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RESUMO

Este estudo é relacionado à linha de pesquisa História, Sociedade e Políticas Educacionais,
desta conceituada universidade, e visa realizar um estudo sobre o absenteísmo docente nas 77
escolas públicas da rede estadual de ensino de São José dos Campos e, assim, buscar
respostas ao seguinte problema: “quais fatores contribuem para a ausência dos professores e
em que medida a gestão organizacional das escolas foi impactada no ano de 2019, em
decorrência destas faltas?”. Como supervisora de ensino, tenho observado que essa
problemática tem causado grandes preocupações aos diretores das escolas, supervisores de
ensino e dirigente regional, fato que motivou a realização deste estudo. Utilizando-se de uma
abordagem mista, com instrumentos de pesquisa como planilhas Excel e formulário on-line,
foram coletados dados secundários por meio de um mapeamento das faltas dos professores
em 2019, evidenciando que licença-saúde foi o tipo de licença mais recorrente no ano de
2019. Quanto às faltas dia, constatou-se que “falta abonada” foi a mais requerida pelos
docentes e, na sequência, faltas justificadas e injustificadas. Os dados da pesquisa realizada
junto aos diretores das escolas revelaram que as ausências excessivas causaram prejuízos
consideráveis à gestão organizacional das escolas e, segundo os gestores, os fatores que
contribuem para o absenteísmo docente são: “questões de saúde”, “legislações permissivas”,
“desvalorização profissional” e “acúmulo de cargo”. À luz da literatura, foi realizada uma
revisão que traz categoria de análise de Gesqui (2008), Gatti e Barreto (2009), Spineli (2009),
Zanardi (2009) e Vilela (2019), além de Elacqua et al. (2018), que examinam a evolução
histórica da profissão docente na América Latina, tratam das nuances da profissão, como
desprestígio e desvalorização da carreira docente, e fornecem subsídios para as análises. Com
este trabalho, confirmou-se a hipótese inicial de que o alto índice de absenteísmo dos
professores está ancorado nos problemas relacionados à carreira, como a desvalorização
profissional, legislação permissiva, problemas de saúde e outros fatores os quais, reunidos,
formam uma teia invisível, que hipoteticamente faz com que os docentes se sintam
desmotivados e, com isso, como “uma fuga”, optam por faltar ao trabalho, causando prejuízos
consideráveis à gestão organizacional da escola e ao processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Absenteísmo docente. Carreira docente. Gestão organizacional. Escola.

ABSTRACT
This study is related to the line of research History, Society and Educational Policies, of this
renowned university, and aims to conduct a study on teacher absenteeism in the 77 public
schools in the state school system of São José dos Campos and, thus, seek answers to the
following problem: “what factors contribute to the absence of teachers and to what extent the
organizational management of schools was impacted in 2019, as a result of these absences?”.
As a teaching supervisor, I have observed that this problem has caused great concern to
school principals, teaching supervisors and regional director, a fact that motivated this study.
Using a mixed approach, with research instruments such as Excel spreadsheets and online
form, secondary data were collected through a mapping of teachers' absences in 2019,
showing that sick leave was the most recurrent type of leave in the country. year 2019. As for
absences, it was found that “absenteeism” was the most required by teachers and,
subsequently, justified and unjustified absences. The data from the survey conducted with the
school principals revealed that excessive absences caused considerable damage to the
organizational management of the schools and, according to the managers, the factors that
contribute to teacher absenteeism are: "health issues", "permissive legislation", “Professional
devaluation” and “job accumulation”. In the light of the literature, a review was carried out
that includes the category of analysis by Gesqui (2008), Gatti and Barreto (2009), Spineli
(2009), Zanardi (2009) and Vilela (2019), in addition to Elacqua et al. (2018), who examine
the historical evolution of the teaching profession in Latin America, deal with the nuances of
the profession, such as discredit and devaluation of the teaching career, and provide subsidies
for the analyzes. This work confirmed the initial hypothesis that the high rate of absenteeism
among teachers is anchored in problems related to career, such as professional devaluation,
permissive legislation, health problems and other factors which, together, form an invisible
web , which hypothetically makes teachers feel unmotivated and, as a result, as “an escape”,
they choose to miss work, causing considerable damage to the school's organizational
management and the teaching and learning process.
Keywords: Teacher absenteeism. Teaching career. Organizational management. School
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INTRODUÇÃO

O absenteísmo dos professores nas escolas públicas tem sido motivo de inquietação
social nos últimos tempos, entretanto observa-se no Brasil que não há uma política
educacional consistente que promova e incentive a valorização da carreira e dos professores,
fato que tem causado insatisfação e desconforto, contribuindo para o absenteísmo dos
professores.
No exercício da função de Supervisora de Ensino, nos acompanhamentos às escolas
tenho observado que ocorre um alto índice de absenteísmo docente e que esse problema
impacta demasiadamente a gestão organizacional das escolas e o processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes, situação que motivou a produção desta pesquisa.
Quando se discute sobre a qualidade da educação no Brasil, o absenteísmo dos
professores tem sido questionado e provocado críticas da sociedade e da mídia, no sentido de
que os professores, enquanto servidores públicos de carreira, possuem estabilidade no cargo,
privilégios como faltas abonadas, justificadas, injustificadas, licenças-prêmio e férias duas
vezes ao ano, além de recessos escolares e outros benefícios adquiridos na carreira docente, e
ainda assim não têm compromisso com a educação e os alunos, faltando excessivamente ao
trabalho.
Esses questionamentos requerem atenção por parte dos governos e educadores, pois,
para se melhorar a qualidade da educação, é preciso garantir um tempo escolar sem rupturas,
com atividades pedagógicas sequenciais que facilitem a aprendizagem dos alunos, em que os
docentes compareçam ao trabalho satisfeitos e cumpram com o seu papel com qualidade e
responsabilidade. Para alcançarmos a tão almejada melhoria da qualidade do ensino no Brasil,
é necessário que haja compromisso dos governantes em prol da educação com políticas
públicas que visem à valorização da carreira e dos professores, visto que a insatisfação e o
descontentamento dos profissionais são fatores que prejudicam os resultados e desempenho
dos profissionais.
Nos acompanhamentos dos resultados de desempenho dos alunos nas avaliações
externas a dirigente regional de ensino, supervisão de ensino, núcleo pedagógico e equipes
escolares, tem-se refletido sobre “o que mais podemos fazer para melhorar a aprendizagem
dos nossos estudantes?”. Essa reflexão possibilitou identificar diversas variáveis que possam
estar interferindo na aprendizagem dos alunos, tais como: absenteísmo dos professores;
descontinuidade

do

trabalho

pedagógico;

alunos

e

professores

desmotivados;

corresponsabilidade familiar frágil; problemas de indisciplina e violência; recursos
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tecnológicos precários; qualificação docente deficitária; e pulverização da carga horária de
trabalho docente em várias escolas.
Essa inquietação motivou a realização desta pesquisa, que tem como título O
absenteísmo docente na rede estadual de ensino de São José dos Campos: um mapeamento
analítico, sendo um estudo de caso, por meio do mapeamento das faltas dos professores
durante o ano letivo de 2019, nas 77 escolas públicas da rede estadual de ensino vinculadas à
Diretoria de Ensino de São José dos Campos, possibilitando realizar um diagnóstico do
fenômeno e, assim, identificar, quantificar e tipificar essas faltas para que os gestores das
escolas e profissionais da Diretoria de Ensino possam intervir nessa realidade.
Verificamos em Chiavenato (1995) que o absenteísmo refere-se às ausências nos
momentos em que os empregados deveriam estar trabalhando normalmente e afirma que “[...]
suas causas são complexas e faltam estudos no Brasil adequados acerca da análise das causas,
valores reais, identificação de seus tipos, qualidade, grandeza e repercussão na
produtividade”.
Com a pesquisa aplicada junto às equipes gestoras das escolas, analisaram-se ainda os
impactos dessas ausências na gestão organizacional das escolas e espera-se responder ao
problema: quais fatores contribuem para a ausência dos professores e em que medida a
gestão organizacional das escolas foi impactada em 2019, em decorrência dessas
ausências?
Segundo Nóvoa (1995), a estabilidade profissional do corpo docente e a continuidade
do trabalho são condições essenciais para a eficácia das escolas e melhoria da qualidade do
ensino.
Para compreender a proposta deste trabalho, faz-se necessário contextualizar o lócus
da pesquisa. O Município de São José dos Campos é um grande polo tecnológico e industrial
com importantes Centros de Ensino e Pesquisa do país e possui aproximadamente 729.737
habitantes.
A sede da Diretoria de Ensino localiza-se na Zona Central do município e vincula 88
escolas particulares e 81 escolas estaduais sob sua jurisdição. Das 81 escolas públicas, 77 são
urbanas, três rurais vinculadas a uma sede no Município de São José dos Campos e uma no
município de Monteiro Lobato, todas com realidades bastante diversas.
As unidades escolares localizam-se desde em áreas de grande desenvolvimento
tecnológico/industrial e em bairros periféricos quanto em áreas rurais mais precárias em
recursos, distantes de centros urbanos e em locais de alta vulnerabilidade. Atendem juntas um
total de 49.814 alunos nos diversos níveis de ensino, data base de 25/03/2020.
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Dentre as leituras e estudos realizados na construção deste trabalho, destaca-se o livro
Profissão Professor na América Latina: por que a docência perdeu prestígio e como
recuperá-lo?, de Elacqua et al. (2018), que traz dados recentes sobre a carreira docente,
contribuindo consideravelmente para as reflexões abordadas, em especial na elaboração do
capítulo 2.
A revisão da literatura permitiu analisar o estado da arte e buscar contribuições na
pesquisa educacional produzida nos últimos anos sobre o absenteísmo docente nas escolas
públicas, e, utilizando-se dos descritores “Absenteísmo Docente”, “Carreira Docente”, Gestão
Organizacional” e “Escola”, inicialmente realizou-se um levantamento de teses e dissertações,
nos bancos de dados de algumas universidades, tais como Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Universidade de São Paulo
(USP), Pontifícia Universidade Católica (PUC), Universidade do Estado de São Paulo
(UNESP) e Universidade de Campinas (UNICAMP), a fim de identificar pesquisas que
tratam sobre o absenteísmo docente e seus impactos na gestão organizacional das escolas,
sendo selecionadas cinco dissertações de mestrado que convergiram com os objetivos desta
pesquisa.
No banco de dados da Pontifícia Universidade Católica (PUC), identificou-se em
trabalho produzido por Santos (2006) elementos para compreender a relação entre o direito
legal do professor em se ausentar e como a escola se organiza frente a essas ausências. Na
pesquisa, constatou-se que 70% das faltas dos professores eram “faltas abonadas” e que, em
decorrência das ausências as escolas tiveram de se reorganizar para suprir a falta dos
professores e evitar que os alunos ficassem sem aulas. Com as análises, a pesquisadora
identificou uma trama “invisível” e a dinâmica presente sobre a carapaça administrativa da
escola causada pelo absenteísmo excessivo dos professores.
A pesquisa realizada por Gesqui (2008), Organização da escola, absenteísmo docente,
discente e rendimento escolar, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), apontou que há
pouca variação no rendimento dos alunos quando atendidos por professores titulares das
disciplinas ou por professores eventuais.
Spineli (2009) também abordou a temática em O absenteísmo laboral docente em uma
escola estadual de São José dos Campos e sua relação com o bônus mérito, pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC). Este trabalho chamou a atenção desta pesquisadora por se tratar
de uma das escolas que compõe o lócus da pesquisa aqui apresentada. Após analisar os dados
coletados, o pesquisador concluiu que o pagamento de uma gratificação que considera uma
boa assiduidade não contribuiu para redução do absenteísmo nessa escola. Esse fato causou

17

surpresa e inquietação nesta pesquisadora, pois acreditava que o pagamento da gratificação
seria um motivador para que os docentes evitassem as faltas ao trabalho.
Porto (2010) também abordou o tema do absenteísmo na pesquisa Faltas e licenças
médicas, o absenteísmo na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, pela
Universidade de São Paulo (USP), utilizando dados secundários da Saúde Pública, à luz da
epidemiologia, no sentido de que se pudesse descrever como e quando ocorrem as ausências.
O autor quantificou as taxas do absenteísmo no trabalho relacionadas a motivos de saúde
entre servidores públicos, e concluiu que grande parte das causas apontadas para o
afastamento está justificada por moléstias e transtornos mentais dos servidores. Afirma ainda
que permanece a necessidade de medir o quanto o fenômeno do absenteísmo atinge a
organização escolar para melhor esclarecimento desse fenômeno complexo, o que corrobora a
relevância da pesquisa aqui proposta.
Recentemente, foi publicada pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) pesquisa
realizada por Vilela (2019), Trabalho e adoecimento: uma análise do professorado paulista
sob a perspectiva da geografia, a qual discute os mecanismos que contribuem para a
intensificação da degradação laboral, além de abordar a atuação política do sindicato por meio
da sua trajetória de lutas e conquistas. Para a autora, a precarização das escolas e das relações
de trabalho contribuem para o surgimento de doenças nos docentes, que impactam
negativamente não apenas sua atuação profissional, mas também sua vida pessoal, o que, por
sua vez, reflete em péssimas condições de qualidade de vida e em um quadro de deterioração
da educação. Esse trabalho contribuiu consideravelmente com esta pesquisadora para as
análises com relação às faltas dos professores por questões de saúde.
Para fundamentação teórica, o trabalho traz categorias de análise de autores como
Elacqua et al. (2018), Nóvoa (1991-1992 – 1995-2009), Lapo e Bueno (2003), Ludke e Boing
(2004), Gasparini, Barreto e Assunção (2005), Gatti e Barreto (2009), Zanardi (2009),
Tavares (2019), Gatti, Barreto e André (2011), entre outros, além de relatórios de pesquisas
recentes relacionadas à carreira e valorização do magistério, divulgadas por instituições não
governamentais, a fim de melhor compreender as possíveis causas do absenteísmo docente e
os fatores que contribuem para este fenômeno.
O primeiro capítulo, “Absenteísmo docente”, tem como objetivo realizar uma revisão
bibliográfica, por meio de “um mergulho” em concepções e estudos que abordam o tema do
“absenteísmo docente”, identificando os fatores que, segundo os autores, contribuem para
esse fenômeno. É realizada ainda uma correlação desses fatores com as legislações em vigor
no estado de São Paulo que tratam sobre a carreira docente. Por meio dos dados secundários
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de pesquisas recentes, são analisados a relevância social da carreira, os prejuízos das faltas
dos professores na gestão organizacional das escolas e os fatores que contribuem para o
absenteísmo e precarização da carreira nas escolas públicas.
O segundo capítulo, “Políticas públicas educacionais”, tem como objetivo
contextualizar a história das políticas públicas educacionais em âmbito Nacional e no estado
de São Paulo. Apresenta um estudo sobre alguns desafios da educação no Brasil, tendo como
plano de fundo os dados do PISA 2018, o Plano Nacional da Educação e algumas políticas
públicas adotadas pelo Estado de São Paulo, com vista ao cumprimento das metas
estabelecidas no Plano Estadual da Educação do Estado de São Paulo. Nesse capítulo, é
apresentado, ainda, o Plano Estratégico 2019/2020 – Educação para o Século XXI, da
Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, refletindo sobre os desafios
enfrentados pelas escolas públicas da rede estadual de ensino do estado de São Paulo.
O terceiro capítulo, denominado “Caminhos da pesquisa”, apresenta as concepções
metodológicas adotadas no trabalho, buscando integrar a revisão da literatura aos
instrumentos metodológicos. O percurso define o delineamento da pesquisa numa abordagem
mista que é realizada em quatro etapas: a primeira tem como foco uma discussão a partir da
revisão da literatura que trata o tema do absenteísmo docente e apresenta pesquisas que
trouxeram contribuições para fundamentação teórica e análise dos amparos legais que
possivelmente contribuem para esse fenômeno. Na segunda etapa, é apresentada a
metodologia adotada para a coleta dos dados das faltas dos professores e a tipificação dessas
no ano de 2019, nas 77 escolas da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. A terceira
etapa apresenta a metodologia adotada para a coleta da pesquisa realizada junto aos gestores
dessas escolas e os dados quantitativos e qualitativos a partir do posicionamento dos gestores
quanto aos impactos das ausências dos professores na gestão organizacional das escolas. Por
fim, na quarta etapa, são apresentados os resultados e as respostas ao problema da pesquisa.
No quarto capítulo, “O absenteísmo docente nas escolas da Diretoria de Ensino de São
José dos Campos: um recorte revelador”, tem como objetivo apresentar o mapeamento
analítico das faltas dos professores no ano de 2019, a fim de identificar o tipo de licença e
faltas-dia mais recorrentes entre os professores e, por meio da pesquisa realizada junto aos
gestores das escolas, verificar em que medida essas ausências impactaram na gestão
organizacional e suas percepções quanto aos fatores que contribuem para o fenômeno do
absenteísmo, analisando criticamente os resultados, correlacionando-os às contribuições da
literatura e legislações vigentes.
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JUSTIFICATIVA
Dentre as pesquisas e publicações científicas que transitam entre os temas “qualidade
do ensino no Brasil” e “carreira docente”, observa-se que, segundo estudiosos como Gatti et
al. (2009- 2011), Elacqua et al. (2018), entre outros, para que uma rede de ensino atinja seu
objetivo de ofertar ensino de qualidade a população, deve implementar políticas públicas que
tenham como foco a formação inicial e continuada dos professores, valorização do magistério,
atratividade para a carreira docente, melhoria das condições de trabalho nas escolas públicas,
salários dignos e equiparados às profissões com mesmo nível de formação acadêmica e,
principalmente, resgatar o prestígio dos profissionais responsáveis pela formação das crianças
e jovens que serão o futuro do Brasil.
Verificamos em Chiavenato (1995) que o absenteísmo se refere às ausências nos
momentos em que os empregados deveriam estar trabalhando normalmente e afirma que “[...]
suas causas são complexas e faltam estudos adequados no Brasil, acerca da análise das causas,
valores reais, identificação de seus tipos, qualidade, grandeza e repercussão na
produtividade”.
Pesquisas realizadas por Santos (2006), Gesqui (2008), Spineli (2009), Porto (2010) e
Vilela (2019) trouxeram contribuições significativas e subsídios para as análises neste
trabalho, entretanto não foram observados em nenhuma dessas dados reais de todas as escolas
públicas de uma determinada região e em determinado período, além de não ser oportunizado
aos gestores das escolas manifestação quanto aos impactos das faltas na gestão
organizacional, tal como é apresentado neste trabalho.
A experiência desta pesquisadora atuando como professora eventual nas escolas
públicas no início de carreira docente possibilitou observar o quanto os professores se
ausentavam ao trabalho, o que causava certa indignação, mas era uma oportunidade de
trabalhar. Essa indignação tem me acompanhado ao longo de minha carreira na rede estadual
do estado de São Paulo, e, atualmente, no cargo de supervisor de ensino, tenho observado a
complexidade do problema que requer intervenções urgentes.
A relevância da realização da presente pesquisa está ancorada no fato de que, ao longo
de treze anos atuando como supervisora de ensino, tenho observado um alto índice de
absenteísmo dos professores nas escolas públicas, mas não há um dimensionamento do
quanto e quais são os fatores que contribuem para que se ausentem ao trabalho e os impactos
dessas faltas na gestão organizacional das escolas.
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Outra questão que justifica a relevância desta pesquisa é o fato de que o absenteísmo
dos professores tem sido motivo de grandes preocupações dos diretores das escolas,
supervisores de ensino e dirigente regional, suscitando a necessidade de um mapeamento das
faltas, a fim de dimensionar o problema e encontrar possíveis respostas que contribuam para a
elaboração do “Plano de Trabalho/2021” da Diretoria de Ensino de São José dos Campos,
que, entre os objetivos traçados, se propõe a reduzir o índice de absenteísmo docente nas
escolas e assim promover melhoria da qualidade do ensino ofertada aos alunos”.
No trabalho, são apresentados dados da tabulação mensal das faltas dos professores no
ano de 2019, nas 77 escolas públicas da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, pela
equipe responsável pela gestão de ausências, da qual esta pesquisadora é parte. Após a
consolidação desses dados, realizou-se pesquisa junto às equipes gestoras para identificar os
possíveis impactos dessas ausências na gestão organizacional das escolas.
Os resultados deste trabalho têm como objetivo principal trazer contribuições
significativas para a equipe de Supervisão de Ensino e Gestores das Escolas Públicas
vinculada a essa Diretoria de Ensino, a fim de traçar ações para intervenção nessa realidade e
proposição de políticas públicas voltadas à carreira do magistério, ao Governo Estadual.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho, resumidamente, consiste em analisar os impactos do
absenteísmo docente no âmbito da gestão organizacional das escolas da Diretoria de
Ensino de São José dos Campos e, assim, suscitar respostas ao problema investigado.

Objetivos Específicos

a) Contextualizar a história das políticas públicas educacionais no âmbito nacional e
no estado de São Paulo;
b) identificar os fatores que contribuem para o absenteísmo docente segundo a ótica
dos pesquisadores, por meio de revisão de literatura;
c) analisar os indicadores, tipificação das faltas dos docentes e percepções dos
gestores quanto aos impactos na gestão organizacional das escolas.
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PROBLEMA DA PESQUISA

Para compreender o fenômeno do absenteísmo, foi delineado o problema de pesquisa:
quais fatores contribuem para a ausência dos professores e em que medida a gestão
organizacional das escolas foi impactada no ano de 2019, em decorrência dessas
ausências?
Esse problema tem suscitado a hipótese de que o alto índice de absenteísmo dos
professores pode estar ancorado em fatores relacionadas à carreira docente, como a
desvalorização profissional, as legislações permissivas, entre outros fatores que reunidos
formam uma teia invisível que contribui hipoteticamente para que os docentes se sintam
desmotivados e, com isso, “como uma fuga”, optam por faltar ao trabalho, prejudicando a
gestão organizacional das escolas e o processo de ensino/aprendizagem devido à
descontinuidade do trabalho pedagógico.
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1 ABSENTEÍSMO DOCENTE

Neste capítulo, a partir de revisão da literatura, pretende-se identificar pesquisas
produzidas nos últimos anos que abordam a temática do absenteísmo docente nas escolas
públicas e os fatores que contribuem para esse fenômeno. São tratados temas relacionados aos
prejuízos das faltas dos professores à gestão organizacional das escolas, trabalho e saúde,
carreira docente, relevância social e absenteísmo x qualidade do ensino além de dados
secundários de pesquisas recentes que tratam questões como carreira, valorização do
magistério e regimes de trabalho nas escolas públicas, relacionando-as às legislações em vigor
no Estado de São Paulo.

