de cinco a dez horas; e 

112 homens concentram-se na faixa de duas a cinco horas, cuja percentagem é de 37,7%. 

Identicamente às mulheres, os homens situam-se nas faixas que vão de duas a 

dez horas semanais, alcançando o número de 199, que expressa 67% do total de 297 

trabalhadores em educação participantes da investigação.  

Quadro 20 

Tempo médio investido nas mídias sociais 

Público pesquisado – homens  

Tempo dedicado 

às mídias sociais 
Professores 

Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Até 1h/semana 10 4 - - 14 

2 a 5 horas 96 12 3 1 112 
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5 a 10 horas 67 13 2 5 87 

10 a 20 horas 28 8 3 2 41 

+ de 20 horas 20 1 - - 21 

Total 221 38 8 8 275 

 

Representação gráfica do quadro 20: 

 

Gráfico 20 – Horas semanais dedicadas a mídias sociais  – Homens 

 

 

3. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

3. 1 Uso das TIC no trabalho 

A inclusão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em 

pesquisas relacionadas aos profissionais da educação é um impositivo do período de 

desenvolvimento humano, científico e tecnológico das sociedades nas suas mais diversas 

expressões. A atualidade desta temática tem estimulado a apresentação de muitas opiniões 

e reflexões sob as mais variadas óticas, algumas superficiais, outras mais consistentes. Por 

isso, é oportuna a preocupação de Pino (2008) que, ao analisar o papel das TIC na 

formação a distância, explicita seus pressupostos. 
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O primeiro pressuposto afirma que a TIC constitui, hoje, um instrumento muito 

importante para o desenvolvimento social e econômico das sociedades, mais 

especificamente nos campos da produção científica, artística e da organização da 

vida social; campos de produção que expressam particularmente a ação criadora 

dos homens. 

[...] O segundo pressuposto assume que o “advento”, para alguns autores, da 

sociedade do conhecimento e da informação e, para outros, como Mattelart, da 

intensificação das mudanças sociais decorrentes do uso intensivo das TIC, traz 

ao mundo da educação a urgência de analisar e compreender esse fenômeno na 

vida social. (p. 109-110, grifo da autora) 

Para a autora, a consequência desse desafio é a tarefa de repensar a educação, a 

pedagogia, a escola, currículos e práticas, processos avaliativos, qualidade do ensino-

aprendizagem, assim como a cultura escolar e a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação. Com essa compreensão, ainda que apenas topicamente, a 

pesquisa apresenta duas questões sobre TIC no trabalho. 

O quadro 21 mostra a realidade das mulheres com 6,4% delas declarando não 

utilizar as TIC no trabalho. Embora o percentual seja baixo, a resposta negativa envolve 

todos os segmentos de trabalhadoras em educação. Usam esporadicamente para produzir 

seus próprios conteúdos 34 profissionais, o que resulta no percentual de 7,3%. 

Responderam fazer uso incipiente e depender de auxílio técnico 42 pessoas, 

correspondendo ao percentual de 9%.  Um índice de 21,9% demonstra o uso esporádico 

das TIC como fonte de informação e/ou de pesquisa por 102 mulheres.   

As duas situações mais promissoras da condição das mulheres apresentam 

percentuais bem distintos. Um quarto delas – 25,6% – usa rotineiramente as tecnologias da 

informação e da comunicação para produzir os próprios conteúdos. Quase a metade, 

representada por 223 profissionais do sexo feminino, que equivalem a 47,9% do conjunto 

das mulheres pesquisadas, declara usar rotineiramente as TIC como fonte de informação 

e/ou de pesquisa. Inobstante a diferença numérica de uma para outra situação, vale destacar 

que a produção de conteúdos próprios é uma forma mais avançada de relação com as TIC 

porque significa sua incorporação aos recursos didáticos e/ou metodológicos que dão 

suporte ao processo criativo. 
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Quadro 21 

Uso das TIC no trabalho 

Público pesquisado – mulheres   

Uso de TIC no 

trabalho 
Professoras 

Funcionárias 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Incipiente/ 

dependência de 

auxílio  

32 7 3 - 42 

Esporádico/ 

informação e 

pesquisa  

72 19 9 2 102 

Rotineiro/ 

informação e 

pesquisa 

159 37 23 4 223 

Esporádico/ 

produção própria 
28 3 3 - 34 

Rotineiro/ 

produção própria 
91 12 10 6 119 

Não utiliza  12 11 5 2 30 

Total  394 89 53 14 550 
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Representação gráfica do quadro 21: 

 

Gráfico 21 – Uso das TIC no trabalho – Mulheres 

 

O quadro 22 retrata a situação dos homens sobre o uso das TIC no trabalho. A 

diferença mais significativa em relação às mulheres é o reduzido percentual de quem não 

faz uso profissional das tecnologias da informação e da comunicação: são apenas 4 

homens, o que baixa o percentual para 1,3%.  

Em dois itens, observa-se a mesma ordem hierárquica de respostas entre 

homens e mulheres. A penúltima escolha refere-se ao uso esporádico de TIC para produzir 

os próprios conteúdos, com 9,4% de incidências. Na sequência aparece, com 11,4% de 

opções, o uso incipiente e a dependência técnica para acessar as tecnologias da informação 

e da comunicação. 

O uso das TIC de forma rotineira para produzir os próprios conteúdos, com 71 

marcações, representa 23,9% em termos percentuais, perdendo para os 26,3% que usam as 

tecnologias da informação e da comunicação de forma esporádica como fonte de 

informação e/ou de pesquisa.  