1.1 ABSENTEÍSMO DOCENTE E SUAS POSSÍVEIS CAUSAS: O QUE DIZ A
LITERATURA?

As instituições escolares estão sujeitas a várias normativas que regem sua dinâmica e
dos indivíduos que nela atuam ou são atendidos. As escolas públicas são instituições que
podem ser consideradas burocráticas e que possuem autonomia relativa, em que os gestores,
para tomadas de decisões e/ou definir comportamentos e atribuições, estão sujeitos às normas
legais instituídas pelo Sistema Brasileiro de Ensino e da Secretaria Estadual de Educação.
Sendo a escola parte de uma organização com hierarquias, cada funcionário tem suas
atribuições definidas por legislações, para que cumpra com sua função frente ao dever e
compromisso com a comunidade.
A escola pública precisa dessa organização burocrática, mas ela é constituída por
pessoas, e, devido à limitação na autonomia, estão sujeitas às normas impostas por legislações
que dificultam a tomada de decisão de acordo com a especificidade local.
Utilizando-se dos descritores “Absenteísmo Docente”, “Carreira Docente”, Gestão
Organizacional” e “Escola”, foi realizado um levantamento de teses e dissertações, nos
bancos de dados das universidades, com o intuito de selecionar pesquisas relacionadas ao
objeto de pesquisa, o que permitiu verificar o estado da arte e constatar que há poucos estudos
sobre a temática do “absenteísmo docente”. Vale lembrar que a margem de busca foi bem
específica, cruzando a ideia do absenteísmo docente e os impactos na gestão organizacional
das escolas.
Para Lakatos (1991), quanto ao estado da arte, a pesquisa não precisa ser realizada do
nível zero, portanto o pesquisador deve procurar pesquisas iguais ou semelhantes ou mesmo
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complementares dos aspectos da pesquisa pretendida. Dessa forma, identificou-se a teoria de
base que ajudou a correlacionar a pesquisa com o universo teórico, para o embasamento à
interpretação que vai revelar o significado dos dados e fatos colhidos. Isso faz com que a
pesquisa não seja apenas um relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, como
também o desenvolvimento interpretativo dos dados apresentados.
Foram selecionadas 5 (cinco) dissertações de mestrado que contemplaram os objetivos
da busca. A pesquisa realizada por Santos (2006) trouxe elementos para compreender a
relação entre o direito legal do professor em se ausentar e verificar como a escola se organiza
frente a essas ausências. A pesquisadora realizou um estudo de caso, tendo como locos cinco
escolas públicas municipais de São Paulo, quantificando as faltas dos professores nos anos de
2004 e 2005.
A autora destaca que a falta mais recorrente e vantajosa, por não causar perdas
salariais, ocorrida no período analisado, foi “falta abonada”, somando 70% das ocorrências de
faltas no período. Foi estabelecida também a relação entre essas faltas e a organização da
escola, permitindo compreender que a gestão da escola tem que se reorganizar para suprir a
falta dos professores e evitar que os alunos fiquem sem atendimento. Com as análises, a
pesquisadora identificou uma trama “invisível” e a dinâmica presente sobre a carapaça
administrativa da escola causada pelo absenteísmo excessivo dos professores.
Santos (2006) adverte que o exercício da atividade dos professores obedece a
ordenamento jurídico, portanto os docentes possuem direitos e deveres, e, dentre os direitos,
destaca-se a concessão para se ausentarem de seus postos de trabalho, recorrendo a diversos
tipos de faltas e licenças. A pesquisa possibilitou estabelecer relação entre as faltas dos
professores e a organização da escola, que pauta pela formalização nas atitudes de
enfrentamento da situação.
Em pesquisa realizada por Gesqui (2008) sobre o absenteísmo de professores e sua
relação com a organização da escola, o autor acompanhou diariamente, o desenvolvimento de
um ano letivo em uma escola pública paulista do ensino fundamental ciclo II, relacionando às
ausências dos professores e alunos com as mais variadas justificativas apresentadas. Com o
levantamento dos dados, pôde constatar diversas questões relativas ao tempo realmente
dedicado às situações de ensinar e aprender com o professor titular da disciplina no ambiente
escolar.
A hipótese levantada por Gesqui (2008) era de que havia indícios de que o
afastamento dos professores titulares de cargo das suas aulas refletia, direta e negativamente,
na organização da escola e no tempo dedicado ao processo de ensino e aprendizagem,
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resultando em perdas no rendimento dos alunos. Segundo o autor, essa verificação foi
comprometida, pois havia relatórios na unidade escolar com informações que atendessem às
solicitações de instâncias superiores e os indicadores de rendimento dos alunos mostraram-se
ser apenas mais um desses relatórios, portanto inválidos para qualquer afirmação mais
precisa.
Ao aproximar os indicadores de rendimento dos alunos, em especial com os de sua
frequência, ficou nítido para Gesqui (2008) que, independentemente das condições adversas
na rotina das escolas, a frequência dos alunos é, em média 83,7% ao longo do ano, criando
outro questionamento: a escola ocupa, na ótica dos alunos e de seus responsáveis, uma
importância tal que, mesmo existindo todas as adversidades expostas, julgam-na necessária
em suas vidas.
Ao procurar demonstrar as possíveis consequências das faltas para o processo
educativo, expressas nos indicadores de rendimento dos alunos, restou comprovado por
Gesqui (2008) que há pouca variação no rendimento quando atendidos por professores
titulares das disciplinas ou por professores eventuais, o que permitiu levantar várias questões
sobre a eficiência do que ocorre dentro de sala de aula.
Identificou-se também em trabalho de Spineli (2009) semelhança na temática e lócus
da pesquisa aqui apresentada, pois o autor, tendo como contexto de pesquisa uma escola da
Diretoria de Ensino de São José dos Campos, buscou verificar “O absenteísmo laboral
docente em uma escola estadual de São José dos Campos e sua relação com o bônus mérito”,
tendo como objetivo principal verificar se a instituição de uma gratificação – bônus mérito –
pelo Governo Estadual de São Paulo, no ano de 2000, aos docentes da rede estadual de ensino
contribuiu para a redução das ausências apresentadas.
Em suas análises, o autor observou que muitos dos docentes que responderam à
pesquisa eram cientes de que a assiduidade ao trabalho seria um dos critérios para o
pagamento do bônus mérito e, mesmo assim, continuaram a faltar conforme suas
necessidades. Com isso, concluiu que o pagamento de uma gratificação que considera uma
boa assiduidade não contribuiu para redução do absenteísmo nessa escola. Entretanto, de
acordo com os docentes, o que deve ocorrer é a melhoria dos salários.
Causou surpresa e inquietação nesta pesquisadora o fato de Spineli (2009) concluir
que o pagamento de bônus não impactou na diminuição do absenteísmo docente na escola
lócus da pesquisa, pois acreditava que o pagamento da gratificação seria um motivador para
que o docente evitasse as faltas ao trabalho. Isso confirma a hipótese de que há necessidade de
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valorização da carreira docente e do profissional da educação, para que seja mais
comprometido com o trabalho.
Porto (2010) também abordou o tema do absenteísmo no estudo Faltas e licenças
médicas, o absenteísmo na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Na pesquisa,
buscou medir taxas de absenteísmo no trabalho relacionadas a motivos de saúde entre
servidores públicos, a partir do pressuposto de que as ausências funcionais por motivo de
saúde estão condicionadas a determinantes como o tempo, território e tipo de atividade
funcional.
Para o pesquisador, medir o absenteísmo dos professores e dos servidores do quadro
de apoio é etapa necessária para que se possa, no futuro, avançar na melhoria das relações de
trabalho e das condições a que estão expostos os servidores públicos, por meio do esboço de
linhas para a compreensão de um fenômeno pouco estudado, complexo e multifatorial. Em
sua pesquisa, o autor recorreu a instrumental específico da Saúde Pública, à luz da
epidemiologia, no sentido de descrever como e quando ocorrem as ausências, no entanto
afirma que permanece a necessidade de medir o quanto o absenteísmo atinge a organização
escolar para melhor esclarecimento desse fenômeno complexo.
A pesquisa realizada recentemente por Vilela (2019) ampliou o olhar para o
absenteísmo docente em decorrência da saúde do professor ao fazer a pesquisa Trabalho e
adoecimento: uma análise do professorado paulista sob a perspectiva da geografia, em que
discutiu os mecanismos que contribuem para a intensificação da degradação laboral. A autora
abordou também a atuação política do sindicato, por meio da sua trajetória de lutas e
conquistas, esperando compreender a relação entre o processo de precarização das condições
de trabalho e os agravos à saúde de docentes do estado de São Paulo, bem como suas formas
de enfrentamento das questões relativas ao mundo do trabalho, aos olhos da ciência
geográfica.
Para Vilela (2019), a precarização das escolas e das relações de trabalho contribuem
para o surgimento de doenças que impactam negativamente não apenas sua atuação
profissional, mas também sua vida pessoal, o que, por sua vez, reflete em péssimas condições
de qualidade de vida e em um quadro de deterioração da educação. Para a autora, a
insatisfação no ambiente de trabalho pode levar ao sofrimento, gerando problemas de saúde
do trabalhador, e aponta que
Ao se afirmar o sofrimento no ambiente de trabalho, está-se levando em conta as
condições desse sofrimento, que pode ter o efeito rebote em cada sujeito
positivamente ou negativamente. Desta maneira, o sofrimento é alimentado
diariamente de forma inconsciente até se tornar insuportável, resultando em sinais
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que podem parecer simples, como uma noite mal dormida, estresse corriqueiro,
ansiedade, entre outros sintomas que vão levando lentamente ao colapso das
condições mínimas de saúde (VILELA, 2019, p. 44).

Portanto, as pesquisas realizadas por Santos (2006), Gesqui (2008) e Spineli (2009),
Porto (2010) e Vilela (2019) trouxeram grandes contribuições para a compreensão do
fenômeno do absenteísmo docente e suas possíveis causas, todavia em nenhum desses
trabalhos foram utilizados dados de todas as escolas públicas de uma determinada região, em
determinado período. Esse fato demonstra a relevância desta pesquisa, que contempla a
análise de dados secundários com relação às faltas de todos os docentes que atuam nas 77
escolas públicas da rede estadual de ensino, vinculadas à Diretoria de Ensino de São José dos
Campos, além de verificar os impactos dessas ausências na gestão organizacional dessas
escolas segundo os gestores.
Outra contribuição foi identificada no trabalho de autoria de 1Zanardi (2009), no qual a
autora analisou dois dos trabalhos selecionados nesta pesquisa, sendo eles Santos (2006) e
Gesqui (2008), que estudaram e quantificaram ausências de professores em escolas públicas
paulistas e sua relação com o rendimento e a organização escolar, além de interpretar os dados
face ao processo de intensificação do trabalho docente, mostrando as possíveis relações entre
esse grande número de faltas e a precariedade das condições de trabalho que são oferecidas a
esses professores.
Para Zanardi (2009), a escola pública tem convivido com o descaso das autoridades e
com a inexistência de políticas públicas de valorização do professor e as condições de
trabalho a que estão expostos, e que essa situação está em consonância com os princípios
empresariais do Banco Mundial, que tem como objetivo metas e resultados a serem
alcançados. Sobre essa questão, afirma que
A realidade que se apresenta é a de uma escola precarizada, onde seus atores
convivem com o descaso das autoridades e com a inexistência de políticas públicas
que viabilizem, efetivamente e a longo prazo, uma melhora nas condições de
trabalho oferecida aos professores. Tal realidade está em consonância com as
determinações de instituições internacionais (como o Banco Mundial) que veem o
sistema público de ensino como uma organização empresarial e que,
consequentemente, deve ser administrado segundo esses preceitos. Dessa forma, as
mudanças que vão sendo implantadas nas diferentes redes públicas de ensino do país
começam a dar sinais claros de ineficiência, evidenciados pelos resultados obtidos
em diferentes mecanismos de medição do rendimento escolar, como SARESP e
Prova Brasil (ZANARDI, 2009, p. 58).

1

Artigo publicado na Revista Intermeio do Programa de Pós-Graduação em Educação – UFMS, v 15, n. 29,
2009, que abordou o tema “ Os professores e suas faltas: Sinais de precarização da carreira docente”
Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/article/view/2471. Acesso em: 15 abr. 2020.

27

Apple (1995 apud ZANARDI, 2009. p. 67) define “intensificação do trabalho
docente” como um conceito utilizado para designar o conjunto de mudanças que destroem a
sociabilidade do professor, aumentando seu isolamento profissional e o rol de habilidades que
ele tem que desenvolver para concretizar o seu papel, sem, contudo, ter tempo disponível para
tal.
Essa intensificação do trabalho docente abordada pela autora nos remete à grande
demanda de trabalho e exigências na práxis escolar atualmente, considerando que, no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos, é salutar que os professores realizem um
acompanhamento do processo de ensino diário, diagnósticos, intervenções, recuperações,
elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos, adaptações curriculares para quem
necessita, entre outras práticas e estratégias pedagógicas para dar conta das exigências nesse
novo modelo de ensino, no qual são estabelecidas metas a serem alcançadas.
Noronha (2001) questiona a exigência de cumprimento de metas impostas pelas
políticas educacionais levantando os seguintes questionamentos:
Como obter sucesso nos objetivos estabelecidos para o ensino num período de pouca
oferta de vagas, com salas de aula repletas de crianças e adolescentes? Quais seriam
os efeitos para o professor, se, no espaço da produção do ensino, não lhe são
garantidas as condições adequadas para atingir as metas que orientam as reformas
educacionais recentes? (NORONHA, 2001 apud GASPARINI; BARRETO;
ASSUNÇÃO, 2005, p. 191).

Em pesquisa realizada por Lourencetti (2006 apud ZANARDI, 2009, p. 67), foi
evidenciado que “[...] os professores estão se sentindo sobrecarregados e insatisfeitos,
sobretudo pelo excesso de responsabilização e perda da especificidade do papel de ensinar” e
afirma ainda que “[...] a perda do poder aquisitivo do professor é mais um sinal claro do
processo de intensificação do seu trabalho”. Isso porque a desvalorização salarial faz com que
os professores procurem dobrar sua jornada de trabalho, acumulando cargo/funções para
complementar sua renda em diferentes sistemas de ensino ou até mesmo trabalhando,
simultaneamente, em outras áreas, o que acaba gerando um novo problema: a falta de tempo
dos professores nessa condição.
Quanto a essa questão, depreende-se que a necessidade de acumular cargos para
complementar a renda e, assim, suprir as necessidades da família pode causar prejuízos à
qualidade do ensino, pois limita o tempo do profissional para realizar pesquisas a fim de
preparar suas aulas, estudar para ampliar seus conhecimentos e se atualizar frente à nova
realidade no processo de ensino e aprendizagem em um contexto contemporâneo. Portanto, a
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necessidade em acumular cargos pode comprometer a eficácia do trabalho do professor,
criatividade e motivação para o processo de ensino e aprendizagem.
Em estudo sobre o abandono da carreira docente, Lapo e Bueno (2003) mostraram
que, no grupo de professores pesquisados, nenhum queria realmente ser professor: “Ser
professor era a escolha possível no começo da vida profissional. Tornar-se professor aparece
como a alternativa possível e exequível do sonhar-se médico(a), advogado(a), veterinário(a)
etc”. Portanto, para os professores pesquisados, a carreira docente pode ter sido uma das
únicas possibilidades mais viáveis de entrada no mercado de trabalho, no qual não é exigido
um grande dispendio financeiro para a preparação acadêmica e, assim, ingressar na profissão,
o que evidenciou que o peso maior para a escolha da profissão foi a questão financeira e não a
vocação para a carreira docente.
Com relação à atratividade da carreira docente para os jovens, a Fundação Carlos
Chagas 2 aponta em estudo que
O processo de escolha profissional e a inserção no mundo do trabalho são cada vez
mais intrincados, geram dilemas, o que significa que as possibilidades de escolha
profissional não estão relacionadas somente às características pessoais, mas
principalmente ao contexto histórico e ao ambiente sociocultural em que o jovem
vive. No Brasil, por exemplo, observa-se a procura crescente pelas carreiras do
serviço público nas quais, uma vez admitido por concurso, o candidato tem a
estabilidade nesse serviço garantida por lei (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
2009, p. 10).

Ainda segundo este estudo, a profissão é uma construção social que remete a questões
socioeconômicas e culturais de um país em um determinado momento, bem como às
mudanças no mercado de trabalho e suas relações com a formação profissional exigida, além
das representações sociais das profissões, associadas a status e salário. Todos esses são fatores
que certamente influenciam a atratividade para a escolha entre as diferentes áreas de trabalho.
O que se observa até aqui é que a atividade docente representa alguma possibilidade
de oferta de trabalho com base em um curso de formação que é visto como acessível, sendo
de certo modo uma carreira atrativa devido à estabilidade profissional após concurso público,
o que faz com que alguns alunos ingressem em cursos superiores de Pedagogia ou licenciatura
sem um real interesse para atuar como professor.
Sobre essa questão, o estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas (2009) esclarece
que, com relação aos fatores que contribuem para que o jovem opte pela profissão docente, há
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Estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas, sob encomenda da Fundação Victor Civita, A Atratividade da
Carreira Docente no Brasil, 2009, publicado em Estudos e Pesquisas Educacionais. Disponível em:
www.zerohora.com.br/pdf/15141177.pdf. Acesso em: 16 abr. 2020.
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questões extrínsecas e intrínsecas que se combinam e interagem de diferentes formas, ou seja,
depende de várias circunstâncias de vida, por exemplo: aspectos situacionais e de sua
formação, perspectivas de empregabilidade, renda, taxa de retorno e status associado à
carreira ou vocação, bem como identificação, autoconceito, interesses, habilidades,
maturidade, valores, traços de personalidade e expectativas em relação ao futuro.
A carreira docente pode ser muito gratificante para aquele que com ela se identifica, e
tenha prazer no que faz, mesmo que não tenha sido uma escolha por “vocação” ou outro
estímulo associado ao encanto pela docência no processo inicial de escolha da profissão.
Entretanto, é preciso ter consciência de que “nem tudo é perfeito”, os problemas aparecerão e
as políticas educacionais nem sempre são favoráveis e direcionadas para a valorização da
carreira.
Temos visto atualmente e confirmado pelos estudiosos que a sociedade, muitas vezes,
é manipulada pela mídia, que aponta as fragilidades da instituição escolar em demasia, em
detrimento das boas oportunidades e crescimento dos estudantes, desconsiderando a
dedicação dos ótimos profissionais que ainda acreditam que “ a educação pode mudar a
sociedade e o mundo”.
Karnal esclarece quanto ao desejo do professor de contribuir para um mundo melhor,
apesar das incertezas da docência, e afirma que
O professor se sujeita a acreditar que tem algo melhor no futuro se referindo aos
alicerces da sociedade que preveem o conhecimento, a igualdade e a democracia.
Assim, a experiência de estar diante de um ser humano que não sabe todas as coisas
que deveria saber e, às vezes não tem inclusive estabilidade pessoal para saber o que
deve saber, mesmo assim, acredita na possibilidade de ajudar a melhorar um ser
humano que está em desenvolvimento. É ter contato com um grupo de seres
humanos, às vezes, instáveis, em outras ocasiões, aptos ao conhecimento, às vezes,
resistentes ao conhecimento; é submeter sua personalidade a personalidade de
muitos jovens, e acreditar que possa vir um mundo melhor (2016 apud VILELA,
2019, p.58).

Zanardi (2009) enfatiza que a insatisfação do professor devido a esses problemas
contribui para um certo abandono temporário da função, em que o profissional executa o
mínimo necessário para se manter no cargo/função, até que tenha a oportunidade de, quem
sabe, mudar de profissão. Sobre essa questão, Lapo e Bueno afirmam que
Esse tipo de abandono concretiza-se por meio de faltas, licenças curtas e licenças
sem vencimentos. O afastamento físico do ambiente de trabalho permite ao
professor equilibrar-se pelo distanciamento das dificuldades geradoras dos conflitos
que está vivenciando. Há, ainda, a possibilidade de se dedicar a outras atividades
(não só de trabalho, mas também, em alguns casos, de lazer) que propiciam um
ajustamento harmonioso para os conflitos e uma aproximação com seus ideais e
projetos (2003, p. 16).
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Lapo e Bueno (2003), Santos (2006) Spinelli (2009), Zanardi (2009) e Vilela (2019),
além de outros estudiosos, são concordes em reconhecer que a insatisfação com o trabalho,
devido às condições precárias, baixos salários, falta de reconhecimento profissional, excesso
de cobranças por resultados e outras condições que podem gerar um mal-estar o qual, por sua
vez, poderá provocar estresse, esgotamento físico e mental, problemas de saúde e desencanto
com a carreira docente, culminando com os altos índices de absenteísmo do professor.

1.2 PRECARIZAÇÃO E DESPRESTÍGIO DA CARREIRA DOCENTE

A educação pública e o trabalho docente vêm ao longo dos anos sofrendo com a
precarização. Deixa-se de efetivar profissionais em quantidade necessária para atender a rede
pública, por meio de concursos públicos, e adota-se a política de substituição de professores
pela contratação temporária, sem a garantia de vínculo profissional com a rede, por um ensino
de baixo custo e flexibilização do trabalho. Não há um plano de carreira que valorize os
profissionais com salários dignos e, apesar das lutas sindicais por melhores salários, pouco se
tem alcançado.
É importante ressaltar que não podemos também apontar os culpados, sem nos
aprofundarmos nas causas que levam à precariedade da educação brasileira, pois diversos
fatores alteram os rumos do que se espera executar, mas, se não houver alinhamento nas
políticas públicas educacionais, visando não somente à qualidade do ensino, como também à
formação inicial dos professores e à valorização da profissão docente, tende-se ao fracasso, e
todos podem ter responsabilidades nisso.
Vale ressaltar que, quanto ao Plano de Carreira do Magistério Paulista, ainda
permanece vigente a Lei Complementar nº 836/1997, alterada pela Lei Complementar nº
1.143, de 11 de julho de 2011, que implementou uma reclassificação de vencimentos e
salários das classes integrantes do magistério, de forma escalonada de 2011 a 2014, entretanto
não correspondeu às expectativas da classe.
A falta de reconhecimento do poder público, que não implementa políticas públicas de
valorização da carreira e, consequentemente, melhoria real dos salários dos profissionais da
educação, causa insatisfação nesses profissionais, podendo levar ao desencanto com a
profissão, gerando absenteísmo docente e o desprestígio da carreira. Como forma de
demonstrar esse sentimento de descontentamento, percebe-se um certo descompromisso por
parte de alguns professores que, sempre que possível, se ausentam ao trabalho, talvez como
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forma de defesa contra a situação a que estão expostos e, assimm aliviar as tensões
acumuladas. Observa-se, portanto, uma situação de causa e consequência na qual os maiores
prejudicados são os alunos.
É

compreensível

esse

descontentamento,

pois

quem

trabalha

espera

ter

reconhecimento e valorização profissional, todavia não podemos culpabilizar os professores,
embora convenha destacar que é dever do profissional cumprir com o seu papel e prestar um
bom serviço à comunidade, uma vez que fez a escolha pela profissão. Porém, a situação
apresentada evidencia um conflito entre trabalhadores da educação pública e governos, o que
demanda muitas discussões e tomadas de decisão para reverter esse quadro.
Dessa forma, instala-se a desmotivação dos profissionais devido à falta de
reconhecimento profissional, ocasionando desprestígio da carreira docente pública, não
despertando nos jovens interesse em cursar licenciaturas para docência, optando por carreiras
mais vantajosas e que valorizem os profissionais com reconhecimento financeiro, ofertando
ainda possibilidades de crescimento profissional com valorização e salários compatíveis com
o mercado de trabalho.
Segundo Ludke e Boing (2004), o processo de declínio do prestígio da profissão
docente tem relação direta com a decadência dos salários e o que isso representa para a
dignidade e o respeito de uma categoria profissional. Atualmente, a sociedade não demonstra
o mesmo prestígio pelo profissional da educação como anteriormente. Perdeu-se o status da
profissão, e isso ocorreu por conta da precariedade de condições de trabalho, dos baixos
salários recebidos pelos professores da Educação Básica e, possivelmente, do fato da
culpabilização desse profissionais pelo baixo desempenho dos alunos nas avaliações externas.
Zanardi (2009) também alerta que a massificação e a democratização do ensino
trouxeram consigo modificações profundas no perfil social e na imagem da profissão docente
e foram responsáveis em parte pelo desprestígio docente que, aliado às péssimas condições de
trabalho que são oferecidas a esses profissionais, traduz a insegurança e o desânimo
profissional que atinge boa parcela dos profissionais da classe.
Tavares (2019)3, em artigo publicado no Anuário Brasileiro da Educação Básica
20194, relata que Bárbara Bruns5, pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Global, em
visita ao Brasil, deixa claro que outros países da América Latina tem avançado em mudanças
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Elaborado pelo Instituto Todos pela Educação. Disponível em:
www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/302.pdf. Acesso em: 16 abr. 2020.
5
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que visam ao aprimoramento da carreira e à valorização dos professores, acarretando melhora
nos resultados educacionais, enquanto que o Brasil tem ficado para trás, e ressalta que
Para Bruns e para outros pesquisadores, o professor é o elemento mais importante
para a melhoria da Educação de um país e, por isso, repensar as políticas docentes é
urgente e deve ser prioridade. Algumas redes públicas brasileiras já avançam no
sentido de garantir uma nova carreira para os professores e o suporte necessário
durante o estágio probatório e a formação continuada. É possível encontrar também,
no Brasil, instituições de Educação Superior que inovam na maneira de formar esses
profissionais. Infelizmente, essas iniciativas são ainda sem escala e sem o suporte
necessário para a melhoria contínua (TAVARES, 2019, p. 110).

Segundo Nóvoa (1995), a estabilidade profissional do corpo docente e a continuidade
do trabalho são condições essenciais para a eficácia das escolas e melhoria da qualidade do
ensino. Partindo desse princípio, há de se considerar que, para que uma rede de ensino atinja
seu objetivo de ofertar ensino de qualidade à população, deve pensar também em implementar
políticas públicas que tenham como foco a valorização do magistério favorecendo a
atratividade para a carreira, com melhoria das condições de trabalho nas escolas, salários
dignos equiparados às profissões com mesmo nível de formação acadêmica, e,
principalmente, resgatar o prestígio dos profissionais responsáveis pela formação das crianças
e jovens que serão o futuro do Brasil.

1.3 ATRATIVIDADE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: GRANDES DESAFIOS

As políticas públicas educacionais no estado de São Paulo, voltadas para a carreira do
magistério, têm um longo caminho a percorrer e grandes desafios a superar, particularmente
com relação às políticas de valorização profissional, ofertando salários dignos, formação
inicial e continuada e avaliação dos professores. Trilhando esse caminho sinuoso e complexo,
mas necessário, poderá alcançar o objetivo de ofertar ensino de qualidade nas escolas
públicas, com profissionais que trabalham com prazer, devido ao reconhecimento
profissional, boas condições de trabalho e formação, além de valorização da carreira e salários
compatíveis com o mercado, e poderão ser vistos como protagonistas nesse processo de
melhoria da qualidade da educação no país.
Para Furet e Ozouf (1977 apud Nóvoa, 1991, p. 18), “Os professores são os
protagonistas no terreno da grande operação histórica da escolarização, assumindo a tarefa de
promover o valor da educação: ao fazê-lo, criam as condições para a valorização das suas
funções e, portanto, para a melhoria do seu estatuto sócio profissional”.
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Apesar de o professor ser essencial e responsável em promover o valor da educação,
observa-se uma redução na busca dos jovens pela carreira do magistério. Segundo o estudo
realizado pela Fundação Carlos Chagas em outubro de 20086, a Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), em pronunciamento conjunto por ocasião do Dia Internacional do Professor,
revelaram preocupação com a valorização do magistério e com a falta de interesse dos jovens
por essa profissão.
Segundo a Fundação, tem ocorrido atualmente não somente a queda na demanda pelas
licenciaturas e no número de formandos, como também a mudança de perfil do público que
busca a docência. Esse conjunto de pesquisas e artigos discute a necessidade de tornar a
carreira de professor mais atrativa (Gatti et al, 2008; Gatti; Barreto, 2009 apud Fundação
Carlos Chagas, 2009).
Temos visto, há algum tempo, que a docência vem deixando de ser uma opção
profissional procurada pelos jovens, sendo, desse modo, necessário refletir sobre esse
problema e identificar os fatores que tornam a carreira docente indesejável, em especial na
educação básica, pois o desenvolvimento social e econômico depende da qualidade da
escolarização básica, e, para que ela seja eficaz, é preciso que seja composta por bons
profissionais, preparados para atuar nessa sociedade volátil e em constante transformação
devido aos avanços da tecnologia, em que o conhecimento é o principal capital que sustenta a
base dessa sociedade. Gatti, Barreto e André (2011), recorrendo a Vaillant (2006), esclarecem
que
A avaliação dos docentes, não tem sido tema prioritário na América Latina, pelo
menos em termos de políticas e práticas institucionalizadas. Após examinar outros
aspectos ligados à profissão docente – como a falta de valorização social, os fatores
que geram satisfação e insatisfação profissional –, a autora seleciona quatro grupos
de fatores-chave para pensar políticas docentes a fim de atrair e manter bons
professores: valorização social, entorno profissional facilitador, com condições
adequadas de trabalho e estrutura apropriada de remuneração e de incentivos na
carreira, formação inicial e continuada de qualidade e avaliação que retroalimente a
tarefa de ensinar. Os marcos referenciais para a docência e a sua avaliação deveriam
constituir a base para os programas de formação inicial e para a construção das
etapas e dos requisitos da carreira docente. (apud GATTI, BARRETO; ANDRÉ,
2011, p. 20).

Os processos de mudança na sociedade ocasionados pelo avanço das tecnologias e o
contexto sociopolítico e cultural alteram as formas e relações de trabalho. E discutir a
atratividade da carreira docente, nesse contexto complexo e contraditório, é um grande

6

A Atratividade da Carreira Docente no Brasil – Estudos e Pesquisas Educacionais. Fundação Victor Civita, SP
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desafio, na medida em que as políticas públicas não têm favorecido os profissionais da
educação ou em tornar a carreira mais atrativa, mas sim, com foco na qualidade e resultados
educacionais. Esse contexto tem introduzido novos entendimentos e expectativas sobre a
carreira e desenvolvimento profissional dos educadores. De acordo com estudo recente
realizado por Elacqua et al7
As carreiras docentes na América Latina podem ser classificadas em duas gerações
regulatórias. Na primeira geração, os professores são reconhecidos como
trabalhadores com direitos trabalhistas protegidos pelo Estado. As carreiras docentes
caracterizam-se pela estabilidade no emprego, estruturas salariais baseadas em
salários-base, promoções verticais e promoções fundamentadas em uma abordagem
credencialista que recompensa o tempo de serviço e o acúmulo de certificações. Na
segunda geração, reconhece-se que os cargos na educação devem ser preenchidos
pelos profissionais mais capacitados. As carreiras docentes caracterizam-se pela
perda de estabilidade, promoções e salários estabelecidos de acordo com o nível de
desempenho e promoções horizontais (2018, p. 12).

De acordo com os conceitos desse autor, no caso do Brasil observamos que a carreira
docente nas escolas públicas é caracterizada com o perfil de primeira geração, pois o ingresso
na docência em serviço público se dá, principalmente, por meio de concursos, adquirindo
direitos garantidos pelo Estado previstos em estatuto, como estabilidade no emprego, saláriobase, promoções verticais que consideram tempo de serviço e evoluções funcionais.
No Estado de São Paulo, o governo tem adotado políticas por meritocracia, sendo o
profissional avaliado através de uma prova de conhecimentos e, de acordo com seu
desempenho e frequência no período estabelecido, ser beneficiado com aumento salarial
diferenciado. Outra política adotada é a bonificação por resultados conforme o cumprimento
das metas estalecidas para cada escola no IDESP, em que é considerado o desempenho dos
alunos nas avaliações do Saresp e o fluxo.
Escolher uma profissão que favoreça a inserção no mundo do trabalho tornou-se um
grande desafio para os jovens, gerando dilemas e incertezas nessa etapa da vida, já que esses
devem considerar, além de suas aptidões e características pessoais, o contexto histórico, as
demandas do mercado de trabalho e o ambiente sociocultural em que o jovem vive.
Observa-se, atualmente, no Brasil, que a busca pela estabilidade no emprego, que
ainda é garantida por legislação por meio dos concursos públicos, tem sido um opção de
refúgio para muitos jovens, mas nem sempre dos que ingressam na carreira docente a decisão
foi por vocação, mas também por ser uma carreira relativamente mais acessível
7
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financeiramente, considerando os valores mais baixos de mensalidades nas universidades e
incentivos do governo com os programas e os financiamentos para os cursos de licenciatura.
Em seu projeto de vida futura, o jovem deve considerar os fatores extrínsecos e
intrínsecos, que, combinados, alicerçarão a tomada de decisão para a escolha da carreira a
seguir, tendo em vista suas circunstâncias socioeconômicas e outros fatores que venham ao
encontro de suas perspectivas de emprego, tais como: salário, status associado à carreira ou
vocação, identificação, interesses, habilidades, maturidade, traços de personalidade e
expectativas em relação ao futuro.
A experiência do jovem no contexto escolar, em especial no Ensino Médio, pode ser
estimulante ou não para a inserção na profissão docente no futuro, pois os modelos de
professores que passam por suas vidas, o contexto da escola e as relações sociais nela inserida
podem influenciar na tomada de decisão. Se essa experiência e modelo de profissionais que
teve contato não forem tão agradáveis, dificilmente vai se interessar por essa profissão, ainda
mais com tantas outras possibilidades em um contexto de inovação e tecnologias nas diversas
novas profissões que têm surgido na atualidade.
Quanto à atratividade pela carreira docente, devemos considerar, portanto, que essas
escolhas são fundamentadas em fortes contradições que oscilam entre satisfações e
frustrações, entre opção e necessidade, mas, independente dos motivos pela escolha da
carreira docente, seja pela opção de natureza pessoal, seja pelo desejo de contribuir para
formação humana, atualmente observa-se que a procura por ela vem diminuindo
gradativamente, e muitos jovens fazem essa escolha por falta de opção mais gratificante e
com retorno mais vantajoso.
Nessa mesma vertente, Elacqua et al.(2018) constatou, a partir do questionário
respondido pelos jovens na avaliação do PISA 2015, que eles estão pouco interessados em se
tornarem professores da educação básica e afirmam que
Em muitos países com alto desempenho acadêmico na avaliação, a porcentagem de
estudantes que planejam se tornar professores é alta e às vezes até excede a
porcentagem daqueles que querem se tornar engenheiros (gráfico 1.1). Esse é o caso
da Coreia do Sul, Finlândia, Hong Kong e Japão. Em outros países com alto
desempenho acadêmico, como Alemanha e Holanda, a diferença entre os dois
percentuais não é grande. Na América Latina, contudo, a situação é oposta. Em
geral, poucos jovens estão interessados em ser professores; e esse número é muito
inferior ao daqueles interessados em ser engenheiros. O caso do Peru é o mais
extremo. Naquele país, menos de 3% dos alunos disseram que queriam ser
professores, em comparação com mais de 32% que indicaram sua preferência pela
engenharia. Em outros países da região, com exceção do Uruguai, a situação não é
muito diferente. Por exemplo, no Brasil, 5% dos jovens de 15 anos querem ser
professores da educação básica, em comparação com 21% que pensam em se tornar
engenheiros no futuro. (ELACQUA et al. 2018, p. 18 e 19).
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Pode-se dizer que é esperado esse desinteresse dos jovens brasileiros em se tornarem
professores da Educação Básica, pois, entre diversos fatores, os baixos salários e
desvalorização da profissão são elementos que contribuem para pouca atratividade da carreira
para as gerações atuais e, apesar de algumas vantagens da profissão, que não ocorrem em
outras áreas, ainda assim não se torna atrativa, em especial para os jovens que, devido ao fator
econômico e social, podem investir em profissões mais vantajosas e com reconhecimento pela
sociedade, tais como medicina, engenharia, advocacia, entre outras.
O Instituto Todos Pela Educação divulgou, com base em pesquisas, o relatório
“Educação Já – Política Nacional de Valorização e Profissionalização Docente”8, que mostra
que o Brasil tem um grande desafio a enfrentar no que diz respeito ao prestígio associado à
profissão docente. Segundo o relatório, o Brasil é o país que menos tem contribuído para o
prestígio da profissão docente e valorização dos profissionais da educação e, se não adotar
políticas públicas nesse sentido, possivelmente no futuro, o número de profissionais da
Educação Básica será insuficiente para atuar na carreira do magistério.
Outro ponto que devemos considerar como fator que motiva o desinteresse pela
carreira docente é o fato de a remuneração não aumentar significativamente durante a vida
profissional e que, para conseguir melhoria de salário, o profissional acaba saindo da sala de
aula e assumino alguma função na área da gestão como professor coordenador, vice-diretor,
diretor de escola até chegar à supervisão de ensino. Sobre essa questão, Gatti, Barreto e André
(2011) recorrem a Vaillant (2006), ao afirmar que
A antiguidade é o principal componente para que o(a) docente possa avançar na
carreira profissional, que finaliza com uma posição fora da sala de aula. O(a)
docente só consegue melhoria salarial, quando passa a ser diretor(a) de escola e, daí,
a supervisor(a). Isso quer dizer, enfatiza a autora, que, para subir de posto, o(a)
docente tem de afastar-se da sala de aula, o que traz, como consequência perversa, o
abandono do ensino por parte dos que são bons professores (2006 apud GATTI;
BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 18).

Ludke e Boing (2004) também consideram que o processo de declínio do prestígio da
ocupação docente tem relação direta com a decadência dos salários e o que isso representa
para a dignidade e o respeito de uma categoria profissional. Nesse sentido, temos observado
lutas da categoria por meio dos sindicatos por melhores salários, condições de trabalho e
melhoria da carreira, entretanto poucas conquistas são alcançadas, o que torna a situação pior.

8

Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/252.pdf. Acesso em: 27 abr. 2020.
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Estudiosos são concordes em afirmar que países que possuem bom desempenho
educacional valorizam seus professores e tornam a carreira atrativa, em especial quando os
salários são equiparados aos dos profissionais de outras carreiras com formação acadêmica
em nível aproximado, entretanto essa situação não ocorre no Brasil. Sobre essa questão,
Barber e Mourshed afirmam que
Incentivos econômicos são importantes em todas as profissões. Países com bom
desempenho educacional, como Coreia do Sul e Cingapura, oferecem aos seus
professores salários mais altos que a média dos países da OCDE. Nesse sentido,
pesquisas realizadas com professores e conduzidas pela McKinsey revelam que,
embora um salário atraente não seja o principal fator para terem se tornado
professores, sem um salário semelhante ao dos graduados de outras profissões,
muitos não teriam escolhido a carreira docente (2018, p. 19).

Em 2018, foi realizada uma pesquisa com o título “Profissão Professor”9, através de
ligação telefônica, pelo Instituto Todos Pela Educação10, quando 2.160 professores que
lecionavam desde a Educação Infantil ao Ensino Superior, manifestaram-se, sobre “a
motivação para a escolha da carreira docente”, conforme segue:
a) quanto ao perfil demográfico dos pesquisados, 40% dos entrevistados são da região
Sudeste, 68% são mulheres o que equivale a 2/3, com média de 43 anos de idade e
17 de carreira;
b) ao questionar os entrevistados quanto aos fatores que os levaram a decidirem pela
carreira docente, observou-se que 34% responderam que foi derivado de uma
escolha consciente, relacionada mais ao prazer por ensinar e transmitir
conhecimento, mas para pouco mais de 1/3 deste professores foi também por uma
questão de falta de outras opções;
c) segundo a pesquisa a renda pessoal mensal de grande parte dos entrevistados, está
entre três a cinco salários-mínimos, sendo os valores estimados na rede municipal
R$ 4.610, 00 (4,8 salários mínimos), rede estadual R$ 4.916, 00 (5,1 salários
mínimos) e rede privada R$ 4.325, 99 (4,5 salários mínimos);
Pesquisa quantitativa “Profissão Professor” realizada pelo Instituto Todos Pela Educação, em julho de 2018,
em parceria com o Itaú Social e Ibope Inteligência, realizou um levantamento com docentes da educação
Básica em todo o Brasil, por coleta via telefone entre 16/3 e 7/5 de 2018, com 2160 entrevistas, com cotas por
etapa, UF, capital e interior e dependência administrativa, de acordo com os dados do Censo Escolar 2015,
sobre a atratividade da carreira, formação inicial e continuada, trabalho colaborativo com seus pares e gestão
escolar. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/_uploads/_posts/23.pdf?750034822 Acesso em:
24.abr.2020.
10
Instituto Todos Pela Educação criado pelo setor bancário, liderado pelo Itaú, em articulação com o setor de
commodities, além de outras entidades e organizações representativas de frações do capital, como a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), Movimento
Brasil Competitivo (MBC) Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social que aderiram ao Movimento
Todos pela Educação e se auto definem como “apartidário e plural”.
9
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d) sendo questionado aos docentes se realiza alguma atividade extra para
complementar a renda, quase 29%, afirmaram realizar algum tipo de atividade para
complementar sua renda, principalmente na rede particular e no Ensino Médio;
e) perguntado aos docentes, numa escala de 0 a 10, o quanto recomendariam a
profissão a um jovem, o percentual de respondentes que certamente não
recomendariam foi de 49%, muito maior do que os que certamente recomendariam
(23%), e o restante dos respondentes, num total de 28 desses entrevistados,
indicaram os valores 7 e 8. Observou-se que os docentes que mais recomendam a
profissão são aqueles que atuam nas séries iniciais e com menos tempo de carreira;
f) ao serem questionados sobre o motivo de recomendarem ou não a profissão docente
para um jovem, observou-se que as razões de 32% foram positivas e
recomendariam a carreira por questões relacionadas aos motivos que os levaram a
optarem pela profissão, tais como impacto social, transmissão de conhecimentos e
realização pessoal, e 24% recomendariam por razões neutras como vocação para
docência, habilidade e incentivo à profissão;
g) quanto ao motivo pelo qual recomendariam ou não a profissão docente para um
jovem, 72% desses profissionais não recomendariam a carreira. As razões que
motivaram essa resposta foram muitas, mas especialmente relacionadas à
desvalorização do professor, má remuneração e dificuldades da rotina;
h)

perguntado aos professores sobre quais as medidas eficazes para a valorização da
profissão docente pela sociedade, onde os pesquisadores fizeram uma combinação
de possíveis respostas e indicaram em cada par qual medida consideravam mais
eficaz para promover a valorização da carreira, observou-se que: em 1º lugar, com
69 indicações, “Dar mais oportunidades de qualificação para os profissionais que já
estão atuando nas escolas” e, com 67 indicações, “Envolver e escutar os professores
nos debates públicos e decisões sobre políticas educacionais” são os principais
fatores que podem levar à valorização da docência pela sociedade. Em 2º lugar,
com 64 indicações, aparece: “Restaurar a autoridade e respeito pela figura do
professor frente aos estudantes e familiares dos alunos”, e, com 62 indicações,
“Pagar melhor todos os professores”;

i)

ao ser solicitado que os professores avaliassem o atendimento da Secretaria da
Educação quanto aos aspectos de carreira, aposentadoria, remuneração,
reconhecimento, decisões e saúde, tendo como referência a seguinte escala: “ 0-3/
4-6/ 7-8/ 9/ e 10”, foi observado que as médias foram baixas, ficando evidente o
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grande descontentamento dos profissionais com o atendimento da Secretaria de
Educação à qual estão vinculados. Observou-se que em nenhum dos aspectos
indicados apareceram os valores acima de 5, e as maiores queixas são com relação
a critérios na progressão da carreira, processo burocrático para aposentadoria e, em
segundo plano, as questões de salário e de reconhecimento profissional não
monetário.
A partir das análises da pesquisa realizada pelo Instituto Todos Pela Educação, podese comprovar a insatisfação dos professores na carreira docente, devido aos baixos salários,
falta de reconhecimento profissional por parte dos governantes e sociedade e de valorização
da carreira, somados à insatisfação no atendimento da Secretaria de Educação à qual estão
vinculados. Esses fatores contribuem para que os docentes não indicarem a profissão para os
jovens.
Portanto, é necessário que os governos invistam em políticas públicas educacionais
visando à melhoria da qualidade do ensino, mas sem perder de vista que só se alcançará
sucesso se investirem também no profissional da educação, valorizando os professores desde
a formação inicial, atraindo para as licenciaturas alunos que tiveram bom desempenho no
Ensino Médio e os preparando para “serem professores”, além de oferecerem uma carreira
que atenda aos seus anseios com valorização profissional e salários dignos. Assim, podemos
afirmar que o que pode incentivar um jovem a escolher a carreira docente e nela permanecer é
a motivação intrínseca, o prestígio profissional, salários dignos, bônus por desempenho,
oportunidade de crescimento profissional e condições de trabalho.
Estudos indicam que, em 10 anos, aproximadamente 40% dos professores na ativa irão
se aposentar. O rendimento básico dos professores da Educação Básica, em 2018,
correspondeu a 70% do salário médio dos outros profissionais com curso superior, e até hoje
esse distanciamento ainda é presente, o que justifica a baixa procura dos jovens por cursos
relacionados à docência na Educação Básica, esta situação causa-nos preocupação se teremos
profissionais capacitados e em número suficiente para atender às demandas vindouras na rede
pública.
Em relatório elaborado pelo “Educação Já” (2018), são apresentados os destaques
positivos e negativos das políticas públicas realizadas pelo Brasil, em 2019. Como positiva foi
destacada a aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação
Inicial de Professores, cujas normas possuem alto potencial indutor de mudanças nos cursos
de Pedagogia e demais licenciaturas, e, como destaque negativo, aponta que
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Apesar do MEC anunciar, ainda não lançou uma política buscando elevar a
atratividade dos cursos de formação inicial de professores para alunos de alto
desempenho do Ensino Médio, não houve avanços nos instrumentos e indicadores
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que avaliam os
cursos de formação inicial docente e que poderiam ter sido aprimorados mesmo
antes das novas DNC, ainda não existe um movimento significativo nos Estados e
Municípios de reformulação das carreiras com foco na maior valorização e
profissionalização docente e não avançaram as discussões a respeito da redefinição
do critério de reajuste anual do Piso Nacional do Magistério, matéria de fundamental
importância no âmbito do debate sobre o Fundeb (RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DO EDUCAÇÃO JÁ, 2018, p. 43).