O tópico que concentra as respostas masculinas é o uso rotineiro das TIC como 

fonte de informação e/ou de pesquisa com 42,8% de opções, ou seja, um alto percentual 

que representa 127 dos 297 homens pesquisados. Somado ao percentual dos que fazem uso 
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esporádico para a mesma finalidade, obtém-se um resultado de 205 profissionais e um 

percentual acumulado de 69%, que é um índice significativo de envolvimento com as 

tecnologias da informação e da comunicação. 

Quadro 22 

Uso das TIC no trabalho 

Público pesquisado – homens   

Uso de TIC no 

trabalho 
Professores 

Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Incipiente/ 

dependência de 

auxílio  

25 6 - 3 34 

Esporádico/ 

informação e 

pesquisa  

62 11 2 3 78 

Rotineiro/ 

informação e 

pesquisa 

99 19 5 4 127 

Esporádico/ 

produção própria 
26 1 1 - 28 

Rotineiro/ 

produção própria 
57 8 4 2 71 

Não utiliza  1 3 - - 4 

Total  270 48 12 12 342 
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Representação gráfica do quadro 22: 

 

Gráfico 22 – Uso das TIC no trabalho – Homens 

 

 

3.2 Pontos positivos e limites das TIC na educação básica 

Pesquisa realizada em dez estados da federação, em 2004, envolvendo 4.656 

profissionais de educação básica pública, constatou que 48,3% deles (as) não possuía 

computador (VIEIRA, 2004). E o uso de quem acessava computador era 

“predominantemente, voltado para a atividade profissional. Em alguns casos para o 

trabalho e o lazer e, muito pouco, exclusivamente para o lazer. Os índices, 

respectivamente, são os seguintes: 24,6%, 8,1% e 2,2%.” (p. 43). 

O quadro 23, que revela as opiniões das mulheres sobre os impactos positivos e 

os limites da utilização das TIC na educação básica, mostra que os problemas detectados 

no início dos anos 2000 vem sendo superados, a começar pelo acesso a um equipamento 

fundamental para a difusão das tecnologias da informação e da comunicação. Hoje, as 

alternativas são inúmeras para conexão e compartilhamento de redes, embora persistam 

dificuldades operacionais e financeiras para a inclusão digital nas escolas brasileiras. 

Apenas 3% das professoras, funcionárias da educação, especialistas em 

educação e multiprofissionais pesquisadas acreditam que as TIC dificultam a orientação 
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sobre fontes de consulta adequadas. Coerentemente, é também baixo o percentual das que 

constatam a existência de conflitos geracionais provocados pela difusão das TIC, que é de 

8,4%. Portanto, somente 49 profissionais, que representam 10,5% das 465 pesquisadas, 

acreditam que as tecnologias da informação e da comunicação concorrem para o estresse 

por desenvolver ansiedade perante situações novas.  

A visão positiva do sexo feminino é expressa pelas seguintes respostas: 259, 

que equivalem a 55,7% deste público, concordam que as TIC superam problemas de tempo 

e de distância na busca de informações; 286 ou 61,5% acreditam que as tecnologias da 

comunicação e da informação desenvolvem novas habilidades intelectuais; e 76,8%, que 

expressa a opinião de 357 profissionais, reiteram que as TIC ampliam e enriquecem as 

fontes de pesquisa.  

Quadro 23 

Pontos positivos e limites das TIC na educação básica 

Público pesquisado – mulheres   

Uso de TIC no 

trabalho 
Professoras 

Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Ampliam fontes 

de pesquisa 
264 51 34 8 357 

Concorrem para 

estresse 

profissional 

33 9 6 1 49 

Desenvolvem 

novas 

habilidades 

213 38 28 7 286 

Dificultam 

orientação 

(estudantes) 

10 2 2 - 14 

Exigem 

tempo/novas 

habilidades 

42 6 5 3 56 

Produzem 

conflitos 

geracionais 

32 2 5 - 
 

39 

Superam limites 185 36 29 9 259 
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de tempo/espaço 

Outros* 6 1 - - 7 

Total  785 145 109 28 1.067 

 

(*) Outros pontos positivos/limites – respostas por segmento 

a) Professoras 

(2) TIC são atrativas para os alunos; 

(1) diário eletrônico; 

(1) falta de manutenção de equipamentos; 

(1) precariedade de laboratórios de informática; 

(1) utilização de telefone [somente].  

b) Funcionárias da educação 

(1) utilização de telefone [somente]. 

 

Representação gráfica do quadro 23: 

 

Gráfico 23 – Pontos positivos e limites das TIC – Mulheres 
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Submetidos às mesmas questões, as respostas dos homens guardam a mesma 

ordem de valoração dos itens pesquisados. Para apenas 5,7% dos 297 homens que 

participam desta investigação, as TIC dificultam a tarefa de orientar os estudantes sobre 

fontes de pesquisa. Isso significa um razoável conhecimento das disponibilidades 

existentes nas redes.  

Embora as novas gerações tenham maior familiaridade com as tecnologias 

disponíveis, somente 11,8% constata a existência de conflitos geracionais decorrentes 

dessa realidade. Assim como as mulheres, os homens não atribuem às tecnologias da 

informação e da comunicação uma influência sobre o estresse profissional, já que o 

percentual dos que creem que as situações novas podem desenvolver ansiedade não 

ultrapassa 12,8%.  