Em 2019, o Instituto Todos Pela Educação apresentou algumas propostas para a
educação brasileira que constam no Relatório Anual de Acompanhamento do Educação Já
(2020)11. Essas propostas são sistematizadas em sete grandes temas prioritários, sendo eles:
Governança e Gestão, Financiamento, Base Nacional Comum Curricular, Professores,
Primeira Infância, Alfabetização e Ensino Médio.
No relatório, o tema “Professores”, item IV- “Profissionalização da Carreira e
Formação Docente”, é apresentado um resumo das propostas do “Educação Já”, para
alavancar a qualidade da Educação Básica brasileira, sendo ressaltado que é preciso instituir
políticas de valorização e profissionalização docente, com abordagem sistêmica que envolva
atratividade, formação e melhorias na carreira de professores, a partir das seguintes medidas
a. Instituir o Marco Referencial Docente Nacional, que visa definir conhecimentos e
competências esperados de todo professor, como forma de nortear as políticas
docentes no País; b. Elevar a seletividade dos cursos de formação inicial de
professores, estabelecendo pontuação mínima no Enem para ingresso nesses cursos;
c. Estruturar programa nacional de atratividade de alunos com alto desempenho no
Enem para ingresso na carreira docente; d. A partir das DCN da Formação Inicial,
aprimorar os mecanismos de indução, regulação e avaliação dos cursos de
Pedagogia e Licenciaturas e criar um exame de conclusão para aferir os
conhecimentos mínimos para o exercício da docência; e. Melhorar a carreira e
desenvolvimento profissional dos professores concursados das redes de ensino,
aprimorando os concursos de ingresso, o estágio probatório, os planos de carreira, a
remuneração, a rotina de trabalho e a formação continuada; f. Aprimorar os
processos de seleção e formação dos professores temporários das redes de ensino; g.
Promover melhorias nos processos de seleção, formação e apoio ao trabalho dos
gestores escolares (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO EDUCAÇÃO
JÁ, 2020, p. 42).

Os estados e municípios têm responsabilidades direta em promover a qualidade da
educação e, consequentemente, a valorização da carreira do magistério, mas isso não diminui
o dever do Governo Federal em promover ações que poderiam contribuir para a atratividade
da carreira docente.
11

Relatório de acompanhamento do Educação Já – Balanço 2019 e Perspectivas 2020, Elaborado pelo Instituto
Todos Pela Educação. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/iniciativa-educacao-ja.
Acesso em: 27 abr. 2020.
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O “Compromisso Nacional pela Educação Básica”12, apresentado pelo Governo
Federal em julho de 2019, representa um conjunto de ações a serem postas em prática até
2022 nas Políticas Educacionais do Brasil. Entre elas, estão previstas acelerar a construção de
mais de 4 mil creches, políticas para reduzir a evasão escolar, conectar 6, 5 mil escolas rurais
à internet e aprimorar a formação de professores, além da implementação de 108 escolas
cívico-militares e do fortalecimento do Ensino Médio integral.
O compromisso foi estruturado a partir das etapas da educação básica: Ensino Infantil,
Fundamental, Médio, Profissional e Educação de Jovens e Adultos, e traz também eixos
ligados ao fortalecimento da gestão escolar, que foram construídas em conjunto com
entidades que representam os Secretários Municipais e Estaduais de ensino. Na apresentação
das metas, o Ministro da Educação reconheceu o desafio da atratividade da carreira de
professor, mas não trouxe medidas específicas para superar os atuais obstáculos.
Outra questão de grande relevância que chama a atenção no relatório trata-se da
discussão dos critérios de reajuste anual do Piso Nacional do Magistério, que praticamente
não foi realizada pelo Congresso Nacional em 2019, e, segundo o relatório, o Piso Salarial é
uma conquista importante para a carreira e que, portanto, deve ser mantido, entretanto é
preciso reconhecer que sua atual regra de reajuste tem gerado pressões fiscais significativas
nos estados e municípios. Isso, por sua vez, acaba prejudicando discussões mais profundas
sobre a viabilidade de propostas que busquem a valorização da carreira docente.
Verificou-se até aqui que são grandes os desafios do Brasil na Educação, mas, para
que alcancemos qualidade no ensino, é preciso tornar a carreira do magistério mais atrativa e
valorizar os profissionais, contudo este movimento envolve vontade política e investimento de
capital financeiro. Investir em educação é primordial, pois indivíduos bem preparados
contribuem para o fortalecimento e crescimento econômico do seu país, a ciência avança, a
economia cresce e as pessoas têm melhor qualidade de vida. Essas são algumas das questões
que precisam ser enfrentadas urgentemente, mas que ainda não encontram ressonância junto
aos entes subnacionais, tal como deveria.
Com as contribuições das pesquisas e apontamentos dos autores analisados,
discutiram-se as possíveis causas e medidas para combater o absenteísmo docente, e que em
especial, no âmbito da Administração Pública Paulista, é evidente a necessidade de revisaremse as Políticas Educacionais, para que essas também tenham como foco a gestão dos recursos

12

Principais Metas do Compromisso Nacional pela Educação Básica, disponível em: https://www.gov.br/ptbr/noticias/educacao-e-pesquisa/2019/07/mec-firma-compromisso-para-fortalecer-a-educacao-basica. Acesso
em: 1. maio 2020.
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humanos, a valorização da carreira e o reconhecimento profissional, como também salários
dignos e melhoria nas condições de trabalho nas escolas, para que, assim, os profissionais se
sintam valorizados e motivados em atuar na Educação Básica.

1.4 CARREIRA DOCENTE NA REDE PÚBLICA: PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Um dos grandes desafios impostos pela sociedade é a escolha da carreira profissional,
pois o sujeito deve considerar os aspectos intrínsecos e os extrínsecos que motivam essa
decisão e, assim, alcançar o sucesso na profissão que está intimamente ligado à escolha da
carreira. Entretanto, essa decisão não é fácil, pois devem ser considerados pontos importantes,
como: o que se espera da carreira, o tipo e tempo de formação exigida, a capacidade de
produzir, os direitos e deveres do profissional, o mercado de trabalho, a progressão na carreira
e as relações de trabalho, entre outros pontos para reflexão e tomada de decisão consciente.
Mas, primeiramente, é interessante refletirmos sobre o que é essa carreira profissional.
Pela experiência de vida observamos que para muitos trata-se do tipo de profissão que se
escolheu para exercer, ou ainda, o curso superior concluído, que dá direito a um diploma e
logo se torna profissional naquela carreira, mas não é somente isto. Temos de considerar que a
carreira profissional constrói a imagem, reputação e proporciona a credibilidade para o
indivíduo que exerce determinada atividade. Ou seja, tudo o que se aprende e se faz durante a
trajetória profissional é a construção da carreira pretendida.
Para alcançar sucesso, reter talentos e desenvolver ao máximo o potencial dos
funcionários, um dos caminhos recomendados é institituir um bom plano de carreira para os
colaboradores. Plano de carreira é um programa estruturado que estipula o caminho que cada
funcionário vai percorrer dentro de uma organização e determina as competências necessárias
para cada posição hierárquica e também qual é a expectativa da empresa em relação àquela
posição.
Pensando em Educação, a situação é semelhante: se os entes federados desejam como
política pública promover qualidade do ensino e sucesso dos educandos, deve-se investir no
capital humano e atrair e reter talentos, além de oferecer um plano de carreira que proporcione
aos docentes a possibilidade de se desenvolverem cada vez mais, e de serem remunerados
adequadamente, com valorização profissional, sabendo que também devem produzir
resultados, fazendo sua parte com dedicação e competência, a fim de alcançar o merecido
reconhecimento e a valorização desejada.

43

Toda relação de trabalho é regulada por legislações próprias, que definirão as
normatizações de acesso, formação necessária, direitos e deveres e as obrigações das partes.
No caso do setor público, as relações de trabalho são regidas especialmente por estatutos que,
de modo geral, garantem ao funcionário estabilidade na profissão, a partir de aprovação em
concurso público e nomeação para o cargo. Essa estabilidade é atraente para quem almeja
segurança e garantia de estar empregado, mas também, para alguns, pode ser motivo de
acomodação e até mesmo causa de ineficiência, sabendo que irão se aposentar naquele cargo,
independentemente se forem eficientes ou não. Nesse sentido, Chiavenato afirma que
A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada,
notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor”. A
extensão do regime estatutário levou muitos funcionários a não valorizarem seu
cargo, na medida em que a distinção entre eficiência e ineficiência perde relevância.
Como os incentivos positivos são também limitados, dada a dificuldade de
estabelecer gratificações por desempenho e o fato de que a amplitude das carreiras
(distância percentual entre a menor e a maior remuneração) foi violentamente
reduzida, os administradores públicos ficaram destituídos de instrumentos para
motivar seus funcionários, a não ser as gratificações por ocupação de cargos em
comissão (2006, p. 226).

Nos arcabouços das legislações que normatizam a carreira docente, na rede pública do
Estado de São Paulo, verificou-se que, em 1968, foi promulgada a Lei nº 10.261/68, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, legislação que sofreu
várias alterações, sendo a última por meio da Lei Complementar nº 1.310/2017, que
normatiza a forma de provimento ao cargo através de concursos públicos, abrangendo todos
os funcionários dos três Poderes do Estado e os do Tribunal de Contas do Estado. Com essa
normatização legal, são definidos os direitos e deveres a que todos funcionários públicos estão
subordinados.
Em 1974, por meio da Lei 500/74, instituiu-se o regime jurídico dos servidores
admitidos em caráter temporário. Essa legislação também sofreu várias alterações, sendo a
última a Lei Complementar nº 1.054/2008.
A partir da Lei Complementar 444/1985, alterada pela Lei Complementar nº 836/97,
foi realizada a estruturação e a organização do Magistério Público de 1º e 2º Graus da
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, nos termos da Lei federal nº 5.692, de 11 de
agosto de 1971, momento em que foi criado o Estatuto do Magistério, abrangendo como
público-alvo de direitos e deveres os docentes e os especialistas de educação que
desenvolvem atividades de ministrar, planejar, executar, avaliar, dirigir, orientar, coordenar e
supervisionar.
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No art. 12 da Lei Complementar 444/1985, foi definido que o acesso à docência
deverá ocorrer mediante concurso de provas e títulos, e no art. 17 se abre a possibilidade de
admissão para ocupantes de função atividade (OFA), também denominados como Categoria
F, por meio da Lei 500/74, para lecionarem em aulas que não forem suficientes para compor
um cargo efetivo, em caráter transitório e substituições. Em 2007, com a publicação da Lei
Complementar 1010/2007, os professores Categoria F admitidos até 02/06/2007 adquiriram
estabilidade na função de docente.
Em dezembro de 1997, com a Lei Complementar nº 836/1997 foi instituido o Plano de
Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, e, no art. 25 da referida lei, foi constituída uma
Comissão de Gestão da Carreira, com a atribuição de propor critérios para a evolução
funcional e demais providências relativas ao assunto. Essa legislação sofreu algumas
alterações no decorrer dos anos, sendo a última pela Lei Complementar nº 1.319/2018.
Segundo a Constituição Federal de 1988, um dos principais dispositivos
constitucionais que regem o funcionalismo público é a investidura no cargo por meio de
concurso público e após três anos tem-se a garantia de estabilidade no cargo, disponibilidade
remunerada e aposentadoria.
Alinhado às diretrizes da Constituição Federal de 1988, o Governo do Estado de São
Paulo promulgou a Constituição Estadual de 1989, na qual também define os critérios para
investidura em cargo público e os direitos dos funcionários, entre eles: adicional por tempo de
serviço a cada cinco anos, sexta-parte dos vencimentos integrais após 20 anos, gozo de férias
anuais remuneradas, décimo terceiro salário com base na remuneração integral, aposentadoria
e garantia de salário nunca inferior ao mínimo.
No ano de 1996, a educação brasileira teve um grande avanço com a publicação da Lei
9394/96 (LDBEN-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sendo definidos os
princípios e fins da educação no Brasil. O art. 2º da lei deixa claro que a educação é dever da
família e do Estado, devendo ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Posteriormente,
várias foram às alterações nesta lei, sendo a última a Lei nº 13.632/2018, que dispôs que a
educação e a aprendizagem devem ocorrer ao longo da vida. No art. 67 da LDBEN,
definiram-se a forma de ingresso na educação pública e os direitos básicos que devem ser
garantidos aos profissionais da educação
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV
- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na
carga de trabalho; VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL. Lei 9394/96).

Pode-se observar que o artigo supracitado destaca a valorização dos profissionais da
educação, entretanto os governos estaduais têm adotado políticas públicas diversas para
contratação de professores, sem que sejam garantidos todos os direitos preconizados nessa lei,
o que tem causado insatisfação para esses profissionais.
Com a publicação do Decreto nº 53.037/2008, alterado pelo Decreto nº 59.447/2013,
que dispõe sobre a regionalização dos concursos públicos no Estado de São Paulo, para
provimento de cargos do quadro do magistério, foram definidas normas relativas à remoção,
substituição e a contratação temporária de docentes. Em consonância com o inciso X do art.
115 da Constituição Estadual e com a publicação do Decreto nº 54.682/2009, que
regulamentou a Lei Complementar nº 1.093/2009, a Secretaria Estadual de Educação do
Estado de São Paulo passou a realizar a contratação de professores por tempo determinado, e
surge nesse momento os professores Categoria O.
Segundo as normas previstas na Lei Complementar nº 1.093/2009, e alterações
sucessivas, o docente pode ser contratado no prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por um período máximo de até três anos, devendo ter um período de “quarentena”,
de curso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término do contrato anteriormente para
ser contratado novamente. Os professores contratados com prerrogativas dessa lei sofrem com
essa situação, por serem desligados das atividades decorridos os prazos máximos a fim de não
se criar vínculo empregatício com o Estado.
Observa-se que, de acordo com o disposto no Decreto Nº 54.682/2009, a esses
profissionais não são garantidos os mesmos direitos dos docentes Titulares de Cargo,
amparados pela Lei 10.261/68 e Ocupantes de Função Atividade (OFAs) Categoria F,
amparados pela Lei 500/74, pois, segundo o art. 17, é assegurado ao contratado, conforme
previsto no art. 12 da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, o direito de
usufruir de duas faltas abonadas, três justificadas e uma injustificada. Ultrapassando esse
limite, é caracterizado descumprimento contratual, sendo aplicável a extinção desse.
Portanto, a Secretaria possui em seu quadro funcional uma diversidade de categorias
que varia de acordo com o tipo de vínculo do professor, sendo elas: Categoria A (Docentes

46

que ingressaram na Rede por meio de concurso público), Categorias F, L, N e P (estáveis ou
estabilizados por lei Complementar ou alteração constitucional) e Categoria O (docentes que
possuem vínculo temporário e excepcional). Essa diversidade de categorias causa um certo
desconforto entre os pares, pois uns gozam de direitos, sendo que alguns desses direitos
podem em certa medida contribuir para a ausência ao trabalho, favorecendo o absenteísmo
docente, enquanto que a outros docentes, como da Categoria O, é concedido o mínimo, e,
caso excedam ao permitido por lei, poderão ter o contrato rescindido, porém as exigências na
execução das atividades inerentes à função são as mesmas em todas as categorias.
Quanto ao Plano de Carreira do Magistério Paulista, ainda permanece vigente a Lei
Complementar nº 836/1997, alterada diversas vezes, sendo a última por meio da Lei
Complementar nº 1.319/2018. Temos observado muitas discussões e lutas sindicais propondo
a revisão dessa legislação de forma que torne a carreira do magistério mais atrativa e promova
a valorização do magistéri,o e, atendendo aos anseios da classe, com a publicação da
Resolução SE 24, de 2-5-2017, foi instituída uma “Comissão Paritária” pelo Secretário da
Educação.
A finalidade dessa comissão seria propor políticas públicas voltadas ao bom
desempenho profissional e à qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade, em
atendimento à meta 17 e às estratégias previstas para sua concretização no Plano Estadual de
Educação de São Paulo. Entretanto, após vários momentos de discussão e discordâncias na
elaboração dos documentos, ocorreu a suspensão dos trabalhos da comissão, permanecendo
dessa forma até o presente momento.

1.5 AMPAROS LEGAIS: CARACTERIZAÇÃO DAS FALTAS E AFASTAMENTOS NA
REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O exercício da atividade docente nas escolas públicas do Estado de São Paulo é regido
por uma organização legal de acordo com o ordenamento jurídico a que o profissional está
sujeito. De acordo com tipo de vínculo com o estado, são garantidos os direitos e deveres,
dentre os quais destaca-se aqui a concessão para se ausentarem de seus postos de trabalho
utilizando diversos tipos de faltas e licenças.
A Secretaria da Educação não dispõe de uma base com o registro de ausências em
cada uma das unidades escolares nas quais os docentes estão alocados, portanto o controle de
faltas é realizado por meio da unidade de exercício dos servidores. Nesse sentido,
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independentemente do número de escolas às quais um docente esteja vinculado, o controle de
suas ausências será necessariamente realizado na unidade de exercício.
Os professores, assim como os servidores do quadro administrativo da Secretaria de
Estado da Educação do Estado de São Paulo, estão sujeitos às seguintes caracterizações de
suas faltas e afastamentos, quando há necessidade de ausentarem ao trabalho por período
igual ou superior a dois dias consecutivos, como:
a) faltas abonadas: fundamento legal – § 1º do art. 110 da Lei nº 10.261/68, § 1º do
art. 20 da Lei nº 500/74, Decreto nº 52.054/07 e Lei Complementar nº 1.093/ 2009;
b) faltas justificadas: fundamento legal – art. 10 do Decreto nº 52.054/07.
c) faltas injustificadas: fundamento legal – arts. 63 e 256, inciso V, da Lei nº
10.261/68, ert. 36, inciso II, da Lei nº 500/74, e Lei Complementar nº 1.093/ 2009.
d) doação de sangue: fundamento legal – art. 122 da Lei nº 10.261/68, e art. 16, inciso
XII, da Lei nº 500/74.
e) falta médica: fundamento legal – Lei Complementar nº 1.041/2008.
f) serviço obrigatório por lei: fundamento legal – art. 78, inciso V, da Lei nº
10.261/68, e art. 16, inciso V, da Lei nº 500/74.
Além das faltas previstas nas legislações citadas, ainda há a possibilidade de gozo de
afastamentos que podem ser requeridos de acordo com o regime jurídico e vínculo a que o
servidor está subordinado, sendo os mais comuns:
a) licença para tratamento de saúde: fundamento legal nos arts. 191 e 193 da Lei nº
10.261/68 e Decreto nº 52.088/2007.
b) readaptação por motivos de saúde: fundamento legal - Lei Complementar nº 180/78
e Lei Complementar 444/85 Estatuto do Magistério Paulista;
c) licença por motivo de doença em pessoa da família: fundamento legal – art. 199 da
Lei nº 10.261/68, art. 25, inciso III, artigo 26 da Lei nº 500/74, e o art. 63 do
Decreto nº 29.180/88;
d) licença gestante: fundamento legal – art. 7º, inciso XVIII, combinado com o art. 39,
parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988; art. 124, §3º da Constituição
Estadual de 1989; art. 198 da Lei nº 10.261/68; art. 25, inciso VI, da Lei nº 500/74;
e lei Complementar nº 1.054/2008;
e) licença compulsória ou profilática: fundamento legal – art. 206/324 da Lei nº
10.261/68, art. 25 inciso V, art. 26 da Lei nº 500/74 e Lei nº 1.010/2007;
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f) licença para adoção: fundamento legal – Lei Complementar nº 367/84, Instrução
UCRH –3 (Unidade Central de Recursos Humanos) de 01/11/04, Lei nº
10.421/2002, Lei Complementar nº 1.054/2008;
g) licença gala: fundamento legal – inciso II do art. 78 da Lei nº 10.261/68, arts. 15 e
16, inciso II, da Lei nº 500/74 e Lei Complementar Nº 1093/2009;
h) licença nojo: fundamento legal – incisos III e IV do art. 78 da Lei nº 10.261/68, e
art. 16, incisos III e IV, da Lei nº 500/74;
i) licença paternidade: fundamento legal – art. 7º, inciso XIX da Constituição Federal
de 1988, o Parágrafo 1º do art. 10 das Disposições Transitórias da Constituição
Federal de 1988 e parágrafo 3º do art. 124, da Constituição Estadual de 1989.
As legislações vigentes possibilitam ainda aos docentes alguns afastamentos
específicos, tais como:
a) licença-prêmio: fundamento legal – art. 209/214 da Lei nº 10.261/68; Lei
Complementar nº 857/99; e Lei Complementar nº 1015/07;
b) licença para tratar de interesses particulares: fundamento legal – art. 202 da Lei nº
10.261/68 e Lei Complementar nº 814/96;
c) licença para participação em competições desportivas: fundamento legal – art. 75
da Lei nº 10.261/68;
d) entidade de classe: para participar de reuniões junto a entidades de classe como
representante da Unidade Escolar – Cronograma com publicação anual do
calendário específico, devendo ser autorizada pelo Secretário da educação;
e) Tribunal Regional Eleitoral – faltas TRE – fundamento legal – Lei Federal nº
4.737/65, art. 30, inciso XIII e XIV, nos termos dos arts. 65 e 66, da Lei nº
10.261/68, e no inciso I, art. 15 da Lei nº 500/74.
A licença para tratamento de saúde é um direito conferido pelo Estado a todo e
qualquer servidor que dela necessitar. Logo, o período em que o servidor estiver em
tratamento de saúde deve ser considerado como exercício para todos os efeitos legais,
inclusive para fins de aposentadoria e disponibilidade conforme a legislação. Segundo Porto
(2010), em praticamente todas as regiões do Estado de São Paulo, um grande contingente de
pessoas foi autorizado a ser afastado de suas atividades por problemas de saúde.
O excesso de ausências dos professores na rede pública instiga uma provocação: “Os
docentes estão ficando docente de quê?”. Não é difícil responder a essa questão, mas,
conforme defendido por pesquisadores, em especial Vilela (2019), as condições a que esses
profissionais estão expostos contribuem para o aparecimento de doenças, e, segundo a autora,

49

O XXIII Congresso Estadual da APEOESP, realizado em 2010 e divulgado em
2011, revela dados sobre a condição de saúde dos professores elencando os
principais sintomas e, consecutivamente, as principais doenças que são acometidos.
Dentre essas doenças destacam-se estresse, problemas de voz, gripe, resfriado, rinite,
depressão, hipertensão arterial, enxaqueca, sinusite, gastrite, tendinite, varizes,
bursite, lombalgia, vertigem, conjuntivite, micose e fadiga crônica (APEOESP, 2016
apud VILELA 2019, p. 67).

O direito do profissional se ausentar é inquestionável, desde que o motivo seja de
escusa relevância, por exemplo em questões de saúde, contudo podemos observar que as
legislações que respaldam às ausências ao trabalho são, em certa medida, “permissivas”
quando possibilitam que os profissionais se ausentem sendo registrado “faltas justificadas”,
podendo essas chegar a 24 no ano, e, quando não justificam a ausência ou ultrapassam, esse
limite é apontado “faltas injustificadas”. Nos casos de faltas sucessivas, justificadas ou
injustificadas, os dias intercalados (domingos, feriados e outros em que não há expediente)
são computados somente para efeito do desconto salarial.
Sabendo-se que a Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo é composta por
5.100 escolas, com aproximadamente 3, 5 milhões de alunos, o absenteísmo docente pode
gerar um forte impacto na organização/gestão das escolas, causando repercussões sociais
negativas que têm levantado questionamentos sobre as relações de trabalho no serviço
público, tal como temos observado nas mídias sociais e nas manifestações políticas.