São em número de 49 – equivalentes a 16,5% – os homens que constatam que 

não há diminuição de tempo para o preparo de atividades educativas em virtude das novas 

habilidades de formulação que acompanham a utilização das TIC. Aliás, a superação de 

problemas de tempo e de distância é identificada por mais da metade dos entrevistados 

com 52,2% de marcações desse quesito.  

Como segunda questão mais relevante deste item do questionário, 63,6% do 

público masculino escolhe o desenvolvimento de novas atividades intelectuais propiciadas 

pela utilização das tecnologias da comunicação e da informação no trabalho. A primeira 

escolha recai sobre a afirmação de que as TIC ampliam e enriquecem as fontes de 

pesquisa, cujas 232 marcações correspondem ao percentual de 78,1% dos trabalhadores em 

educação participantes da pesquisa.  

Em resumo, a percepção sobre o papel das TIC na educação básica é positiva 

por questões de mérito – como a ampliação do acesso a inúmeras fontes informativas e 

formativas – mas, especialmente, porque o profissional tem-se apropriado de seus 

mecanismos e incorporado parte deles às rotinas de trabalho. Esta, pelo menos, é a leitura 

que pode ser extraída das respostas dadas no item 3.2 e das conexões existentes entre elas.  
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Quadro 24 

Pontos positivos e limites das TIC na educação básica 

Público pesquisado – homens   

Uso de TIC no 

trabalho 
Professores 

Funcionários 

Educação  

Especialistas 

Educação  

Multipro-

fissionais 
Total 

Ampliam fontes 

de pesquisa 
188 28 8 8 232 

Concorrem para 

estresse 

profissional 

31 5 1 1 38 

Desenvolvem 

novas 

habilidades 

153 20 8 8 189 

Dificultam 

orientação 

(estudantes) 

14 3 - - 17 

Exigem 

tempo/novas 

habilidades 

40 6 1 2 49 

Produzem 

conflitos 

geracionais 

27 6 1 1 
 

35 

Superam limites 

de tempo/espaço 
127 15 7 6 155 

Outros* 1 - 1 - 2 

Total  581 83 27 26 717 

 

(*) Outros pontos positivos/limites – respostas por segmento 

a) Professores 

(1) Facilitam trabalhos e atividades pedagógicas. 

b) Especialistas em educação 

(1) Qualidade das informações pesquisadas. 
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Representação gráfica do quadro 24: 

 

Gráfico 24 – Pontos positivos e limites das TIC – Homens 

 

 

4. INFORMAÇÃO, CULTURA E LAZER 

 

Este item tem a finalidade de investigar como o (a) profissional da educação 

utiliza seu tempo fora do ambiente de trabalho. Por óbvio, a seleção de alternativas não 

permite visualizar as inúmeras atividades que compõem a vivência dos (as) profissionais: 

dedicação à família e aos relacionamentos pessoais, viagens e deslocamentos, visitas feitas 

e recebidas, momentos dedicados a afazeres artísticos, a rituais religiosos, à convivência 

com as pessoas, às rotinas e aos acontecimentos de caráter excepcional. Os tópicos 

elencados procuram verificar o investimento de tempo em algumas formas de lazer, cultura 

e informação, sem desconhecer que elas não são estanques. Ao contrário, são 

complementares e reciprocamente enriquecedoras. 

Considerando que algumas atividades fazem parte da rotina dos (as) 

pesquisados (as), que não se preocupam em quantificá-las, a alternativa encontrada para 

aproximar ao máximo os dados da realidade de cada um (a) foi a segmentação em quatro 
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condições: frequentemente, às vezes, raramente e nunca. Mesmo que a intensidade daquilo 

que é frequente ou raro dependa da perspectiva de cada pessoa, a gradação entre as opções 

permite aproximar essas realidades.  

As ocorrências menos frequentes para as mulheres, registradas no quadro 25, 

são visitas a museus e similares com 33 menções (7,1%) e a cinema com 34 respostas 

(7,3%) das 465 mulheres que integram a investigação. Abaixo de 10% encontram-se mais 

dois quesitos: frequência a espetáculos e a teatro, respectivamente, com 8,8% e 9,9% de 

escolhas.  

Um pouco acima desses percentuais figuram a audição de rádio, com 20,9%, e 

a prática de esporte e/ou atividade física por 27,9% das mulheres. Assistir televisão com 

fins culturais ou como atividade de lazer envolve 31,2% do sexo feminino. As 160 

profissionais da educação que costumam ler revistas e periódicos correspondem a 34,4% 

delas. Idêntica é a situação relativa a leitura recreativa de livros. Aliás, a leitura de livros 

com finalidades profissionais eleva o índice para 49,7%, já que 231 mulheres fazem essa 

opção, enquanto a leitura de jornais impressos, newsletter e similares é praticada por 195 

participantes da pesquisa (41,9%). Em relação à internet, 174 professoras, funcionárias da 

educação, especialistas em educação e multiprofissionais (37,4%) integram essa 

ferramenta a suas atividades de lazer.  

As três formas mais frequentes de utilização de tempo pelas mulheres são:  a 

assistência de noticiários veiculados na televisão por 210 mulheres (45,2%); a citada 

leitura de livros como suporte de atividades profissionais, que envolve 231 trabalhadoras 

em educação pesquisadas, praticamente, a metade dessas; e o uso profissional da internet 

feito por 317 mulheres, o que resulta no elevado percentual de 68,2%.  

 No quadro 26 aparecem as atividades do público masculino. Iniciando pelas 

menos frequentes, contata-se: apenas 5,4% visita museus e similares; ao teatro, 8,1% 

costuma ir; e os 32 profissionais que assistem espetáculos correspondem a 10,8% dos 297 

participantes da pesquisa.  

Na faixa compreendida entre 20% a 40% (mais precisamente, 40,4%) situa-se a 

maior parte dos homens. São 70 marcações para a leitura de livros recreativos, ou 23,6%, e 

71 para audição de rádio (23,9%). Ainda entre os quesitos sobre leitura, o hábito de ler 

revistas e periódicos é representado no índice de 27,6%. Constata-se um empate entre 
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prática de esportes e/ou atividades físicas, informada por 96 homens, e o hábito de assistir 

televisão com finalidades culturais ou recreativas; ambas alcançam o percentual de 32,3%. 

O número de profissionais que costuma ler livros com finalidades profissionais é de 118, 

cujo percentual corresponde a 39,7%. Já o acesso à internet de forma recreativa chega a 

40,4% dos entrevistados.  

Enquanto para as mulheres a terceira opção é a assistência a noticiários 

televisivos, para os homens esse lugar cabe à leitura de jornais, newsletter e informativos 

do gênero com 130 incidências ou 43,8% em percentuais. A televisão como fonte de 

notícias está em segundo, escolha feita por mais da metade desse público: 51,2%. Em 

primeiro lugar, tal como ocorre com as mulheres, figura o uso da internet para fins 

profissionais, com 211 marcações, representadas no elevado índice de 71% do público 

masculino.  

Quadro 25 

Informação, cultura e lazer – Condição 1: FREQUENTEMENTE 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
139 47 20 4 210 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
95 29 18 3 145 

Audição de rádio 66 17 13 1 97 

Frequência a 

cinema 
25 6 3 - 34 

Frequência a 

museus e 

similares 

25 7 1 - 33 

Frequência a 

espetáculos 
28 8 5 - 41 

Frequência a 

teatro 
39 4 1 2 46 

Leitura de 

jornais/newsletter 
140 31 18 6 195 
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Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

171 29 24 7 231 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
117 19 19 5 160 

Leitura de 

revistas/periódicos 
113 29 14 4 160 

Prática de esportes 101 19 9 1 130 

Uso profissional 

da internet 
228 55 34 - 317 

Uso recreativo da 

internet  
120 32 18 4 174 

Total  1.407 332 197 37 1.973 

 

Representação gráfica do quadro 25: 

 

Gráfico 25 – Informação, cultura e lazer – Condição 1: Frequentemente – Mulheres 
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Quadro 26 

Informação, cultura e lazer – Condição 1: FREQUENTEMENTE 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
121 23 7 1 152 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
79 16 - 1 96 

Audição de rádio 53 15 2 1 
 

71 

Frequência a 

cinema 
20 4 - - 24 

Frequência a 

museus e 

similares 

13 3 - - 16 

Frequência a 

espetáculos 
23 7 2 - 32 

Frequência a 

teatro 
18 2 - - 20 

Leitura de 

jornais/newsletter 
109 15 3 3 130 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

100 13 1 4 118 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
58 9 1 2 70 

Leitura de 

revistas/periódicos 
66 10 4 2 82 

Prática de esportes 79 14 2 1 96 

Uso profissional 

da internet 
166 32 6 7 211 

Uso recreativo da 

internet  
95 19 3 3 120 
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Total  1.000 182 31 25 1.238 

 

Representação gráfica do quadro 26: 

 

Gráfico 26 – Informação, cultura e lazer – Condição 1: Frequentemente – Homens 

 

A condição 2 – sintetizada pela expressão “às vezes” – revela situações muito 

próximas umas das outras. Para as mulheres, o item menos indicado é o uso da internet 

com fins recreativos, assinalado por 65 profissionais, cujo índice é de 14%.  

Na faixa de 20% encontram-se a prática de esportes e/ou atividades físicas com 

22,1%; a assistência a noticiários na televisão com 26,4%; o uso da internet para fins 

profissionais com 27,1%; a frequência a teatro que registra 128 escolhas ou 27,5% em 

termos percentuais; e a leitura de livros com objetivos profissionais com um índice de 

28,6%.  

Na faixa de 30% aparecem a audição de rádio, que apresenta o percentual de 

31%; a visita a museus e aparelhos culturais semelhantes com 32,7%; a leitura de jornais, 

hábito informado por 33,3% das mulheres; a leitura de revistas, de que se ocupam 34%; a 

leitura de livros com a finalidade cultural que corresponde a 34,2% desse público.  
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Ainda nessa faixa estão as três alternativas mais assinaladas, que são: 

frequência a cinema, cujas 162 respostas equivalem a 34,8%; a fruição de espetáculos, 

situação registrada por 163 mulheres, significando 35%; e o hábito de assistir programas 

televisivos culturais e de lazer marcado por 165 trabalhadoras em educação, representada 

no índice de 35,5%. 

O público masculino retrata situação parecida com a das mulheres, como pode 

ser percebido pela consulta ao quadro 28. O tópico assinalado em menor proporção é o uso 

da internet para fomentar atividades profissionais, cujo percentual é de apenas 14,5% dos 

297 profissionais do sexo masculino.  