1.5.1 Da Extrapolação dos Direitos

Um dos deveres do funcionário/servidor é a frequência assídua e pontual ao trabalho.
No caso dos servidores efetivos, nos termos da Lei 10.261/68, § 1º dos artigos. 63 e 256,
inciso I, o servidor efetivo que faltar, sem causa justificável, por mais de 30 dias seguidos (ou
seja, a partir de 31ª falta injustificada consecutiva) ficará sujeito à pena de demissão por
abandono de cargo. Os docentes Categoria F, regidos pela Lei 500/74, o servidor que faltar,
sem causa justificável, por mais de 15 dias seguidos (ou seja, a partir de 16ª falta injustificada
consecutiva), ficará sujeito à pena de dispensa, conforme disposto no art. 36. A configuração
da prática infracional denominada abandono de cargo é regulamentada pelo caput do art. 16
do Decreto 52.054/07.
A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito de ampla defesa e contestação,
portanto, cabe à unidade de lotação do funcionário/servidor, antes de caracterizado o
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abandono de cargo/função, encaminhar correspondência à residência do funcionário/servidor,
convocando-o a comparecer ao serviço para justificar as suas ausências, e, assim, prevenir
maiores prejuízos a ele e demandas processuais à administração.
Constata-se que é necessário propor aos órgãos competentes repensar sobre alguns
dispositivos legais que amparam as ausências dos professores da Rede Pública Estadual,
sendo garantidos seus direitos, desde que esses não causem prejuízos à instituição escolar e,
consequentemente, aos alunos.
Neste capítulo, procurou-se analisar o estado da arte verificado nas pesquisas que
tratam a temática do absenteísmo docente, a fundamentação teórica baseadas nas concepções
da literatura e estudos que abordam o tema do absenteísmo docente e carreira do magistério,
concluindo-se que, segundo os autores e pesquisas realizadas por instituições não
governamentais, que o absenteísmo está diretamente relacionado à precarização do trabalho
docente e desvalorização da carreira do magistério e do professor, além de outros fatores que
contribuem para esse fenômeno, causando prejuízos à gestão organizacional das escolas, tal
como comprovado por Spineli (2009).
Realizou-se também um estudo das principais legislações em vigor no Estado de São
Paulo, que tratam sobre os direitos e deveres relacionados a carreira docente. Na sequência,
serão apresentados alguns desafios a serem superados pelo Governo Federal e do Estado de
São Paulo com relação às políticas públicas educacionais voltadas para melhoria da qualidade
da educação e valorização dos professores.
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

A proposta deste capítulo, é contextualizar a história das políticas públicas
educacionais em âmbito nacional e regional e, para tanto, apresenta um estudo sobre os
desafios da educação no Brasil, tendo como plano de fundo os dados do PISA 2018 e o Plano
Nacional da Educação. Aborda também algumas políticas públicas adotadas no Estado de São
Paulo, com vista ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual da Educação,
além da apresentação do Plano Estratégico 2019/2020 – Educação para o Século XXI da
Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo.

2.1 A ESCOLA PÚBLICA E SEUS DESAFIOS

A escola pública tem sido foco de muitas discussões quando se aborda a temática
qualidade da educação no Brasil. Educadores e estudiosos apontam que é necessário repensar
sobre como se dá o processo educacional, a qualidade do ensino, a formação inicial do
professor e a valorização da carreira docente. É sabido que somente um país que valoriza a
educação e a coloca como um dos focos principais nas políticas públicas alcança melhorias na
qualidade de vida e crescimento econômico que favoreçam o desenvolvimento industrial,
humano e avanços tecnológicos.
Grande parte das crianças e jovens no Brasil estudam nas escolas públicas e nela
espera-se que tenham acesso aos conhecimentos científicos, acadêmicos e culturais, além dos
conhecimentos individuais e coletivos necessários para o bom convívio social e inserção no
mercado de trabalho, podendo interagir em seu meio como um cidadão pleno, consciente de
seus direitos e deveres. Espera-se, também, que os estudantes sejam capazes de utilizar as
habilidades adquiridas, para o seu desenvolvimento enquanto pessoa e ter corresponsabilidade
pelo desenvolvimento de seu país.
Apesar de a escola ter como missão preparar os estudantes para o mercado de trabalho,
devemos refletir sobre o fato de que a crise econômica instalada no país tem provocado
grandes desigualdades sociais, exigindo que governos instituam políticas assistencialistas,
devido ao alto índice de desemprego, por falta de oportunidades de trabalho, e com isso há um
enfraquecimento da visão do Estado como fomentador de políticas educacionais inclusivas,
por meio da educação e desenvolvimento de competências para a inserção no mundo do
trabalho. Sobre essa questão, Arroyo afirma que
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A crise, a escassez de trabalho, o desemprego, a sobrevivência informal, a
segmentação e hierarquização do trabalho e da qualificação têm aprofundado e
polarizado as desigualdades e desestabilizado a relação tradicional entre educação,
trabalho e igualdade. Enfraquecem as políticas e as instituições educativas
legitimadas na crença nessa mediação do trabalho. Sua crise e o aumento do
desemprego estrutural levam ao enfraquecimento da visão do Estado salvador,
controlador das desigualdades por meio de políticas socioeducativas, de capacitação
para a inserção no trabalho. A articulação tão mecânica nas políticas de acesso e
permanência, ou de currículos por competências, tendo como mediação o acesso ao
trabalho, expõe essas políticas e sua relação com a diminuição das desigualdades ao
enfraquecimento e até ao fracasso, sempre que o trabalho entra em crise. (2010, p.
1.398).

Ao refletir sobre qual é a função da escola, devemos ter clareza de que o foco
primordial deve ser o ensino e a aprendizagem, com vista na formação plena e cidadã dos
estudantes, a fim de que os novos conhecimentos tragam benefícios para sua vida e da
coletividade e os empoderem para interagir e modificar seu meio social, com dignidade e
respeito, sendo capazes de contribuir para o desenvolvimento social e econômico, não só de
sua família, mas também da sociedade.
Novas formas de organização da sociedade foram surgindo, fazendo com que o
processo educativo desenvolvido até o final do Século XIX, no qual o professor era
considerado o detentor do conhecimento e que esse não pode ser contestado não prevalece
mais. Em Hall (2014), compreendemos que a identidade do sujeito pós-moderno está em
contínuo deslocamento e compõe-se por processos de identificação que são cada vez menos
previsíveis e fixos. Da mesma forma, o papel da escola pública tem se modificado ao longo
dos anos, acompanhando os avanços e necessidades da sociedade, mudanças essas que foram
significativas para o país, principalmente no que diz respeito ao acesso à população brasileira
ao ensino público.
A sociedade está em constante transformação, portanto, para a escola ser interessante
para os estudantes, precisa ser repensada, pois receitas prontas, modelos padronizados e
identificações fixas perderam lugar na contingência de uma sociedade pós-moderna. Nessa
sociedade, nenhum saber pode ser imposto como regra ou receita, e, com o avanço da
tecnologia digital, os estudantes têm em suas mãos acesso à informação com mais facilidade e
muitas são as ferramentas que possibilitam a aquisição de novos conhecimentos, portanto a
escola não é mais a única responsável pela formação acadêmica dos alunos. As escolas
públicas ainda estão se adequando à nova realidade e têm que se renovar a cada dia se quiser
ser reconhecida e valorizada pelos estudantes e sociedade com atendimento igualitário e
inclusivo para todos.
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Arroyo (2010) afirma que, para compreendermos que as desigualdades sociais,
acabam por gerar desigualdades educacionais, devemos refletir por meio de um pensamento
sociopedagógico que considere os fatores determinantes extramuros, como condições sociais,
econômicos, políticos, culturais, de gênero, raça, etnia, campo, periferia, avançando até as
determinações dos padrões de poder, trabalho, acumulação, concentração-exclusão da terra e
da renda, para sabermos mais sobre como esse conjunto de desigualdades históricas
condiciona as desigualdades educacionais.
Segundo Arroyo (2010), observa-se na educação que a visão que se tem do Estado e
de suas políticas para os coletivos desiguais é conformada a partir de como os desiguais são
pensados: como problema. É preciso conhecer o jovem estudante, diagnosticar, caracterizar o
problema, as carências e as vulnerabilidades a que estão expostos e não rotular as
comunidades mais carentes e marginalizadas como o lócus social onde se concentram os
problemas.
Vale lembrar que, no Ensino Médio, são altas as taxas de abandono e de distorção
idade-série. Segundo informações do IBGE, em 2019, na primeira série do Ensino Médio, por
exemplo, três em cada dez matriculados estavam em situação de atraso de dois ou mais anos
na trajetória escolar. É necessário haver equidade na viabilização de políticas públicas
educacionais que contribuam para a inclusão e permanência dos jovens no Ensino Médio.
Ainda com relação à exclusão, outro problema vivenciado pelas escolas é o não
acolhimento de alunos que, por algum motivo, cumprem medidas socioeducativas
determinadas pela Vara da Infância e Juventude. Esses adolescentes, marginalizados pela
sociedade e, muitas vezes, pela escola, dado o histórico de vida e comportamentos ditos como
“inadequados” para o convívio social, não costumam ser bem acolhidos no ambiente escolar.
Esse é um grande desafio que as escolas precisam superar, trabalhando com os que mais
precisam, pois a eles, muitas vezes, quase tudo foi negado. Portanto, deve-se ouvir esses
jovens, acolhê-los e ter um olhar de equidade respeitando suas limitações para que se sintam
capazes de aprender e mudar sua história traçando um projeto de vida, pois este também é o
papel da escola: buscar reduzir as desigualdades e incluir a todos.
Outra situação que leva à exclusão advém do fato de os profissionais terem dificuldade
em atender às necessidades individuais de cada estudante, em especial aos que apresentam
algum tipo de deficiência, tais como: transtorno do espectro autista, deficiência intelectual,
surdez, entre outras deficiências que requerem um olhar especial e currículo adaptado às suas
necessidades.
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Culpabilizar os docentes por terem dificuldades em trabalhar com as diversidades é
um erro, pois formação em serviço para que o profissional possa desempenhar o seu papel
com eficácia é responsabilidade da gestão pedagógica da escola, que, capacitada pelos órgãos
superiores, prepara os docentes para utilizarem metodologias e estratégias pedagógicas
coerentes com as necessidades específicas dos estudantes.
Portanto, a escola deve ser inclusiva e acolhedora, visto que todos têm direito de
aprender. A equidade deve estar presente nas interações sociais e no currículo escolar, a fim
de diminuir as desigualdades intramuros e extramuros. Isso faz com que a escola se reinvente,
pois, para, atender a esse público de alunos tão diversificado, transformações são necessárias.
As escolas devem se adequar também para atender às necessidades desta geração
“antenada”, e os educadores precisam desenvolver as habilidades e competências no processo
de ensino para que possam entender como esses alunos aprendem e, assim, rever as práticas
escolares arcaicas e utilizar metodologias e estratégias de ensino que sejam adequadas para
esta geração.
As mudanças na sociedade contemporânea estão impactando e transformando todas as
áreas da sociedade, e essas mudanças estão transformando também o processo de ensino e
aprendizagem e, consequentemente, modificam o papel dos professores nesse contexto.
Atualmente, a maior parte dos alunos fazem uso diário das mídias digitais, desde as
mais simples às mais complexas, portanto é necessário que os docentes saiam da zona de
conforto, advindo de um processo de ensino tradicional linear, e lancem mão de metodologias
inovadoras que explorem as potencialidades dos estudantes, com aulas instigantes e com foco
na prática e, dessa forma, atinjam seus objetivos de mediadores do conhecimento, onde os
estudantes sejam motivados e percebam que o que aprendem será útil para vida, conforme o
interesse deles, o que é possível quando suas necessidades afetivas e socioculturais são
consideradas.
No que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem e à necessidade de inovação
de sua práxis, os docentes têm um grande aliado nesse processo: as mídias digitais, que
podem ser facilitadoras no processo de interação do aluno com o conhecimento e, por meio de
diversas estratégias de ensino, dar oportunidades de um aprendizado colaborativo, utilizando
as diferentes linguagens e gêneros textuais que possibilitem a solução de problemas, sendo o
professor um mediador/curador no processo de ensino e aprendizagem.
Verificamos em Fofonca e Fischer (2017) apud Brito e Fofonca (2018) que
O professor-curador possui um encontro intrínseco com a pesquisa de informações
acessíveis no cyberespaço, nas redes de conhecimento digitais, integrando ao
processo de pesquisa o agrupamento, a organização e o compartilhamento de
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informações que, por fim, transformam-se em conhecimento acessível e dissecado a
partir de um planejamento educacional em suas aulas, seja na modalidade presencial
ou à distância. (2018, p.17)

Nesse novo modelo de ensino, no qual o professor deixa de ser o transmissor de
conhecimentos e passa a ser um curador do conhecimento13, as metodologias ativas devem
estar presentes no processo de ensino, para que seja possível a criação de diferentes formas de
desenvolver o aprendizado, através da criticidade, autonomia, curiosidade e estímulo para
tomada de decisões individuais e coletivas, que possam dar conta das atividades essenciais
nos contextos sociais, considerando a complexidade cultural, a modernização e as
transformações da sociedade.
Nessa vertente, os professores devem ser pesquisadores, estar abertos a novos
conhecimentos, aprender a trabalhar com as diversidades dos estudantes, tendo como aliado
as novas tecnologias, e saber utilizá-las de maneira que complementem e potencializem o
trabalho pedagógico.
Com um trabalho mais eficiente, que atenda à demanda desta nova geração poderá
surgir a oportunidade para ser resgatado o prestígio da profissão docente no Brasil, que não
tem sido adequadamente valorizada pela sociedade. A precarização do serviço educacional
público acaba por difundir a ideia de que quem desejar uma educação de qualidade deve
recorrer ao ensino privado, pois o ensino público é para as classes inferiores.
Portanto, muitos são os desafios da escola pública no contexto atual, contudo temos
observado a preocupação dos governos estaduais em melhorar as escolas, em especial no que
tange ao desempenho dos alunos, com o objetivo de alcançar as metas das avaliações de larga
escala. Todavia, para que as escolas públicas tenham qualidade, é preciso investir também no
capital humano, formar melhor os professores, implementar um plano de carreira atrativo,
pagar salários compatíveis com os profissionais de outras carreiras com mesmo nível de
formação acadêmica e, principalmente, promover a valorização dos profissionais da educação
e da escola pública frente à sociedade.

13

De acordo com Bhargava (2009 apud BRITO; FOFONCA, 2018, p. 17), curador do conhecimento é um
profissional que continuamente desenvolve pesquisas, encontrando, agrupando, organizando e, portanto,
compartilhando o que há de mais relevante sobre um determinado conteúdo/conhecimento.
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2.2 DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA: MUITOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Ao verificarmos os diversos profissionais que compõem o quadro de funcionários das
escolas públicas, reconhecemos a importância de cada um no seu nível de atuação. O docente,
por exemplo, é o profissional de extrema importância para o sucesso da aprendizagem dos
estudantes, porém, para que consiga desenvolver um trabalho de excelência, depende da
atuação e competência dos outros profissionais de apoio, como agentes de organização
escolar, profissionais que realizam a limpeza dos espaços e, especialmente, as lideranças da
instituição, por exemplo o professor coordenador, o diretor de escola e o vice-diretor.
Esse coletivo deve, com corresponsabilidade, buscar entregar para a sociedade uma
educação de qualidade, em um espaço organizado e eficiente que contribua para o pleno
desenvolvimento dos estudantes, e, para que isso aconteça, é preciso uma boa gestão escolar,
em que o diretor da escola, o coordenador pedagógico e os demais profissionais atuem de
forma a complementar o papel do professor em sala de aula.
O diretor de escola pública convive diariamente com diversos problemas, nas
diferentes dimensões da gestão escolar, que, dependendo da forma como conduzir a gestão
organizacional da escola, contribuirá para o sucesso do processo educativo, melhoria dos
indicadores de desempenho, promoção de um clima escolar que favoreça a comunicação,
engajamento profissional, relacionamento interpessoal e satisfação dos seus subordinados.
Para Bedani,
O clima organizacional é uma metáfora derivada da meteorologia, cujo propósito é a
compreensão da intrincada realidade que permeia o ambiente organizacional.
Aparentemente, o caráter ambíguo do termo clima enquanto metáfora, transforma-o
em uma poderosa ferramenta para o estudo do comportamento humano (individual e
coletivo) nas organizações. Pois, assim como as pessoas respondem de forma
diferente às condições atmosféricas (frio, calor, chuva, seca), observa-se que os
diversos aspectos (objetivos e subjetivos) presentes no ambiente de trabalho,
também são passíveis de respostas diferenciadas pelos indivíduos, pois se sustentam
em percepções pessoais (2007, p. 4).

Segundo a Resolução SE 56, de 14-10-2016, que dispõe sobre perfil, competências e
habilidades requeridos dos Diretores de Escola da Rede Estadual de Ensino, cabe a esse
profissional assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades dos profissionais que
trabalham sob sua coordenação, nas diversas dimensões da gestão escolar sendo: participativa,
pedagógica, de pessoas, de recursos físicos e financeiros e de resultados educacionais do
ensino e aprendizagem.
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Dentre tantas atribuições e responsabilidades, para garantir a qualidade do ensino e o
direito de aprendizagem dos estudantes, o diretor de escola deve atuar de forma preventiva e
corretiva, a fim de que todos profissionais desenvolvam seu trabalho com dedicação e
comprometimento, evitando-se o absenteísmo, que pode comprometer o trabalho coletivo e o
desempenho dos alunos no processo de ensino e aprendizagem e, por consequência, impactar
negativamente na qualidade do ensino e indicadores de desempenho nas avaliações externas.

2.3 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Educação tem sido tema de muitos debates no Brasil e no mundo, e é notório que o
país tem alcançado melhoria na questão do acesso à escola pública, mas está muito distante de
se destacar como um país que promove ensino de qualidade para todos os estudantes.
Nos primórdios da Educação no Brasil até o final do século XVIII, o acesso à
escolarização oficial era muito baixo, sendo provilégio da elite colonial. O ensino se dava por
meio da atuação dos padres da Companhia de Jesus, composta somente por pessoas do sexo
masculino, portanto, originalmente a docência era uma atividade realizada por homens. Com a
saída dos padres jesuitas do território brasileiro, por força dos governantes da época, ocorreu
o ingresso de outras pessoas na carreira docente, porém, sem formação para a área
educacional, esses foram intitulados como “Mestres escola”. Esses professores também foram
influenciados por ordens religiosas como: carmelitas, beneditinos e franciscanos.
Segundo Ramos e Xavier (2010), no século XIX, devido aos baixos salários e à
desvalorização da profissão, muitos homens deixaram de exercer a docência e buscaram
outras profissões mais rentáveis, abrindo espaço para a entrada das mulheres no magistério.
Nesse período da história da educação, as mulheres eram bem vistas pela sociedade que, por
sua feminilidade eram dóceis, resignadas e mais submissas, e, para se tornarem profissionais
da educação, sujeitavam-se às condições de trabalho impostas à época.
Desde então, a carreira anteriormente exclusivamente masculina passa a adquirir
características do tradicionalmente considerado “profissão de mulheres”, sendo ainda hoje,
em sua grande maioria, composta por mulheres, apesar do retorno do público masculino,
como vemos atualmente. A feminizaçao do magistério estendeu-se gradativamente para a
escola secundária e média, e posteriormente, chegou às instituições de ensino superior.
Desde o final do século XIX, os países latino-americanos têm investido fortemente em
educação, criando políticas educacionais que contribuíram para uma forte expansão do ensino
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público e ampliação do acesso à educação básica, e, por volta da década de 1950, esse
movimento de expansão educacional se acelerou grandemente.
Os fatores que contribuíram para a expansão da cobertura escolar e o acesso à
educação básica dos países latino-americanos, entre eles o Brasil, deram-se devido à migração
“êxodo” do campo para a cidade, chamado de “Processo de Urbanização”, somado ao papel
preponderante do Estado no aumento da cobertura escolar. Esses dois fatores contribuíram
para a transformação das sociedades latino-americanas a partir do começo do século XX.
Segundo Elacqua et al.,
A partir da década de 1950 os governos de quase todos os países da América Latina
realizaram um grande esforço para impulsionar a inclusão escolar, estas políticas
públicas se enquadravam no paradigma do “desenvolvimentismo” e na “teoria da
dependência. Esse paradigma postula uma dualidade na qual os países
desenvolvidos se especializam na produção industrial de alto valor agregado e os
países em desenvolvimentos se especializavam na produção de matérias-primas e
ficam subordinados aos primeiros. (2018, p. 39).

Com o propósito de alcançar o desenvolvimento econômico, os países passaram a
investir em mão de obra mais qualificada, e, nesse ponto, a educação se torna essencial para
os governos, que tinham como meta educar mais jovens para que pudessem atuar no mercado
de trabalho. Para fazer valer essa ação e conseguir preparar mais jovens, foram
implementadas políticas públicas de educação, como a obrigatoriedade do Ensino
Fundamental, eliminação de exames de admissão para entrada no Ensino Médio,
fornecimento gratuito de materiais didáticos e a oferta de merenda escolar para a população
mais vulnerável.
Quanto ao Brasil, nas três primeiras décadas do século XX o país passou por grandes
problemas políticos e enfrentou movimentos revolucionários. Nesse período, foi promulgada
a Constituição Federal de 1934, chamada de “um divisor de águas” para a educação, pois, em
17 artigos, eram direcionados os rumos para o país seguir e alcançar uma educação de
qualidade, além de definir as competências legislativas, o Conselho Nacional de Educação, a
tributação e o ensino religioso, destacando em todos os assuntos tratados uma renovação na
esfera educacional, reconhecendo que a educação é um direito de todos.
Observa-se que o Brasil caminhou a passos lentos para definir como política pública o
ensino obrigatório e gratuito para todo o Ensino Fundamental, ficando atrás dos outros países
que foram mais incisivos nas tomadas de decisões na esfera educacional. Quanto a esse fato,
Elacqua et al. (2018) afirmam que, em 1934, o Brasil ofertava somente os primeiros quatro
anos do Ensino Fundamental gratuitos e obrigatórios. Nos anos seguintes, a gratuidade
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começou a ser estendida para os demais anos, e somente em 1967 determinou-se que todas as
crianças entre 07 e 14 anos deveriam frequentar obrigatoriamente a escola.
Com esse movimento educacional despontando-se, foi necessária a criação de políticas
educacionais para o investimento de aportes financeiros para melhorar a ampliação da
educação nos países latinos. Para entendermos o distanciamento nos investimentos na
educação no Brasil com relação aos países vizinhos, observa-se como exemplo que, na década
de 1940, o Brasil e a Colômbia investiram inicialmente o equivalente a pouco mais de 1% do
Produto Interno Bruto (PIB) em educação.
Segundo Elacqua et al. (2018), na década de 1950 o Brasil duplicou esse valor
chegando a 2,4% do PIB, entretanto, na Colômbia, os investimentos realizados em educação
já haviam triplicado, chegando, em porcentagem do PIB, a 3,3%. Com relação aos outros
países, como Equador, México e Peru, passaram de cerca de 15% de seus gastos públicos
destinados à educação nos anos 1940 para uma média de 20% no início dos anos 1970. Na
década de 1960, o Peru chegou a investir 25% de seu orçamento fiscal para financiar a
educação pública, número que constitui seu recorde histórico.
Devido à grande expansão educacional ocorrida por toda a América, foi necessária a
construção de muitas escolas para atender à demanda de alunos que chegavam às escolas
públicas e investimento em infraestrutura e contratação de professores, que tinham que dobrar
a jornada de trabalho para dar conta da demanda de matrículas, entretanto, não foi
considerada a condição a que esses profissionais tiveram de se adaptar e pouco se discutiu
sobre valorização da carreira e do profissional da educação.
Portanto, foi na Constituição Federal de 1934 que a educação passou a ser considerada
como um direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos.
Atualmente, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, rege todo o
ordenamento jurídico brasileiro, tal como é expresso no art. 205: “A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação brasileira foi mais
fortalecida, sendo expressos os deveres dos entes federados, as garantias de direito e os
deveres da família. Tal como versa o art. 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com
a educação será efetivado mediante a garantia de
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I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996);II - progressiva universalização do
ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de
1996);III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e préescola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de
ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao
educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (BRASIL,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL,1988).