Na faixa de 20% encontra-se o hábito de frequentar teatro, cujo índice é de 

20,9%, e mais os seguintes quesitos: informação via noticiários veiculados na televisão 

com 23,6%; prática de esportes e/ou atividades físicas em que as 75 respostas representam 

25,2%; uso recreativo da internet traduzido no percentual de 26,3%; frequência a museus 

por 82 trabalhadores em educação, significando 27,6% desses; e hábito de ver filmes em 

cinemas que chega a 29,6% dos homens.  

Alcançam percentual superior a 30% no item que reflete a condição “às vezes”:  

a leitura de jornais por 95 profissionais, o que se traduz no percentual de 32%; a audição de 

rádio que aumenta para 33% de participação; a assistência recreativa de televisão, expressa 

pelo percentual de 36%; e a participação no público que frequenta espetáculos com 38,7% 

de homens. 

A terceira opção marcada pelo público masculino – a leitura de revistas e/ou 

periódicos –  ainda situa-se na faixa anterior, pois corresponde a 116 escolhas, o que 

mantém o percentual em 39%. Na segunda posição está a leitura de livros com finalidades 

recreativas e culturais, cujas 121 opções perfazem o percentual de 40,7%. Também refere-

se a leitura de livros o percentual de 41,1% representado pelas respostas de 122 homens; 

neste caso, porém, trata-se de leitura com finalidades profissionais.  

 

Quadro 27 

Informação, cultura e lazer – Condição 2: ÀS VEZES 

Público pesquisado – mulher 
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Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
88 21 11 3 123 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
120 27 14 4 165 

Audição de rádio 100 26 13 5 
 

144 

Frequência a 

cinema 
115 23 19 5 162 

Frequência a 

museus e 

similares 

106 24 18 4 152 

Frequência a 

espetáculos 
116 25 15 7 163 

Frequência a 

teatro 
84 25 17 2 128 

Leitura de 

jornais/newsletter 
102 29 20 4 155 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

90 28 14 1 133 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
111 26 14 8 159 

Leitura de 

revistas/periódicos 
110 24 20 4 158 

Prática de esportes 65 20 17 1 103 

Uso profissional 

da internet 
50 11 4 - 65 

Uso recreativo da 

internet  
95 16 11 4 126 

Total  1.352 325 207 52 1.936 
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Representação gráfica do quadro 27: 

 

Gráfico 27 – Informação, cultura e lazer – Condição 2: Às vezes – Mulheres 

 

Quadro 28 

Informação, cultura e lazer – Condição 2: ÀS VEZES 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
58 11 - 1 70 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
87 11 6 3 107 

Audição de rádio 78 10 4 6 98 

Frequência a 

cinema 
77 8 1 2 88 

Frequência a 70 9 - 3 82 
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museus e similares 

Frequência a 

espetáculos 
97 12 2 4 115 

Frequência a teatro 47 12 1 2 62 

Leitura de 

jornais/newsletter 
75 14 3 3 95 

Leitura de livros 

(fins profissionais) 
98 15 6 3 122 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
98 16 4 3 121 

Leitura de 

revistas/periódicos 
93 17 2 4 116 

Prática de esportes 62 12 1 - 75 

Uso profissional da 

internet 
36 5 1 1 43 

Uso recreativo da 

internet  
68 8 1 1 78 

Total  1.044 160 32 36 1.272 
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Representação gráfica do quadro 28: 

 

Gráfico 28 – Informação, cultura e lazer – Condição 2: Às vezes – Homens 

 

A condição 3, definida como “raramente”, mostra números menores que a 

anterior, justamente por apresentar situações incomuns nas rotinas de profissionais da 

educação. No quadro 29 é possível verificar as percepções das mulheres sobre os quesitos 

que lhes foram apresentados no questionário aplicado durante o 33º Congresso Nacional da 

CNTE. 

Apenas 17 profissionais do sexo feminino, cujo percentual não ultrapassa 

3,6%, declararam raramente utilizar a internet para fins profissionais. O dado é coerente 

com o percentual de 68,2% de mulheres que declararam utilizar frequentemente essa 

ferramenta e com as demais condições apresentadas pela pesquisa. Na sequência, as 

situações de excepcionalidade na rotina das profissionais da educação do sexo feminino 

são: leitura de livros com objetivo de aperfeiçoar o trabalho com 9,9% de incidência; 

leitura de jornais com 12,7%; uso de internet para fins recreativos e culturais com 13,5% 

de manifestações, bem próximo do índice de 14% atribuído à assistência de programas de 

televisão informativos. As 77 mulheres que raramente leem revistas conformam 16,5% do 
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sexo feminino, enquanto 18,7% declaram ler livros como fruição estética e 19,1% assistem 

programas de televisão também com esse propósito. 

Na faixa de 20% de escolhas encontra-se a prática de esportes e/ou atividades 

físicas registradas por 109 mulheres, o que resulta em 23,4% e a audição de rádio por 

27,9% delas. Com 33,8% aparece a frequência a cinema em raras oportunidades.  

As menções com percentuais mais elevados na condição 3 aparecem nesta 

ordem crescente: 34,8% excepcionalmente assiste alguma peça de teatro; 35% quase nunca 

vai a espetáculo e 37,8% visita museus e similares raramente em sua vida.  

O público masculino, retratado no quadro 30, apresenta algumas variações em 

relação ao feminino, mas coincide na maior parte das marcações, a começar pelo uso 

recreativo da internet, cujo percentual é de 3%. Sequencialmente, a alternativa assinalada 

por 7,4% dos homens refere-se a livros de caráter informativo e voltado para atividades 

profissionais.  

Na faixa compreendida entre 10% e 20% aparecem os quesitos que seguem: 

leitura de jornais com 11,8%; assistência de noticiários televisivos por 12,8% e de 

programação cultural por 15,5% dos homens pesquisados; uso de internet com fins 

recreativos e de lazer por 16,5% dos trabalhadores em educação; e leitura de revistas e 

congêneres por 18.5% dos homens pesquisados. 

As situações detectadas em percentuais superiores a 20% começam com a 

leitura de livros literários ou outros voltados para a fruição estética, com 21,2%, e seguem 

com a prática esportiva ou de atividades físicas – que obtiveram 23% – e a audição de 

rádio, que se situa no patamar de 23,9%. 

Entre as opções que obtiveram maiores índices de ocorrências raras figuram a 

frequência a espetáculos – 32% – e outras três, respectivamente: idas a cinema, registradas 

por 103 profissionais da educação, cujos índices correspondem a 34,7%; ida a teatro, 

diversão rara para 45,1% de entrevistados; e visitas a museus, experiência pouquíssimo 

usual para 45,8% dos homens que responderam ao questionário. 

 

Quadro 29 

Informação, cultura e lazer – Condição 3: RARAMENTE 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras Funcionárias Especialistas Multipro- Total 
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Educação Educação fissionais 

Assistência TV – 

noticiários 
52 5 6 2 65 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
65 15 7 2 89 

Audição de rádio 96 20 10 4 130 

Frequência a 

cinema 
114 25 13 5 157 

Frequência a 

museus e 

similares 

128 24 18 6 176 

Frequência a 

espetáculos 
117 26 17 3 163 

Frequência a 

teatro 
118 24 14 6 162 

Leitura de 

jornais/newsletter 
50 8 1 - 59 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

34 9 2 1 46 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
58 18 9 2 87 

Leitura de 

revistas/periódicos 
55 15 5 2 77 

Prática de esportes 82 14 7 6 109 

Uso profissional 

da internet 
12 4 1 - 17 

Uso recreativo da 

internet  
44 12 6 1 63 

Total  1.025 219 116 40 1.400 
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Representação gráfica do quadro 29: 

 

Gráfico 29 – Informação, cultura e lazer – Condição 3: Raramente – Mulheres 

 

Quadro 30 

Informação, cultura e lazer – Condição 3: RARAMENTE 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
30 2 1 5 38 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
35 7 2 2 46 

Audição de rádio 63 6 1 1 
 

71 

Frequência a 

cinema 
83 14 3 3 103 

Frequência a 112 14 7 3 136 
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museus e 

similares 

Frequência a 

espetáculos 
78 10 3 4 95 

Frequência a 

teatro 
113 10 6 5 134 

Leitura de 

jornais/newsletter 
26 6 1 2 35 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

15 5 1 1 22 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
50 7 3 3 63 

Leitura de 

revistas/periódicos 
48 4 1 2 55 

Prática de esportes 52 6 4 6 68 

Uso profissional 

da internet 
8 1 - - 9 

Uso recreativo da 

internet  
37 7 3 2 49 

Total  750 99 36 39 924 
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Representação gráfica do quadro 30: 

 

Gráfico 30 – Informação, cultura e lazer – Condição 3: Raramente – Homens 

 

A última opção de resposta no item sobre informação, cultura e lazer 

representa a ausência de viabilidade ou, eventualmente, de interesse em alguma (s) 

atividade (s) sugerida (s) pela pesquisa. É possível, por exemplo, que não exista cinema na 

localidade de residência dos profissionais da educação ou que a cobertura de internet seja 

precária. De qualquer forma, os dados desta condição 4 ganham sentido na medida em que 

são comparados com as condições anteriores.  

As respostas das mulheres estão contidas no quadro 31 e começam com a 

constatação de que 1,7% delas nunca lê livros voltados para suas atividades profissionais. 

O percentual de quem não lê jornais é idêntico ao de quem não utiliza a internet como 

ferramenta de trabalho: 1,9%. Índices abaixo de 10% ocorrem em relação a leitura de 

livros como enriquecimento cultural, marcado por 2,1%; a assistência de programas 

recreativos de televisão, assinalada por 2,4%; a leitura de revistas, que alcança 4,7% das 

entrevistadas; o acompanhamento de noticiários veiculados pela televisão, que é da ordem 
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de 4,9; a frequência a espetáculos, que se mostra inviável para 8,4% de mulheres; a 

audição de rádio que nunca acontece com 9% das trabalhadoras em educação; a visita a 

museus que não são realizadas por 9,2 das entrevistadas.  

Os percentuais superiores a 10% revelam-se em três circunstâncias, a saber: as 

50 mulheres que jamais vão a cinema representam 10,7% do total; nunca praticam esportes 

nem atividades físicas 12,7% das trabalhadoras em educação; e o teatro é uma expressão 

da arte e da cultura inacessível para 16,3% delas.  

A situação dos homens, retratada no quadro 32, inicia com o tópico referente 

ao uso de internet como fonte de pesquisa profissional que 1% desse público declara nunca 

acessar. Não lê livros como subsídio ao trabalho 1,3% dos entrevistados, assim como a 

leitura de livros com finalidade lúdica não ocorre para 1,7% dos homens.  Ainda sobre 

leitura, o índice dos que nunca se informa por meio de jornais é de 2,3% (mesmo 

percentual de quem não acompanha noticiários de TV) e dos que não leem revistas é de 

2,7%.  