Com vista a realizar um diagnóstico da aprendizagem dos alunos e poder dimensionálo com relação aos outros países, desde o ano 2000 o Brasil participa das edições do PISA14,
que, por meio de avaliação de larga escala, oferece informações sobre o desempenho dos
estudantes na faixa etária dos 15 anos, vinculando dados sobre seus “backgrounds”, ou seja, o
contexto, ambiente, circunstâncias, meio, educação e suas atitudes em relação à aprendizagem
e os principais fatores que interferem dentro e fora da escola.
Os resultados da avaliação permitem que cada país avalie os conhecimentos e as
habilidades dos seus estudantes em comparação com os de outros países e possibilitam que se
conheçam as políticas e práticas de sucesso aplicadas em outros lugares, para que, a partir
dessas boas práticas, tenham-se parâmetros que justifiquem a reformulação de políticas e
programas educacionais, visando melhorias na qualidade do ensino e na equidade dos
resultados de aprendizagem.
O PISA avalia três domínios de aprendizagem – leitura, matemática e ciências – em
todos os ciclos ou edições. A cada edição, é avaliado um domínio principal, o que significa
que os estudantes respondem a um maior número de itens no teste dessa área do
conhecimento e que os questionários se concentram na coleta de informações relacionadas à
aprendizagem desse domínio.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)15 é
o órgão responsável pelo planejamento e a operacionalização da avaliação no país, o que
envolve
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Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), tradução de Programme for International Student
Assessment, do estudo comparativo internacional, que é realizado a cada três anos pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
15
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Sua missão é subsidiar a formulação de políticas educacionais
dos diferentes níveis de governo com o intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do
país. Disponível em: http://inep.gov.br/sobre-o-inep. Acesso em: 1 abr. 2020.

61

Desenvolvimento Econômico (OCDE)16, coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação,
a aplicação desses instrumentos nas escolas amostradas, a coleta das respostas dos
participantes e a codificação dessas respostas, além de analisar os resultados e elaborar o
relatório nacional.
Segundo o Relatório Brasil no PISA 201817, desde sua primeira edição em 2000, o
número de países e economias participantes tem aumentado a cada ciclo. Em 2018, 79 países
participaram da avaliação, sendo 37 deles membros da OCDE e 42 países/economias
parceiras. Cerca de 150 escolas e 6.300 alunos de cada país participaram da avaliação, no
total, estiveram envolvidos aproximadamente de 600.000 alunos, dos quais 10.691 eram
brasileiros com resultados validados pelo consórcio internacional do PISA, matriculados em
597 escolas espalhadas por todo o território nacional.
Esses 600.000 alunos representam cerca de 32 milhões de jovens de 15 anos inscritos
nas escolas dos países participantes e os 10.691 alunos brasileiros representam cerca de 3
milhões de jovens de 15 anos inscritos nas escolas do país. Os resultados da pesquisa são
muito valorizados devido à dimensão que alcança e tem sido muitos utilizados nos estudos
sobre educação no Brasil e mundial.
Considerando o grande número de países participantes das avaliações do PISA, para
realizar a comparação dos resultados das avaliações aplicadas com outros países, à
semelhança do que vem sendo feito desde o Relatório de 2009, optou-se por comparar os
resultados do Brasil com todos os países da América Latina participantes: Espanha e Portugal
– por sua proximidade cultural com o Brasil; Estados Unidos – por ter um sistema federativo
e grande extensão territorial, assim como o Brasil; Canadá – por ter grande extensão
territorial, assim como o Brasil, além de geralmente apresentar alto desempenho; Coreia – um
país asiático que geralmente apresenta alto desempenho; Finlândia – um país europeu que
geralmente apresenta alto desempenho.
Segundo as análises realizadas pelo Instituto Todos Pela Educação18, apesar de o
Brasil estar entre os últimos colocados na pesquisa (57º lugar), apresentou um pequeno

16

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização econômica
intergovernamental com 36 países membros, fundada em 1961, para estimular o progresso econômico e
o comércio mundial.
17
Relatório Brasil no PISA /2018, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) em 2018. Disponível em http://inep.gov.br/web/guest/pisa. Acesso em: 6 fev. 2020.
18
O Instituto “Todos Pela Educação” (TPE) é uma organização sem fins lucrativos composta por diversos
setores da sociedade brasileira, com o objetivo de assegurar o direito à Educação Básica de qualidade
para todos os cidadãos até 2022, ano em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil.
Disponível em:
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Pisa-2018, Acesso em: 11 mar. 2020
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crescimento em relação aos resultados de 2015 para 2018: 6 pontos em Leitura (de 407 para
413), 6 pontos em Matemática (de 377 para 384) e 3 pontos em Ciências (de 401 para 404).
Contudo, esse aumento não é significativo estatisticamente, ou seja, não podemos afirmar que
as pontuações de Leitura, Matemática e Ciências de 2018 são diferentes das de 2015.
Ainda segundo o relatório, o Brasil tem apresentado importantes avanços nas
primeiras edições do PISA, entre 2000 e 2009, entretanto, após esse período, os resultados
brasileiros estão estagnados na última década, pois, nas quatro edições da avaliação (2009,
2012, 2015 e 2018), os resultados médios dos alunos brasileiros foram iguais estatisticamente.
Analisando os resultados da última década, devemos buscar entender o porquê do mau
desempenho do Brasil no PISA e podemos apontar como possíveis fatores: a demora na
universalização da Educação Básica, a falta de investimento suficiente para se garantir a
aprendizagem dos alunos, a desvalorização da carreira do magistério, a não valorização do
profissional da educação e, especialmente, o fato do Brasil não priorizar a educação como
política pública central para o seu desenvolvimento como nação.
Considerando essa análise, podemos concluir que a qualidade da educação no Brasil
só ocorrerá se houver investimentos na formação, valorização e prestígio da carreira do
magistério. Gatti afirma que
O profissional docente da educação básica merece uma atenção maior de
conselheiros de educação, gestores, coordenadores de curso, professores do ensino
superior, no que se refere à sua iniciação formativa – estrutura, currículo e dinâmica
das licenciaturas. Esse problema vem assumindo contornos éticos, de respeito e
valor. Dos que detêm responsabilidades sobre essa questão se requer conhecimento e
compromisso com a educação básica e com a própria licenciatura e seus estudantes.
A maneira como esse problema formativo vem sendo tratado nas políticas públicas
denota leniência dos poderes públicos quanto aos professores da educação básica,
cujo currículo formativo tem se mantido enrijecido por um século, com
aligeiramentos visíveis no tempo. O mesmo se pode afirmar quanto à carreira
docente e nestas condições não dá para falar em valorização da docência (2013, p.
56).

A melhoria da qualidade do ensino depende de várias ações articuladas, e um dos
pontos principais é o investimento no capital humano, o que demanda investimentos
financeiros na formação inicial e continuada dos profissionais e valorização da carreira do
magistério, para que essa seja atrativa e não leve o docente a buscar uma complementação de
sua renda, acumulando cargos/funções.
Preocupado em prover essa melhoria da qualidade do ensino na Educação Básica, uma
das ações de relevância na política educacional do Brasil foi quando, em 2007, o MEC
publicou o Decreto nº 6.094/2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas da

63

Educação do Compromisso Todos pela Educação19, proposto pelo governo federal, em regime
de colaboração com o Distrito Federal, estados e municípios, estendendo ainda para a
participação das famílias e das comunidades, mediante programas e ações de assistência
técnica e financeira. O plano visa à mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica e apresenta 28 diretrizes que os entes federados deverão alcançar.
De acordo com o Decreto nº 6.094/2007, os governos envolvidos devem realizar um
diagnóstico, com auxílio da equipe técnica, para identificar as medidas mais apropriadas para
a gestão do sistema, com vista à melhoria da qualidade da educação básica. Essa equipe
deverá elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR), que é o conjunto articulado de ações,
com apoio técnico ou financeiro do Ministério da Educação, visando ao cumprimento das
metas e a observância das suas diretrizes.
Essa política pública, para que, em regime de colaboração, os entes federados
organizem os sistemas de ensino, em prol do cumprimento das metas previstas no “Plano de
Metas”, é uma estratégia educacional estabelecida na Constituição Federal de 1988 e na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Básica 9394/96, e, por meio do PAR dos entes federados,
será expressa a maneira que definem e conciliam as decisões políticas, ações técnicas e o
atendimento da demanda educacional. Com o Plano de Metas articulado, a União espera
compartilhar competências e responsabilidades técnicas e financeiras para a execução de
programas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica no país.
A adesão ao Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação é voluntária, e o
ente federado assume a responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação
básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do
IDEB, conforme as diretrizes estabelecidas, tendo uma meta a atingir na avaliação da Prova
Brasil, de acordo com definição do INEP.
Paralelamente, foi realizado um convite a outros entes, públicos e privados, tais como
organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de classe empresariais,
igrejas e entidades confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas, para que se
mobilizassem em torno da proposta “Todos pela Educação” e se engajassem para a melhoria
da qualidade da educação básica no país. Muitos atenderam ao convite e surgiram propostas
de incentivos, investimento em capital humano, projetos conduzidos por entidades de classe
empresariais, fundações etc.

19

Plano de Metas da Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094/2007. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6094.htm. Acesso em: 1 abr. 2020.
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O Plano de Metas como Política Pública Federal, dada sua relevância na esfera
educacional, norteou a elaboração e consolidação de um instrumento único de planejamento
educacional para o Brasil, o Plano Nacional de Educação (PNE).
O art. 214 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº
59, de 11 de novembro de 200920, versa que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação,
de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: “I - erradicação do
analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do
ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do
País”.
Em junho de 2014, preocupado em cumprir com essa determinação, o Ministério da
Educação instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE)21, Lei 13.005/2014, que foi aprovado
em 25 de junho de 2014, com vigência para o período de 10 anos (2014-2024). No art. 2º da
referida lei, são apresentadas as dez diretrizes do PNE, sendo elas:
I - Erradicação do analfabetismo; II - Universalização do atendimento escolar; III Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - Melhoria da qualidade da
educação; V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - Promoção do princípio da
gestão democrática da educação pública; VII - Promoção humanística, científica,
cultural e tecnológica do País; VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade; IX - Valorização dos (as) profissionais da educação; X - Promoção dos
princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental (BRASIL, LEI 13.005/2014).

Segundo o disposto no § 2º da Lei 13.005/2014, a cada dois anos, ao longo do período
de vigência do plano, o INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das
metas estabelecidas no Anexo dessa lei.
20

A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional de Educação
(PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos
plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano também passou a ser considerado o articulador do
Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do PIB para o seu financiamento. Portanto, o PNE
deve ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao serem aprovados em lei,
devem prever recursos orçamentários para a sua execução. Disponível em:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. A cesso em: 7 abr. 2020.
21
O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, constitui um
marco fundamental para as políticas públicas brasileiras. Suas 20 metas conferiram ao país um horizonte para o
qual os esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem convergir com a finalidade de consolidar um
sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua integralidade, dissolvendo as barreiras
para o acesso e a permanência, reduzindo as desigualdades, promovendo os direitos humanos e garantindo a
formação para o trabalho e para o exercício autônomo da cidadania.
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Analisando o art. 7º da legislação em tela, é previsto também que “A União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao
alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano”, e no § 1º que
“Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das
medidas governamentais necessárias ao alcance das metas 20 metas previstas no PNE”.
Segundo o Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE/201822, a
primeira meta do plano estabelecia que o país alcançasse, em 2016, a universalização das
matrículas para crianças de 4 e 5 anos, no entanto o índice está praticamente estagnado. Em
2014, 89,1% das crianças dessas idades estavam matriculadas e em 2016, esse índice subiu
para 91,6%. Consideremos que em cinco anos de vigência do plano ainda há muito o que se
fazer para alcançar as metas propostas, pois o Brasil tem avançado lentamente na garantia do
acesso à escola, mas distante ainda da qualidade e equidade desejada.
Verifica-se no relatório que o avanço nas matrículas também é lento nas demais etapas
da educação básica. O plano prevê que, até 2024, ao menos 95% da população de 16 anos
tenha concluído o ensino fundamental (do 1º ao 9º ano). O índice que era de 73,4%, em 2014,
subiu para 75, 9% no ano passado. O relatório indica que, se for mantido o ritmo de melhoria
nesse indicador, o país não vai alcançar a meta dentro do prazo e precisa de intervenções
urgentes nesse quesito.
A mesma situação é constatada na meta que se refere ao Ensino Médio, onde foi
estabelecido alcançar 85% da população de 15 a 17 anos, cursando ou tendo concluído essa
etapa. O porcentual passou de 67, 2% para 70, 1%. O descumprimento não ocorre apenas nas
metas de acesso ao ensino, como também nas que se referem ao desempenho na
aprendizagem.
A Meta 7 do Plano Nacional de Educação (PNE) foca a melhoria da qualidade da
educação, propondo o aumento gradativo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB)23, que reúne em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas
avaliações. O índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo
Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

22

Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE/2018. Disponível em http://portal.inep.gov.br.
Acesso em: 15 set. 2019.
23
O IDEB é um indicador sintético criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), publicado bienalmente e composto por duas dimensões de qualidade: a taxa média de
aprovação na etapa de ensino e o desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB).
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As metas estabelecidas para cada escola no IDEB visam, ao longo do horizonte do
PNE, ou seja, até 2021, à excelência no ensino. O índice também é um importante condutor
de política pública em prol da qualidade da educação, sendo uma ferramenta para
acompanhamento das metas de qualidade da educação básica, que tem estabelecido, como
meta para 2022, alcançar média 6, valor que corresponde a um sistema educacional de
qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.
O relatório de monitoramento das metas mostra que a qualidade da educação ainda é
um problema grave, e os resultados das avaliações externas têm mostrado que mesmo as
crianças e adolescentes que estão na escola não têm o direito assegurado em relação à
aprendizagem, pois apresentam baixo domínio das competências básicas esperadas para a
série/ano.
Outro grande desafio do Brasil é cumprir a meta 17 do PNE, que trata da valorização
dos professores, e possui a seguinte redação: “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, com as seguintes estratégias
17.1 - Constituir fórum permanente para acompanhamento da atualização
progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério
público; 17.2 - Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da
evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD; 17.3 - Implementar, no âmbito da União, dos Estados e dos
Municípios, planos de carreira para os profissionais do magistério, com implantação
gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento
escolar; 17.4 - Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da
Educação Básica, para equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE (BRASIL,
2014, p. 19-20).

Infelizmente, temos observado que o Brasil ainda não implementou políticas públicas
para cumprir o estabelecido na meta 17 do plano, e não tem apresentado propostas concretas
para valorização dos profissionais da educação básica e muito menos um plano de carreira
que promova a equiparação dos salários desses profissionais com os de outros com mesma
formação.
Vale ainda destacar o histórico de investimento em educação no Brasil nos últimos
anos, pois, para que essa consiga atingir um patamar desejável, em comparação com os outros
países da América Latina, é necessário que o governo federal enverede esforços para atingir a
Meta 20: “Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
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mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no quinto ano de vigência desta Lei” (BRASIL. Lei
13.005/2014).
Dados mais recentes sobre o financiamento do ensino público no Brasil evidenciam a
estagnação dos investimentos em relação ao PIB na Educação Básica desde 2012, conforme
demonstração no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Percentual de investimento em relação ao PIB no Brasil

Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica (2019, p. 119).

O gráfico é marcado por um recuo de investimento no Ensino Fundamental. Já os
investimentos em Educação Superior apresentaram aumento de 0,2 ponto percentual do PIB
entre 2014 e 2015, contribuindo para que o gasto público total passasse de 6% para 6,2% do
PIB nesse período – ainda com uma distância relevante em relação às metas estabelecidas
pelo PNE (7%, em 2019, e 10%, em 2024). Também merece destaque o recuo real do
investimento per capita na Educação Básica, em todas as etapas, mas especialmente no
Ensino Fundamental
O Brasil tem grandes desafios a alcançar no que tange à qualidade do ensino e
desempenho dos alunos, mas, se não tiver um olhar especial para os profissionais da
educação, a insatisfação desses profissionais pode contribuir para o absenteísmo docente,
devido à falta de valorização da carreira, comprometendo o alcance das Metas do PNE, pois,
tendo uma carreira valorizada, com profissionais motivados e satisfeitos, possivelmente
favorecerá a qualidade do ensino e culminará com melhor desempenho dos alunos nas
avaliações de larga escola.
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É preciso ainda que os governantes, ao implementarem políticas públicas de avaliação,
tenham um olhar para as desigualdades sociais e os fatores externos que interferem no âmbito
escolar e no desempenho dos alunos, pois as condições em que vivem, a exclusão e a negação
de direitos essenciais para a subsistência em seu meio social, são fatores preponderantes na
diminuição da disponibilidade para aquisição de conhecimentos acadêmicos. Portanto, não
basta o docente estar motivado e interessado em atuar de forma eficaz, se não houver a
contrapartida por parte dos envolvidos no processo e não há como os responsabilizar pelo
mau desempenho dos alunos nas avaliações externas.
Quanto à questão de políticas públicas de avaliação, Arroyo afirma que
O foco continua fechado na exposição das desigualdades escolares e na denúncia
dos fatores intraescolares como responsáveis pela sua persistência. O foco estreito
continua responsabilizando os professores e até os próprios educandos. Seriam os
agentes do ensinar-aprender, uns fingindo ensinar e outros aprender, os responsáveis
por não termos um sistema escolar capaz de superar as desigualdades de nosso país
(2010, p. 1.383).

Outra política pública de grande relevância que busca a melhoria da qualidade do
ensino no Brasil foi a homologação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio (BNCC) 24. Com isso, espera-se superar a fragmentação das
políticas educacionais, fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de
governo e que seja balizadora da qualidade da educação. Portanto, para além da garantia de
acesso e permanência na escola, é necessário que os sistemas de ensino, redes e escolas
garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a qual a
BNCC é instrumento fundamental.
A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à
formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios
para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.
Tendo o Brasil, pela primeira vez, uma BNCC construída por especialistas da
educação do Brasil e com a participação de professores e sociedade, tornou-se uma referência
nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados,
Distrito Federal e dos municípios. Com isso, o país tem uma oportunidade única de melhorar
24

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um conjunto de orientações que deverá nortear a (re)elaboração
dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil. A Base trará
os conhecimentos essenciais, as competências, habilidades e as aprendizagens pretendidas para crianças e
jovens em cada etapa da educação básica. A BNCC pretende promover a elevação da qualidade do ensino no
país por meio de uma referência comum obrigatória para todas as escolas de educação básica, respeitando a
autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e às escolas. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 7 abr. 2020.
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consideravelmente o ensino e de estar em sintonia com os desafios do século XXI,
contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva,
diminuindo as desigualdades sociais, pois a educação pode transformar o Brasil. Entretanto, é
necessário investir na formação dos professores para atuarem de forma eficaz neste contexto
de mudanças e inovação no ensino. Sobre esta questão, Akerman considera que
Um dos principais desafios da Educação no Brasil em 2019, é o apoio à formação
continuada nas redes, para a implementação da BNCC, uma vez que esse é o
elemento central para o sucesso da implementação dessa política. Os docentes
deverão estar preparados para a condução dos novos currículos e recursos
pedagógicos adequados a nova proposta de ensino para atender aos alunos desta
geração além de adequar os livros didáticos (PNLD) no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (Saeb-Inep). Portanto, ainda existe uma série de
desafios a serem superados para que a BNCC, de fato, seja efetivada em todas as
escolas do País e possa cumprir o seu papel de promover a aprendizagem e reduzir
as desigualdades garantindo, principalmente, que as oportunidades educacionais das
crianças e dos jovens mais vulneráveis não sejam determinadas por seu local de
moradia ou situação socioeconômica (2019, p. 37).

Com a publicação da Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96 e estabeleceu a reforma na estrutura do Ensino Médio, pretendese realizar muitas mudanças e inovações nesse segmento de ensino e torná-lo mais atrativo
para os jovens, diminuindo, assim, a evasão. Uma das propostas é a ampliação progressiva do
tempo mínimo do estudante na escola, que passa de 800 para no mínimo 1.400 horas anuais,
no prazo máximo de cinco anos. A lei definiu também uma nova organização curricular, mais
flexível e que contemple a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, por
meio de itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e
profissional.
Paralelamente à publicação da lei que instituiu a Reforma do Ensino Médio, foi
publicada a Resolução nº 3, de 21/11/2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas unidades escolares
na organização curricular, tendo em vista as alterações introduzidas na Lei nº 9.394/1996
(LDB) pela Lei nº 13.415/2017.
Segundo a legislação supracitada, que ampara a reforma do Ensino Médio, no novo
modelo de ensino a trajetória escolar será dividida em duas partes: Formação Geral Básica e
Itinerários Formativos. A Formação Geral Básica será baseada nas aprendizagens essenciais
previstas na BNCC e outros conteúdos previstos em legislações locais ou nacionais (educação
no trânsito, por exemplo). Essa parte da trajetória será obrigatória para todos os estudantes, e
as competências específicas e habilidades previstas no documento devem ser organizadas
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pelas redes de ensino em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias,
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas.
Na segunda parte da organização curricular, haverá a Formação Específica ou
Itinerários Formativos, que tem como objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos com
relação aos conteúdos trabalhados na BNCC (formação geral), com vistas em seu projeto de
vida. Esses Itinerários Formativos devem ser construídos a partir das quatro áreas de
conhecimento e de uma quinta área: a Formação Técnica e Profissional. A partir desses cinco
segmentos suas habilidades e competências, as combinações de arranjos curriculares serão
bem amplas.
Com a expansão da educação pública brasileira nas últimas décadas, as escolas vêm
tentando manter um padrão mínimo de qualidade, respaldando sua política nos resultados de
avaliações externas. Tal situação traz à tona questionamentos acerca da eficiência do sistema
de ensino público e da atuação dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Observamos que é comum os políticos empunharem a bandeira da educação e
declararem que “A educação pode mudar o país”. Sabemos que isso é verdadeiro, mas, na
prática, o que temos visto no Brasil é que não há compromisso sério com a educação e muito
menos com os profissionais que nela atuam. Essa situação avança pelos estados brasileiros
onde os investimentos em educação com vistas à qualidade do ensino e à valorização da
carreira docente são deixados de lado, acarretando grandes problemas na formação inicial dos
professores e resultados de desempenho dos alunos.
Todas essas mudanças são necessárias, e espera-se que, se houver compromisso e
responsabilidades do governo federal e estadual na implementação de políticas públicas que
favoreçam condições de melhoria no desempenho dos profissionais de educação, com
valorização profissional e oferta de insumos necessários para o desenvolvimento de um
ensino de qualidade, o quadro de estagnação na aprendizagem dos alunos mude e, assim,
alcancemos melhor desempenho nas avaliações de larga escala frente aos países participantes
do PISA.
Portanto, pode-se concluir que, para que o Brasil consiga melhorar a qualidade do
ensino, é preciso, dentre outras ações articuladas, investir na formação inicial dos professores
e aprimorar a formação dos professores que atuam nas escolas e, assim, possibilitar que as
crianças e jovens atinjam seu pleno potencial com professores eficazes.
Quanto ao futuro, o caminho é atrair, formar e selecionar pessoas motivadas para a
carreira do magistério, além de desenvolver programas de treinamento inicial, para que os
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novos docentes sejam preparados para utilizarem ferramentas e metodologias adequadas a fim
de promover as aprendizagens necessárias para o sucesso dos alunos do século XXI.