Um dígito acima encontra-se a internet como fonte de lazer com 3,4% que 

nunca têm esse tipo de acesso. Também com propósitos recreativos, a utilização da 

televisão não figura entre os hábitos de 3,7% do público masculino.  

Os 16 homens que não vão a espetáculos representam 5,4% destes, seguidos de 

6% que não costumam ouvir rádio e de 7% que não praticam esportes nem atividades 

físicas.  Sobe para 8% o percentual de quem jamais visita museus e congêneres.  

Por fim, os dois percentuais mais elevados de homens que nunca realizam 

determinada atividade informativa, lúdica, cultural e/ou de lazer referem-se a cinema, com 

13,8% e a teatro, em que o índice chega a 14,1%. No caso do cinema, ao lado da redução 

de casas destinadas a esta atividade e de sua crescente concentração em shopping centers, 

existem muitas alternativas de acesso a filmes por meio da televisão. O teatro, porém, 

continua a ser um espetáculo que exige presença física dos atores em locais apropriados, 

embora também ocorram manifestações em ambientes abertos, dependendo da proposta 

artística.  

Os homens, assim como as mulheres, privam-se de manifestações da cultura e 

da arte, embora elas sejam fundamentais para a construção ontológica do ser humano. De 
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outro lado, há que considerar-se que a educação, além de ciência – que se expressa na 

pedagogia – é uma prática social. Nesse sentido, engloba o conjunto de representações da 

realidade, não apenas os aspectos cognitivos que ocupam a centralidade das práticas 

escolares. Os (as) educadores (as), que precisam estar tecnicamente preparados para seu 

trabalho, não podem abdicar das outras dimensões de sua formação e de sua vivência em 

sociedade.   

Quadro 31 

Informação, cultura e lazer – Condição 4: NUNCA 

Público pesquisado – mulheres 

Especificação  Professoras 
Funcionárias 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 

Assistência TV – 

noticiários 
17 5 1 - 23 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
11 - - - 11 

Audição de rádio 32 7 3 - 
42 

 

Frequência a 

cinema 
35 11 4 - 50 

Frequência a 

museus e 

similares 

30 11 2 - 43 

Frequência a 

espetáculos 
29 8 2 - 39 

Frequência a 

teatro 
52 17 7 - 76 

Leitura de 

jornais/newsleter 
5 3 1 - 9 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

7 1 - - 8 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
9 1 - - 10 

Leitura de 15 7 - - 22 
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revistas/periódicos 

Prática de esportes 39 13 6 1 59 

Uso profissional 

da internet 
9 - - - 9 

Uso recreativo da 

internet  
25 6 4 1 36 

Total  315 90 30 2 437 

 

Representação gráfica do quadro 31: 

 

Gráfico 31 – Informação, cultura e lazer – Condição 4: Nunca – Mulheres 

 

Quadro 32 

Informação, cultura e lazer – Condição 4: NUNCA 

Público pesquisado – homens 

Especificação  Professores 
Funcionários 

Educação 

Especialistas 

Educação 

Multipro-

fissionais 
Total 
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Assistência TV – 

noticiários 
4 2 - 1 7 

Assistência TV – 

cultura/lazer 
8 2 - 1 11 

Audição de rádio 14 3 1 - 
 

18 

Frequência a 

cinema 
28 6 4 3 41 

Frequência a 

museus e 

similares 

18 4 1 1 24 

Frequência a 

espetáculos 
12 3 1 - 16 

Frequência a 

teatro 
34 6 1 1 42 

Leitura de 

jornais/newsletter 
5 2 - - 7 

Leitura de livros 

(fins 

profissionais) 

4 - - - 4 

Leitura de livros 

(cultura/lazer) 
4 1 - - 5 

Leitura de 

revistas/periódicos 
6 1 1 - 8 

Prática de esportes 18 1 1 1 21 

Uso profissional 

da internet 
2 - 1 - 3 

Uso recreativo da 

internet  
7 1 - 2 10 

Total  164 32 11 10 217 
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Representação gráfica do quadro 32: 

 
Gráfico 32 – Informação, cultura e lazer – Condição 4: Nunca – Homens 

 

Notas: 

1. Os percentuais são registrados até o primeiro decimal, mas calculados até o segundo decimal; quando este 

for superior a cinco, o algarismo imediatamente anterior varia para cima. Exemplificando: 70,10% 

permanece 7,1%; 18,27% passa a ser 18,3%; 2,36 passa a ser 2,4%; 9,24 permanece 9,2%. 

2. Multiprofissional é o termo utilizado nesta pesquisa para designar profissionais que exercem, 

concomitantemente, funções atinentes a mais de um segmento. Por ex.: professor (a) e funcionário (a) da 

educação; professor (a) e especialista em educação; funcionário (a) da educação e especialista em educação. 

Isso ocorre na mesma ou em diferentes redes de ensino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Relatório 3 é composto por quatro capítulos com as seguintes abordagens: 

participação social; relação com redes sociais; tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC); e informação, cultura e lazer. Essas abordagens ampliam o 

conhecimento dos atores envolvidos na pesquisa, cujos dados pessoais e funcionais 

figuram no Relatório 1. O Relatório 2 ocupa-se da questão da saúde, que é afetada pelos 

cenários observáveis nos outros dois documentos. 

A temática da participação social começa pela opção político-partidária, tendo 

em vista que é nesse espaço de organização da sociedade que se formulam as políticas 

públicas e as leis, evidentemente, com as contradições e mediações que envolvem outras 

instituições na dinâmica social. A maior parte de quem é filiado (a) ou simpatiza com 

partido político situa-se no campo da esquerda, pois os três partidos mais citados são: o 

Partido dos Trabalhadores (PT), que ocupa o primeiro lugar; o Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), que é o segundo na preferência dos (as) profissionais da educação e o Partido 

Socialismo e Liberdade (Psol), que aparece em terceiro.  

A participação em movimentos sociais revela dedicação de ambos os sexos ao 

movimento comunitário e ao movimento cultural. As mulheres se ocupam da questão 

feminista e de gênero como uma das principais lutas sociais, enquanto os direitos humanos 

aparecem com força na agenda dos homens. Outras temáticas, porém, não são descuidadas, 

como negro/afrodescendente, LGBT, quilombola, indígena e ecológico/ambiental.  Essa 

dedicação ocupa parte do tempo voltado para atividades não remuneradas que constam no 

Relatório 1. 

Sobre a participação sindical, a maior parte declara-se militante de base, 

embora um congresso seja um espaço de empoderamento para muitas lideranças e 

dirigentes.  Na condição de dirigentes, a maior parte atua na esfera regional e, na 

sequência, no âmbito estadual, já que os (as) associados (as) municipais representam um 

contingente menor no conjunto de filiados (as) da Confederação. Associada à 
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predominância de militantes de base, a ampla presença de novos (as) delegados (as), 

renova a principal instância deliberativa da CNTE.  

O perfil das Centrais Sindicais identificadas pelos (as) trabalhadores (as) em 

educação pesquisados (as) é de esquerda, tal como ocorre com os partidos políticos. A 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) detém a maior parte das indicações, seguida da 

Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil (CTB). Ambas estão 

representadas na direção executiva da Confederação, que é filiada à CUT, assim como a 

maior parte de suas afiliadas. Em terceiro lugar, aparece a Intersindical nos dados relativos 

às mulheres, e a CSP – Conlutas nas respostas dadas pelos homens. 

As investigações feitas pela CNTE até 2004 não captaram a intensidade da 

relação da categoria com as redes sociais. Aqui, porém, é necessário observar-se, de um 

lado, a multiplicação das ferramentas e dos processos de interação ocorridos na última 

década e, de outro, o acesso da categoria a equipamentos – como computador, celular, 

tablet, smartphone e outros – situação que não ocorria no final dos anos 1990 e início dos 

anos 2000.  

Os profissionais da educação comunicam-se, especialmente, por wattsapp, e-

mail e facebook, em índices que partem de 83, 2% e chegam a 91,8%. Ao mesmo tempo, 

são muitos (as) os profissionais que mantêm suas páginas ou sites. A finalidade 

predominante é a atualização de informações, porém os contatos pessoais e profissionais 

também estão entre as prioridades, sendo que as mulheres destacam, igualmente, a 

mobilização social. 

 A integração das TIC à rotina profissional de mais de 40% da categoria como 

fonte de informação e/ou de pesquisa, tanto por mulheres quanto por homens, é outro dado 

importante obtido nesta investigação. Ao considerar-se o uso esporádico dessas 

tecnologias, tanto para acesso a conteúdos produzidos por terceiros quanto para a produção 

de conteúdos próprios, os percentuais ultrapassam a casa dos 60%. 

Embora a pesquisa apresente questões para problematizar o uso das TIC, são 

baixos os percentuais para duas situações negativas: desenvolvimento de ansiedade perante 

situações novas, fator que concorre para o estresse profissional; e ocorrência de conflitos 

de interesses geracionais na escola. As respostas enfatizam os aspectos positivos, como 
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superação de problemas de tempo e de distância na busca de informações, ampliação e 

enriquecimento de fontes de pesquisa e desenvolvimento de novas habilidades intelectuais.  

Esta investigação constata que a internet é uma poderosa aliada dos (as) 

profissionais da educação ao incluí-la entre os quesitos que compõem a questão sobre 

informação, cultura e lazer. Tanto as mulheres quanto os homens elegem a rede como a 

mais frequente ocupação fora do ambiente de trabalho. O detalhe é que essa utilização 

também se refere ao trabalho, pois o uso recreativo da internet não se encontra no mesmo 

patamar.  

Se a pesquisa apresenta novidades em relação às redes sociais e às TIC, o 

mesmo não acontece com o lazer. Assistir televisão, por exemplo, é uma atividade muito 

mais ligada à busca de informação do que uma forma de entretenimento. Do mesmo modo, 

a leitura de livros é voltada para a atividade profissional, escasseando as respostas relativas 

à fruição literária. Visitas a museus, frequência a cinema e teatro, bem como participação 

em espetáculos não são habituais na rotina dos (as) profissionais da educação. Uma 

simples caminhada ou a prática regular de esportes não figuram entre as prioridades dos 

(as) trabalhadores (as) em educação.  

Em resumo, professores (as), funcionários (as) da educação, especialistas em 

educação e profissionais que exercem mais de uma função – aqui denominados 

“multiprofissionais” – conseguem compatibilizar seu tempo para militar em movimentos 

de várias naturezas, como se constata no Relatório 1. Porém, ainda se privam de várias 

possibilidades de recreação, de lazer e de fruição estética, que são janelas por onde se vê o 

mundo com outras cores, sabores e saberes da vivência cotidiana.  
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