2.4 UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em 2011, foi instituído junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São
Paulo, por meio do Decreto nº 57.571/201125, o Programa Educação – Compromisso de
São Paulo, com o objetivo de aprofundar a melhoria da qualidade de ensino com foco nos
resultados da aprendizagem dos educandos, por meio das avaliações externas e dos
indicadores de qualidade. O programa tem como proposta realizar parcerias com a sociedade
civil com foco em cinco pilares: Valorização do Capital Humano, Gestão Pedagógica,
Educação Integral, Gestão Organizacional e Financeira e Mobilização da sociedade. De
acordo com o art. 2º, o programa será desenvolvido com base nas seguintes diretrizes
I - valorização da carreira do magistério e das demais carreiras dos demais
profissionais da educação, com foco na aprendizagem do aluno, inclusive mediante
o emprego de regimes especiais de trabalho, na forma da lei; II - melhoria da
atratividade e da qualidade do ensino médio, por meio da organização de cursos
ou valendo-se de instituições de ensino de referência, observada a legislação
vigente; III - atendimento prioritário às unidades escolares cujos alunos apresentem
resultados acadêmicos insatisfatórios, demonstrados, por meio do Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, visando
garantir-lhes igualdade de condições de acesso e permanência na escola; IV emprego de tecnologias educacionais nos processos de ensino-aprendizagem; V mobilização permanente dos profissionais da educação, alunos, famílias e sociedade
em torno da meta comum de melhoria do processo de ensino-aprendizagem e
valorização dos profissionais da educação escolar pública estadual (SÃO PAULO.
Decreto nº 57.571/2011).

Quanto à carreira do magistério, observamos nas diretrizes do Programa Educação –
Compromisso de São Paulo, preocupação em promover a valorização da carreira do
magistério e das demais carreiras dos profissionais da educação e mobilizar os profissionais,
alunos, famílias e sociedade em torno da meta comum de melhoria do processo de ensino e
aprendizagem e valorização dos profissionais da educação pública estadual.
Com a implementação desse projeto, foram fortalecidos os laços de parceria entre o
poder público e privado representados pelos Parceiros da Educação 26, com o intuito de
realizar uma ampla reestruturação administrativa em busca de um novo modelo de “gestão
para resultados” com foco no desempenho dos alunos, em sintonia com os cinco pilares do
25

Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-57571-02.12.2011.html.
Acesso em: 8 abr. 2020.
26
Parceiros da Educação. Disponível em: https://parceirosdaeducacao.org.br. Acesso em: 8 abr. 2020.
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programa. Com essa parceria, as empresas e empresários parceiros dessa Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)27 passaram a disseminar práticas e consultorias
à Secretaria Estadual e às escolas de acordo com a organização empresarial para alcançar
melhores resultados.
Sobre essa questão, Adrião e Garcia (2014, p. 2) denunciam que o crescimento e a
participação do setor empresarial na educação brasileira revelam tendências à privatização na
oferta de ensino por meio da introdução de programas que “[...] por razões diversas atribuem
à gestão privada das escolas públicas ou de políticas públicas efeitos de melhoria da educação
básica”. Nesse aspecto, podemos considerar que a rede é muito grande e as parcerias podem
ser de grande valia, desde que o Estado estabeleça os limites de atuação, não deixando de
assumir o que é de sua responsabilidade.
De acordo com informações contidas no site do Observatório da Educação28, com a
implantação do programa em outubro de 2011, a Secretaria Estadual de Educação afirmou
que um dos pilares do Programa Educação: Compromisso de São Paulo seria investir em
escolas consideradas de “maior vulnerabilidade”, delimitando, assim, um total de 1.206
escolas, e isso representava à época ¼ da rede, tendo como critérios para seleção das unidades
escolares, tanto pelo aspecto socioeconômico quanto por seu desempenho no SARESP
(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Posteriormente, foi
corrigido pela Secretaria que o critério para a seleção das escolas prioritárias seria
exclusivamente o desempenho de seus alunos no SARESP.
Outra ação inovadora foi a implantação do projeto Residência Educacional, instituído
pelo Decreto Nº 57.978/2012, que trouxe um novo modelo de estágio para os universitários,
tendo como objetivo fortalecer os cursos de licenciatura e colaborar no enfrentamento das
vulnerabilidades de aprendizagem das escolas estaduais. Essa política pública movimentou a
educação, e se observaram ações específicas de acompanhamento do trabalho docente e
projetos de recuperação para os alunos.
Em 2016, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, em consonância
com as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (2014-2024) (PNE),
27
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aprovou o Plano Estadual de Educação (PEE)29, pela Lei nº 16.279, de 8 de julho de 2016,
com vigência para 10 anos. Segundo o art. 2º, são diretrizes do Plano Estadual de Educação:
I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; II superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da
educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do princípio da
gestão democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica,
cultural e tecnológica do Estado e do País; VIII - valorização dos profissionais da
educação; IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade étnico-racial e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024).

Observamos nas diretrizes do PEE que, além de buscar promover uma formação plena
dos estudantes e a preparação para o mundo do trabalho, há preocupação em valorizar os
profissionais da educação, e, dessa forma, na meta 17, o Estado pretende valorizar os
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar, até o
final do sexto ano de vigência do PEE, seu rendimento médio ao dos demais profissionais
com escolaridade equivalente.
O Plano Estadual de Educação 2014-2024 possui também 21 metas a serem cumpridas
em 10 anos, sendo elas:
a) meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma
a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até 2023;
b) meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a
14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada até o último ano de vigência do PEE;
c) meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 a 17
anos e elevar, até o final do período de vigência do PEE, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio para 85%;
d) meta 4: universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso
à educação

básica

e

ao

atendimento

educacional

especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional
inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados;
29
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e) meta 5: alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º ano do ensino
fundamental;
f) meta 6: garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino e
assegurar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas,
de forma a atender a, pelo menos, 25% dos alunos na educação básica;
g) meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes
médias para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no estado:
Tabela 1 – IDEB 2015 a 2021

Fonte: Portal INEP. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ideb. Acesso em: 20 set. 2020.

h) meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar o mínimo de 12 anos de estudo até o último ano de vigência do PEE, para
as populações do campo, das regiões de menor escolaridade dos municípios do
estado, dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não
negros declarados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ((IBGE);
i) meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para
97,5% até o 5º ano de vigência do PEE e, até o final da vigência, superar o
analfabetismo absoluto e reduzir em pelo menos 50% a taxa de analfabetismo
funcional no estado;
j) meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos
nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à educação profissional;
k) meta 11: ampliar em 50% as matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50% da expansão no
segmento público;
l) meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade da oferta
e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público;
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m) meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do Sistema Estadual
de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 40% doutores;
n) meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação “stricto
sensu”, de modo a atingir, no mínimo, a titulação anual de 16.000 mestres e 9.000
doutores;
o) meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União e os Municípios, no
prazo de um ano de vigência do PEE, política estadual de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 61
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os
professores da educação básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam;
p) meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência do PEE, e garantir a todos os profissionais
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações do sistema estadual de ensino;
q) meta 17: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar, no estado, até o final do sexto ano de vigência do PEE,
seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente;
r) meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os
profissionais da educação básica e superior públicas de todos os sistemas de ensino
e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar
como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal;
s) meta 19: assegurar condições, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do PEE,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas,
prevendo recursos e apoio técnico da União;
t) meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no quinto ano de vigência do PNE e, no
mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio;
u) meta 21: viabilizar um novo modelo de formação para os profissionais da Secretaria
da Educação, visando ao exercício do magistério e/ou das atividades relacionadas à
gestão da educação básica, considerando os quadros dos servidores, a saber: quadro
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do magistério (QM), quadro de apoio escolar (QAE) e quadro de suporte escolar
(QSE), de acordo com a estrutura vigente;
v) meta 19, que trata sobre a gestão democrática, destaca a constituição de Fóruns
Permanentes de Educação, instâncias que, entre outras atribuições nos sistemas de
ensino desses entes federados, deverão efetuar o acompanhamento da execução do
PNE e dos seus planos de educação.
Segundo Bordignon (2014), é por meio do monitoramento que a avaliação da política
é viabilizada, na medida em que passa a dispor de dados para serem analisados, com vistas no
replanejamento da ação pública. Portanto, é primordial que o Estado de São Paulo promova
mecanismos para acompanhamento do cumprimento das metas e corrija o percurso para o
alcance dessas.

2.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALUNOS E BONIFICAÇÃO POR
RESULTADOS

Pode-se observar que a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo tem
investido na qualidade do ensino das escolas, mas precisa rever as políticas públicas para que
haja maior valorização da carreira do magistério com melhoria da remuneração dos
profissionais da educação.
A preocupação em realizar acompanhamento do desempenho dos alunos da rede
estadual, em seus primórdios, foi implementada pela Resolução SE nº 27, de 29 de março de
1996, que dispõe sobre o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo.
Em 2001, foi publicada a Resolução SE nº 124, de 13 de novembro de 2001, que
dispõe sobre a realização das provas de avaliação nas escolas da rede estadual de ensino, via
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), a fim de
que contribuísse para que os agentes educacionais definissem estratégias e intervenções no
direcionamento do processo de ensino e aprendizagem. Desde então, todos os anos é aplicada
a avaliação do SARESP, sendo a Resolução SE 52, de 4-10-2019, vigente, normatizando a
última aplicação na rede.
Paralelamente à aplicação do SARESP, em 2008 foi publicada a Resolução SE 74, de
6 de novembro de 2008, que instituiu o Programa Qualidade da Escola (PQE) e o Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP), que é um indicador de
qualidade das escolas estaduais paulistas e permite estabelecer metas específicas para a
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qualidade de ensino, de cada unidade escolar, além de subsidiar ações para a promoção da
melhoria da qualidade e equidade do sistema de ensino da rede estadual.
Segundo o art. 2º dessa resolução, o IDESP é calculado considerando-se dois critérios
complementares: desempenho medido pelos resultados alcançados no SARESP e fluxo
escolar, medido pela taxa de aprovação nas séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A
legislação estabeleceu, ainda, que, em 2030, todas as unidades deverão atingir IDESP iguais a
7, 0, 6, 0 e 5, 0, respectivamente para os 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e para a 3ª série
do Ensino Médio.
Tabela 2 – Evolução histórica do IDESP 2010 a 2019

Fonte: Portal do Governo Sex, 31/01/2020. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/idesp2019. Acesso em: 10 jul. 2020.

Podemos verificar, na Tabela 2, a evolução do IDESP no Estado de São Paulo,
constatando-se que tem havido crescimento nas metas alcançadas desde 2014, porém, no ano
de 2019, apresentou uma leve queda no segmento do Ensino Médio.
A política educacional da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo atrelou
também os resultados do IDESP ao pagamento de gratificação aos profissionais envolvidos no
processo educativo. Para tanto, os alunos devem apresentar melhoria no desempenho,
diminuição dos índices de reprovação e evasão escolar, constatada a partir do índice de
cumprimento da meta estabelecida para a escola através do IDESP.
A gratificação foi regulamentada por meio da Lei Complementar Nº 909/2001, que
instituiu o pagamento de “Bônus Mérito” aos integrantes das classes de docentes, em
exercício nas unidades escolares e órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da
Educação. Desde então, a cada ano é publicada nova legislação normatizando o pagamento do
bônus, após a publicação do IDESP das escolas, sendo que, em todas as legislações, é
enfatizada a questão da “frequência individual do servidor”, que é apurada com base nos
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dados informados no Boletim de Frequência da Educação, sendo atribuídos pontos em uma
escala de 0 a 8.
Na Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, a redação do art. 5º é
modificada, passando a enfatizar que “[...] o recebimento do bônus, será baseado em
indicadores que deverão refletir o desempenho institucional, no sentido da melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem, podendo considerar, quando for o caso, indicadores
de desenvolvimento gerencial e de absenteísmo”.
Observa-se que, com a política pública estadual de instituição do pagamento do bônus
aos servidores, espera-se que haja compromisso dos profissionais para melhorar o
desempenho dos alunos na avaliação e redução do absenteísmo docente, para que sejam
contemplados com o valor a ser pago como premiação por cumprimento da meta estabelecida
pela SEDUC.
Quanto à melhoria do desempenho dos alunos, São Paulo está buscando caminhos
para alcançar esse objetivo, todavia, como vimos em Spineli (2009), o pagamento de uma
gratificação que considera melhoria no rendimento dos alunos e uma boa assiduidade do
professor, não contribuiu para redução do absenteísmo na escola pesquisada, e acrescenta que
segundo os docentes, com a melhoria dos resultados de desempenho dos alunos, o que deve
ocorrer é aumento no salário e não o pagamento de bônus. Verifica-se que há coerência nessa
queixa, pois o valor pago por meio do bônus não é incorporado ao salário do professor.
Portanto, a política pública de pagamento de bônus aos docentes a partir da melhoria
de desempenho dos alunos poderia ser revista adotando os mesmos critérios (desempenho dos
alunos e assiduidade do professor), para que o profissional receba um percentual de aumento
salarial, sendo, dessa forma, um motivador para a redução do absenteísmo docente e melhoria
da qualidade do ensino.
2.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI2019/2022

A Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo teve momentos de
reorganização em sua estrutura organizacional, sendo a última realizada pelo Governador
João Dória, por meio do Decreto nº 64.187/201930, em que foram estabelecidos no art. 3º os
princípios organizacionais que orientam a organização da Secretaria da Educação:
30
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Acesso em: 23 abr. 2020
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I - foco na aprendizagem dos alunos; II - formação e aperfeiçoamento contínuo de
profissionais, professores e gestores da educação básica; III - gestão por resultados
em todos os níveis e unidades da estrutura; IV - concentração da produção e
aquisição de insumos em unidades próprias; V - articulação entre as unidades
centrais da Secretaria e destas com as unidades regionais para definição e
monitoramento da implantação das políticas e diretrizes educacionais; VI - definição
colegiada das políticas e diretrizes educacionais, estratégias e prioridades na atuação
da Secretaria; VII - monitoramento e avaliação contínua de resultados; VIII atuação regional fortalecida na gestão da educação; IX - escolas concentradas no
processo de ensino e aprendizagem (SÃO PAULO. Decreto nº 64.187/2019).

Essa reorganização foi um grande passo para a implementação da política educacional
nos moldes da nova gestão, que tem como foco principal a aprendizagem dos alunos, a
formação e o aperfeiçoamento dos profissionais e a gestão por resultados. Após a
reorganização da rede estadual, juntamente com o Secretário de Educação do Estado de São
Paulo, foi apresentado o Planejamento Estratégico – Educação para o Século XXI 2019202231. Na abertura do documento, o Governador João Dória afirma que a educação pública
do Estado de São Paulo está diante de desafios de um mundo em rápida transformação e
espera que o Estado seja a principal referência em educação pública no país e líder no IDEB
para preparar os jovens de São Paulo para o Brasil de amanhã.
Observa-se que há por parte do Governador consciência do grande desafio da
educação no contexto atual, quando afirma que “é responsabilidade de todos que os jovens
estudantes adquiram uma base sólida de conhecimentos para transformar o seu meio, a
sociedade e o planeta’. Essa visão fortalece o papel da educação como responsável por
capacitar esses jovens para sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho e, assim,
estarem preparados para o futuro.
O Planejamento Estratégico de São Paulo foi elaborado em consonância com o Plano
Nacional de Educação (2014-2024), Lei 13.005/2014 e com o Plano Estadual de Educação
(2016-2026), Lei 16.279/2016, e tem como premissa entregar para a sociedade paulista uma
educação pública para o século XXI de excelência e com equidade. Nesse plano, são traçados
os objetivos que nortearão o trabalho de toda a equipe da SEDUC: unidade central, diretorias
de ensino e escolas.
Para a elaboração do documento, a Secretaria realizou um diagnóstico da educação
paulista por meio da escuta de gestores, equipes técnicas, dirigentes, supervisores de ensino,
diretores de escola, professores e estudantes. Esse diagnóstico, mais os estudos acadêmicos,
dados de fontes secundárias, relatórios internos, planos de melhoria construídos pelas
31
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diretorias de ensino, contribuições de especialistas da área de educação, propostas e sugestões
colhidas em um processo de escuta da rede serviram de subsídio para a concepção do plano.
A rede pública estadual de educação de São Paulo é hoje a maior rede de Educação
Básica do Brasil e das Américas. Segundo o mapa abaixo (Figura 1), atende 3,5 milhões de
alunos em 5.100 escolas distribuídas em 645 municípios. São ao todo 250 mil servidores, dos
quais 190 mil são professores. Considerando apenas os professores, caso fosse uma empresa,
a rede estadual de educação seria a maior do país em número de colaboradores.
Figura 1 – Tamanho da rede estadual de São Paulo

Fonte: Plano Estratégico 2019-2022 – Educação para o Século XXI (p. 7).

Considerando a realidade da educação no Estado de São Paulo nos últimos anos,
conforme demonstrado nos resultados do IDEB, a missão e a visão de futuro definidas no
plano são ousadas, mas exequíveis.
A educação pública no Brasil tem enfrentado muitos desafios, entre eles, podemos
citar a baixa qualidade do ensino e desempenho dos alunos, evasão no Ensino Médio,
professores desmotivados devido à falta de uma política governamental de valorização da
carreira e dos profissionais da educação, falta de reposição de materiais, equipamentos e
investimento na infraestrutura. E a rede Estadual de São Paulo não é diferente.
O Estado de São Paulo tem papel proeminente em relação às demais unidades da
federação, possuindo a maior população, com mais de 44 milhões de habitantes, o maior PIB
do país, a segunda maior renda mensal domiciliar per capita e o segundo maior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. Contudo, na Educação Básica está apresentando
progresso muito lento e perdendo posições em comparação aos demais estados.
Por meio dos resultados do IDEB, sendo esses discutidos com toda a comunidade
escolar, são ampliadas as possibilidades de mobilização de todos, com o intuito de que
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tenham corresponsabilidade pelos resultados, assim cada um assume sua parte para o alcance
das metas, além de ampliar e valorizar a cultura do aprendizado.
Em 2015, todas as etapas da Educação Básica da rede pública estadual do Estado de
São Paulo tiveram sua posição rebaixada no IDEB, e, à vista desses resultados, apresentados
no plano, foram traçados os objetivos que nortearão o trabalho de toda a equipe da secretaria,
desde a unidade central até as diretorias de ensino e escolas, alinhados aos objetivos
estratégicos, sendo estabelecidos indicadores e metas que permitirão acompanhar o esforço de
toda a rede estadual e avaliar o alcance gradual dos resultados esperados.
O Plano Estratégico foi elaborado tendo como norte a meta 7 do PNE, “Fomentar a
qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem, de modo a atingir até 2021 as metas do IDEB: Ensino
Fundamental Anos Iniciais – 6.6; Ensino Fundamental Anos Finais – 5.8; e Ensino Médio –
5.1”.
O IDEB dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de São Paulo 2017 foi de 6.5,
ficando o estado em 4º lugar no Brasil, embora esteja acima da meta projetada para este ano.
No dia 15/09/2020, foram divulgados pelo INEP os resultados das avaliações de 2019, os
quais apontam que a rede estadual de São Paulo teve o melhor resultado do Brasil nos anos
finais do Ensino Fundamental e voltou a crescer nas outras etapas do ensino, registrando o
maior crescimento de sua história.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, se for avaliada a rede pública conjuntamente
entre escolas estaduais e municipais, São Paulo apresenta o melhor resultado do país nesse
segmento de ensino. Verificamos na Tabela 3 que o Estado de São Paulo vem crescendo e
atingindo as metas projetadas desde 2007 e que, em 2019, atingiu 6.6, sendo essa a meta
projetada para 2021.
Tabela 3 – Evolução do IDEB da rede estadual de São Paulo para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (2005 a 2019)

Fonte: INEP. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado. Acesso em: 17 set. 2020.
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Quanto à evolução do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental (2005 a 2019),
verificamos na Tabela 4 que, nos anos de 2007 a 2019, São Paulo atingiu a meta projetada,
entretanto, apesar de continuar apresentando crescimento pequeno, entre 2013 e 2019 não tem
alcançado as metas.
Tabela 4 – Evolução do IDEB da rede estadual de São Paulo para os Anos Finais do Ensino
Fundamental (2005 a 2019).

Fonte: INEP. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 set. 2020.

Quanto ao Ensino Médio, verificamos na Tabela 5 que São Paulo atingiu as metas de
2007 a 2011. Desde então, não consegue atingir as metas projetadas, embora tenha avançado
em 2019 (4.3).
Tabela 5 – Evolução do IDEB da rede estadual de São Paulo para o Ensino Médio (2005 a 2019)

Fonte: INEP. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/. Acesso em: 17 set. 2020.

A partir dos resultados das escolas da rede estadual, é gerado o IDEB por segmento de
ensino. Quanto ao IDEB em nível de Diretoria de Ensino de São José dos Campos no ano de
2019, os escores alcançados foram: Anos Iniciais – 6.9; Anos Finais 4.5 e Ensino Médio –
4.5, superando os índices de 2017.
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Esses resultados demonstram que as políticas públicas educacionais, implementadas
pelo Governo do Estado de São Paulo, visando à melhoria da qualidade do ensino, estão
contribuindo para o alcance dos objetivos traçados no “Planejamento Estratégico: Educação
para o Século XXI – 2019/2022”, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e não têm
alcançado as metas nos Anos Finais e Ensino Médio.
Freitas (2012) chama a atenção para o fato de os indicadores de resultados, em
consonância com avaliação externa de larga escala, revelarem como única variável um
processo de responsabilização das escolas pelo (in)sucesso escolar, desconsiderando outros
fatores como ausência de docentes, números de alunos por sala, nível socioeconômico e
cultural das famílias.
Com todos esses grandes problemas a serem resolvidos, ainda há o agravante da
evasão no Ensino Médio. Segundo informações coletadas na Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios em 2017, realizada pelo IBGE, a taxa de conclusão do Ensino Médio é outro
desafio para São Paulo. Cerca de 26% dos jovens de 19 anos não concluem o Ensino Médio,
e, desde 2014, esse indicador encontrava-se estagnado apresentando melhoria em 2017.
Gráfico 2 – Percentual de jovens de 19 anos que concluem o Ensino Médio

Fonte: Plano Estratégico 2019-2020 – Educação para o Século XXI, p. 11.

Podemos observar no Gráfico 2 que, em 2017, mais jovens concluíram o Ensino
Médio, em comparação com os anos anteriores, e isso comprova que as políticas públicas para
essa faixa etária estão no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer.
Outro ponto de grande relevância no Plano Estratégico é a “Gestão de Pessoas”.
Segundo o documento, os principais desafios referem-se à dificuldade de atrair e reter
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talentos, remunerar adequadamente e aumentar o número de professores que trabalham em
uma única escola.
É importante ressaltar que, segundo especialistas como Elacqua et al (2009), para
atrair e reter talentos é necessário resgatar o prestígio da profissão e tornar a carreira docente
na escola pública atraente, entretanto não é o que tem acontecido atualmente. Há necessidade
ainda de a Secretaria Estadual investir também em políticas de valorização dos professores e
formação inicial para preparar os profissionais para atuar nas escolas públicas.
Outra questão que causa um certo desgaste ao profissional da educação, podendo
comprometer a qualidade do ensino, é a necessidade de o docente acumular cargos para
complementar sua renda. Com relação a essa questão, o plano estratégico informa que, do
total de professores em sala de aula na rede estadual, 77,3% lecionam em uma única escola e
22,7% lecionam em duas ou mais escolas. Desse mesmo total, 80,1% são exclusivos da rede
estadual e 19,9% possuem vínculos com redes municipais e/ou privadas.
O absenteísmo docente é outra preocupação da Secretaria Estadual de Educação.
Consta no plano que é um desafio entender o absenteísmo docente e reduzi-lo, visando
garantir o direito de aprendizagem de todos os estudantes, e apresenta a seguinte questão:
Um estudo de 2009 feito na rede estadual de São Paulo, com dados de proficiência
do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
(SARESP), concluiu que a nota média em matemática dos estudantes do 4º ano
(hoje 5º ano) do Ensino Fundamental piorava 5% de um desvio padrão a cada 10
dias de falta de professores. Portanto, a presença dos professores em sala de aula é
fator primordial para a garantia da aprendizagem, dada a centralidade do professor
no processo de ensino-aprendizagem (SÃO PAULO. Plano Estratégico 2019-2022Educação Para o Século XXI, p. 13).

Pesquisar e entender os motivos do absenteísmo docente, tal como expresso no Plano
Estratégico 2019-2022 – Educação para o Século XXI, também é um desafio para
pesquisadora, enquanto especialista da educação, entretanto a proposta se estenderá por
analisar também o quantitativo de faltas docentes nas 77 escolas estaduais vinculadas à
Diretoria de Ensino de São José dos Campos e os impactos dessas faltas na gestão
organizacional das escolas, segundo manifestação dos diretores, pautas a serem tratadas em
detalhes, nos próximos capítulos.
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3 CAMINHOS DA PESQUISA
O objeto da pesquisa “O absenteísmo docente na rede estadual de ensino de São José
dos Campos: um mapeamento analítico” se caracteriza como um estudo de caso que tem
como proposta analisar o absenteísmo docente na rede estadual de São José dos Campos, por
meio de um mapeamento das faltas dos professores, tipificação e impactos dessas ausências
na gestão organizacional das escolas.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Tendo como base as concepções de Gatti (2012), Creswell (2007) e Cappellozza
(2018), a metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza mista, considerando que uma
única abordagem não alcançaria os propósitos estabelecidos, pois em alguns momentos
prevalece uma abordagem quantitativa e em outros qualitativa, de forma convergente e
complementar, mediante procedimentos de análise distintos e reflexões, para a compreensão e
interpretação do fenômeno pesquisado.
A pesquisa educacional abrange uma vasta diversidade de questões e evidencia uma
multiplicidade de problemas e abordagens metodológicas que possibilitam a compreensão do
fenômeno pesquisado. Assim, para Gatti (2012, p.29), “os pesquisadores em educação fazem
escolhas entre um dos múltiplos caminhos que os aproximam da compreensão desse
fenômeno, escolhendo, também, um ângulo de abordagem”. Verificamos ainda em Gatti que
Conforme o problema, pode-se necessitar, para a sua compreensão, de vários tipos
de aproximação, quando combinamos vários procedimentos de busca para conseguir
elementos relevantes ao estudo. Nessa perspectiva é que se busca a superação da
dicotomização irreconciliável entre abordagens qualitativas x quantitativas, por um
olhar mais amplo, que implica a conjugação de fontes variadas de informação sob
uma determinada perspectiva epistêmica. Também se propugna a superação do
preconceito: tudo o que vem a partir das abordagens “qualitativas” é bom; o que
vem de abordagens “quantitativas” é mau (2012, p. 29).

Assim, o método misto surge como uma possibilidade que une diferentes perspectivas
de análise. “A adoção de uma postura dicotômica por parte dos pesquisadores, associada às
suas preferências metodológicas, não é a única via de compreensão do tema. O método misto
é uma alternativa válida para se chegar a um entendimento melhor do fenômeno estudado”
(Cappellozza, 2018, p.46).
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Para Creswell (2007, p 28), “[...] um estudo tende a ser mais qualitativo do que
quantitativo ou vice versa. A pesquisa de métodos mistos se encontra no meio deste
contingente porque incorpora elementos de ambas as abordagens qualitativa e quantitativa”.
Estudiosos como Gatti (2002; 2012), Creswell (2007) e Cappellozza (2018) são
categóricos ao defenderem que tanto técnicas quantitativas quanto qualitativas têm suas
vantagens e desvantagens, e sua utilização simultânea deve auxiliar os pesquisadores na
interpretação dos dados coletados, enriquecendo as conclusões sobre o fenômeno de pesquisa.
Portanto, optou-se nesta pesquisa por uma metodologia mista, utilizando abordagens
combinadas entre qualitativa e quantitativa, a fim de que possibilite interpretações de diversas
naturezas sobre o objeto pesquisado. Com os resultados, objetiva-se contribuir para a
elaboração de ações de acompanhamento e intervenções dos supervisores de ensino, junto às
equipes gestoras das unidades escolares, além de propor revisão das legislações que, segundo
os gestores das escolas, são permissivas e contribuem para o absenteísmo docente,
impactando no processo de ensino e aprendizagem e gestão organizacional das escolas.

3.1.1 Delineamento da Pesquisa

A dissertação está organizada em quatro capítulos, e o delineamento do trabalho se
dará por meio de três principais caminhos:
a) revisão da literatura para fundamentação teórica e verificação do estado da arte;
b) apresentação dos consolidados das faltas dos professores no ano de 2019, seguida
de análise crítica e reflexiva;
c) apresentação da pesquisa realizada junto aos gestores das escolas, seguida de
análise crítica e reflexiva.

3.1.2 Contexto da Pesquisa

Para compreender a proposta deste trabalho, faz-se necessário contextualizar o lócus
da pesquisa, município de São José dos Campos, que é um grande polo tecnológico e
industrial, com importantes centros de ensino e pesquisa do país e possui aproximadamente
729.737 habitantes.
A sede da Diretoria de Ensino localiza-se na zona central do Município e vincula 88
escolas particulares e 81 escolas estaduais sob sua jurisdição, sendo 77 escolas públicas
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regulares urbanas e três escolas rurais, vinculadas a uma sede no Município de São José dos
Campos e uma no Município de Monteiro Lobato, todas com realidades bastante diversas.
As unidades escolares da rede estadual localizam-se tanto em áreas de grande
desenvolvimento tecnológico/industrial como em áreas rurais mais precárias em recursos,
distantes de centros urbanos e em locais de alta vulnerabilidade. Atendem juntas um total de
49.814 alunos, data base de 25/03/2020, nos diversos níveis de ensino.
No início do ano letivo de 2019, a dirigente regional de ensino compôs uma comissão
para realizar um estudo sobre o absenteísmo dos professores, que subsidiará a elaboração do
Plano de Ação da Diretoria de Ensino32 no ano de 2021, sendo esta pesquisadora parte dessa
comissão, e as informações coletadas serão utilizadas neste trabalho como dados secundários.
O objetivo inicial do trabalho era realizar uma ação de mapeamento das faltas dos
professores mensalmente e, assim, quantificar as aulas que deixaram de ser lecionadas por
falta “de” professor ou falta “do” professor, nas 77 escolas públicas estaduais, bem como
identificar as tipificações mais recorrentes no ano de 2019.
Como encaminhamentos durante o ano letivo, com relação à falta “de” professor, foi
solicitada autorização à Secretaria Estadual de Educação, para abertura de cadastro
emergencial para a contratação de mais professores, e, quanto à falta “do” professor, foi
realizado monitoramento das faltas com intervenção das equipes gestoras e supervisão de
ensino, quando necessário, junto aos docentes mais faltosos, além da elaboração de planos de
reposição destas aulas.
Na sequência, em 2020, a fim de dar continuidade às ações voltadas à gestão das
ausências dos docentes nas unidades escolares, foi realizada uma pesquisa qualitativa com
foco explicativo, por meio de um formulário on-line33, encaminhado pela dirigente regional
de ensino aos diretores das 77 escolas, com duas propostas:
a) avaliar o impacto das ausências dos professores nas dimensões da gestão
organizacional: pedagógica, resultados educacionais, recursos humanos e clima
organizacional;
b) indicar os fatores que, em sua compreensão, favorecem o absenteísmo docente.

32

Esse plano é elaborado anualmente pela Dirigente Regional de Ensino em parceria com a equipe de
Supervisão de Ensino, Núcleo Pedagógico e demais núcleos que contribuem com informações dos trabalhos
desenvolvidos, metas e projeções para o ano, tendo sempre como norte a qualidade dos serviços, apoio às
equipes gestoras das escolas com o objetivo de contribuir com a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes. Este plano é apresentado posteriormente a SEDUC.
33
A pesquisa foi realizada pela comissão designada pela Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de
São José dos Campos. Disponível em: https://forms.gle/v4nCRZDpFpv7ABEn7. Acesso em: 1 dez. 2020.
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Os dados do mapeamento das faltas dos professores e da pesquisa junto aos diretores
das escolas são utilizados neste trabalho como dados secundários e espera-se que, com seus
resultados, possa contribuir na fundamentação do “Plano de Ação” da Diretoria de Ensino de
São José dos Campos em 2021, com foco na redução do absenteísmo docente.

3.1.3 Sujeitos da Pesquisa

Por se tratar de um estudo de caso, os sujeitos da pesquisa se dividem em duas etapas,
na primeira aproximadamente 2.748 professores que atuaram nas 77 escolas públicas
vinculadas à Diretoria de Ensino de São José dos Campos, no ano de 2019, e, na segunda
etapa, os diretores dessas escolas, ao responderem o formulário on-line, avaliaram o impacto
das ausências dos professores nas dimensões da gestão organizacional das escolas e indicaram
os fatores que, segundo os respondentes, favorecem o absenteísmo docente.
Dos formulários encaminhados às 77 escolas, retornaram 66 respondidos, o que
possibilitou a apresentação de dados significativos neste trabalho.

3.1.4 Operacionalização e Direcionamento
A decisão por pesquisar “O absenteísmo docente na rede estadual de ensino de São
José dos Campos: um mapeamento analítico” é fruto de anos de inquietação sobre esta
temática no cargo de supervisor de ensino na rede estadual de São Paulo.
Inicialmente, realizaram-se pesquisas nos bancos de dados de universidades, sites de
pesquisas acadêmicas educacionais, leitura de dissertações de mestrado e teses de doutorado
dos últimos anos que abordam questões relacionadas ao “absenteísmo”, “carreira” e “gestão
organizacional”, e, com essa revisão da literatura, foi possível verificar o estado da arte e
como os autores abordam essas questões, contribuindo para o planejamento deste trabalho.
Realizou-se ainda um estudo sobre os principais desafios da educação no Brasil e no
estado de São Paulo, e as publicações de autores conceituados e pesquisas realizadas por
instituições não governamentais contribuíram para a fundamentação teórica das análises,
possibilitando a apresentação de um recorte do panorama da educação e das políticas públicas
adotadas em nível estadual, para o cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação e
do Plano Estadual de Educação do estado de São Paulo.
As contribuições literárias que abordam a questão do absenteísmo docente, carreira do
magistério, desprestígio da carreira e do profissional da educação, valorização do magistério e
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outros temas relacionados ao objeto de pesquisa ampliaram o olhar e trouxeram grandes
contribuições para fundamentação e análises apresentadas ao longo do trabalho.
Paralelamente a essas etapas iniciais, realizou-se o estudo de caso proposto para
atender ao objetivo geral deste trabalho que resumidamente consiste em analisar os impactos
do absenteísmo docente no âmbito da gestão organizacional das escolas e, assim, suscitar
respostas ao problema investigado.

3.1.5 Procedimentos e Etapas de Coleta dos Dados

Como ponto de partida, no segundo semestre de 2018, a dirigente regional de ensino e
a comissão de gestão de ausências realizaram uma reunião com os diretores e gerentes de
organização escolar das 77 escolas públicas, vinculadas à Diretoria de Ensino de São José dos
Campos, a fim de apresentar a proposta de mapeamento mensal das ausências dos professores.
Nessa reunião, foi apresentada uma planilha no Formato Excel, elaborada pela
comissão com a proposta de que deveria ser devidamente preenchida e encaminhada
mensalmente pelas escolas com as seguintes informações:
a) tipos de faltas-aula apontadas: falta médica parcial/falta-aula/abonada/justificada/
injustificada/falta médica/convocação/doação de sangue/TER e jogos;
b) quantidade de faltas-aula apontadas: falta médica parcial/falta-aula/abonada/
justificada/injustificada/falta médica/ convocação doação de sangue/TER e jogos;
c) tipos de licenças apontadas: licença prêmio/licença saúde; licença gala/licença
gestante/licença paternidade e licença nojo;
d) quantidade de licenças apontadas: licença prêmio/licença saúde; licença
gala/licença gestante/ licença paternidade/licença nojo;
Em 2018, as escolas encaminharam as informações, mas não foram aproveitadas neste
trabalho devido à necessidade de aprimoramento das equipes para a realização desta
atividade, havendo muitas inconsistências nas informações encaminhadas, erro no
preenchimento da planilha e curto prazo do mapeamento.
Em 2019, após novas orientações da comissão, o mapeamento das faltas dos
professores foi retomado junto às 77 escolas públicas. Considerando que cada escola
encaminhou 11 planilhas no ano de 2019, no período de fevereiro a dezembro, a comissão
recebeu um total de 847 planilhas. Essas planilhas foram conferidas e, muitas vezes,
devolvidas para correções das equipes por inconsistências, preenchimento incorreto,
informações incompletas e outros problemas que dificultavam a coleta dos dados, que seriam
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transportados para uma planilha geral a fim de se concluir o mapeamento das faltas de todos
os docentes nas 77 escolas e, posteriormente, realizar um estudo analítico dos dados.
Essa etapa de mapeamento foi finalizada com sucesso no início do ano de 2020, com
dados completos de todas as escolas sendo transportados para a planilha geral, e, assim,
iniciou-se o trabalho de tratamento das informações coletadas, transportando os dados da
planilha geral para gráficos e depois em quadros, buscando-se facilitar a leitura do material
produzido.
Com este trabalho árduo, porém produtivo, com dados reais de um ano de
mapeamento, foi possível traçar um panorama geral do absenteísmo docente nas 77 escolas
em 2019 e identificar:
a) o tipo de licença mais requerida pelos docentes durante os meses e ano;
b) o quantitativo de professores que tiraram licenças nos meses e ano;
c) os tipos de faltas-dia mais recorrentes nos meses e ano;
d) o quantitativo de professores e de aulas dia que esses regentes não lecionaram;
e) o quantitativo de faltas parciais (aula) apontadas mensalmente e no ano;
f) o quantitativo de professores que deram faltas parciais a cada mês e no ano;
g) quais os meses em que o absenteísmo docente aumenta em decorrência de licenças,
faltas-dia e faltas parciais.
Na sequência, foi encaminhada uma pesquisa junto aos diretores das escolas, por meio
de um formulário on-line, no formato Google Forms, com duas propostas:
a) avaliar o impacto das ausências dos professores nas dimensões da gestão
organizacional: pedagógica, resultados educacionais, recursos humanos e clima
organizacional; e
b) indicar os fatores que em sua compreensão favorecem o absenteísmo docente.
Nessa etapa, dos 77 formulários encaminhados retornaram 66 respondidos, o que
possibilitou a apresentação de dados secundários significativos nesta pesquisa e, portanto,
avaliarem-se o impacto das ausências dos professores nas dimensões da gestão organizacional
das escolas e quais os fatores que, segundo os diretores das escolas, favorecem o absenteísmo
docente.
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4 O ABSENTEÍSMO DOCENTE NAS ESCOLAS DA DIRETORIA DE ENSINO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: UM RECORTE REVELADOR

Neste capítulo, pretende-se abordar os indicadores quantitativos e a tipificação das
faltas dos professores das escolas públicas da rede estadual no município de São José dos
Campos. Esses aspectos serão evidenciados por meio dos instrumentos metodológicos
utilizados, como planilhas mensais com informações das escolas com relação às faltas dos
professores no ano de 2019, dados secundários da pesquisa realizada pela comissão da
Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Tais instrumentos oferecem dados quantitativos
que, tabulados, irão possibilitar um dimensionamento do número de faltas dos docentes nas
77 escolas estaduais do município no ano de 2019. Serão apresentados ainda os resultados da
pesquisa realizada junto aos diretores das escolas a fim de se verificarem os possíveis
impactos das ausências na gestão organizacional das escolas e quais os fatores que, segundo
esses gestores, contribuem para o absenteísmo docente.

4.1 INDICADORES QUANTITATIVOS E TIPIFICAÇÃO DAS FALTAS

A questão do absenteísmo dos professores é causa de muitas preocupações em toda
rede estadual de ensino, mas, para compreender esse fenômeno, é preciso debruçar-se nos
indicadores quantitativos, buscando-se dimensionar e qualificar os tipos de faltas, para se ter
clareza do que realmente estamos falando, e, assim, podermos refletir, intervir e propor
melhorias nas políticas públicas e nas escolas para que os docentes sejam mais frequentes.
Essa ação foi realizada no início do ano letivo de 2019, quando a dirigente regional de
ensino nomeou uma comissão para realizar este estudo, que trará elementos para a elaboração
do Plano de Ação da Diretoria de Ensino/202134, sendo um dos problemas a ser tratado o
absenteísmo excessivo dos professores. Uma vez que pesquisadora faz parte dessa comissão,
as informações coletadas serão utilizadas neste trabalho como dados secundários.
Para compreendermos a dimensão do absenteísmo docente nas escolas públicas da
Diretoria de Ensino de São José dos Campos, buscaram-se informações do cadastro funcional
da educação, disponível no site Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo-
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Esse plano é elaborado anualmente pela dirigente regional de ensino, em parceria com a equipe de Supervisão
de ensino, núcleo pedagógico e demais núcleos que contribuem com informações dos trabalhos desenvolvidos,
metas e projeções para o ano, tendo sempre como norte a qualidade dos serviços, apoio às equipes gestoras das
escolas com o objetivo de contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
Esse plano é apresentado, posteriormente, à SEDUC.
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CGRH 35, para identificar quantos professores atuavam nas escolas em 2019. Tendo como
referência a data base de junho/2019, a Diretoria de Ensino contava com:
a) professores de Educação Básica I: 731 professores de Educação Básica I classe,
sendo 371 efetivos, 113 Categoria F e 247 contratados temporariamente, além de 80
professores de Educação Básica I aulas, totalizando 811 professores de Educação
Básica I;
b) professores de Educação Básica II: 1.398 professores efetivos, 259 Categoria F, um
estável e 279 contratados temporariamente (Categoria O), totalizando 1.937
professores de Educação Básica II, dos diversos componentes curriculares.
Portanto, aproximadamente 2.748 professores atuaram no ano de 2019 nas escolas
públicas vinculadas à Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Vale considerar, que
durante o ano letivo, esse número varia em decorrência dos afastamentos, exonerações ou
aposentadorias.

4.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS: MAPEAMENTO DAS FALTAS DOS
PROFESSORES NO ANO DE 2019

Em 2019, a Diretoria de Ensino de São José dos Campos possuía em seu quadro
funcional um total de 2.748 professores, data base de junho de 2019. Esse quantitativo pode
ser alterado, para mais ou para menos, de acordo com o número de afastamentos,
aposentadorias ou exonerações do cargo/função no decorrer do ano letivo. O mapeamento das
faltas dos professores possibilitou verificar em cada mês o tipo de licença, de faltas e a
quantidade de dias/aulas apontadas pelas escolas, conforme segue:

35

Cadastro Funcional da Educação Vigência: JUNHO / 2019 CGRH. Disponível em:
http://www.educacao.sp.gov.br/cgrh/consultas/. Acesso em: 1 dez. 2020.
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Tabela 6 – Quantidade de professores e número de dias de licenças-saúde e licenças-prêmio requeridas pelos docentes no ano letivo de 2019

Fonte: Elaboração própria.

Podemos observar, na Tabela 6, que o ano letivo de 2019 já iniciou com 133
professores afastados por motivo de licença-saúde. Nos meses seguintes, há um grande
aumento desses números, com exceção dos meses de julho (período de férias) e dezembro
(menos dias letivos e com menos alunos na escola), entretanto o pico das licenças-saúde deuse no mês de outubro, chegando a 292 docentes afastados e um total de 3.391 aulas que
precisaram de professores substitutos. Observando o quadro geral, nos 11 meses letivos, 2.139
docentes se afastaram por licença-saúde, e, somando os dias de afastamento desses
professores totalizaram-se, 25.218 dias no ano.
Quanto aos afastamentos por motivo de licença-prêmio, os servidores da
administração direta e das autarquias, submetidos ao regime estatutário (efetivos e Categoria
F), têm direito como prêmio de assiduidade, quando não ultrapassam 30 faltas, a 90 dias de
licença em cada período de cinco anos de exercício, desde que não tenham sofrido qualquer
penalidade administrativa. O período de licença-prêmio é considerado de efetivo exercício
para todos os efeitos legais.
Observa-se na tabela que o ano letivo de 2019 iniciou com 17 professores afastados
por licença-prêmio e nos meses seguintes há um grande aumento deste número, contudo o
pico das licenças-prêmio deu-se no mês de outubro, chegando a 85 docentes afastados e um
total de 1.473 aulas que precisaram de professores substitutos. Observando o quadro geral,
nos 11 meses letivos, 571 docentes se afastaram por licença-prêmio, e, somando os dias de
afastamento desses professores, totalizaram-se 8.853 dias no ano.
A concessão de licença-prêmio é somente um benefício de direito para o profissional
que é assíduo ao trabalho, e contribui para a diminuição do absenteísmo docente, não
causando grandes prejuízos à gestão organizacional, visto que, para o gozo dos blocos de
direito, é preciso que as aulas do professor sejam direcionadas a outro docente.
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Conclui-se, portanto, que licença-saúde foi o tipo mais recorrente no ano de 2019,
sendo requerida por 2.139 professores, totalizando 25.218 aulas que precisaram de docentes
substitutos. Observa-se que, entre os meses de agosto e novembro, destacando o mês de
outubro, ocorreu aumento considerável de faltas tanto por licenças-saúde quanto por licençasprêmio.
Com esse mapeamento, constatou-se que, no ano de 2019, um total de 2.710
professores se afastaram por motivo de licenças-saúde ou prêmio, deixando de ministrar
34.709 aulas, que necessitaram de professores substitutos.
Tabela 7 – Mapeamento de número de professores, tipificação e quantitativos dia ou falta-aula
(parcial) requeridas no ano letivo de 2019

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 7, observamos que, no primeiro mês letivo (fevereiro), 656
professores abonaram o dia de trabalho, deixando de lecionar em 3.199 aulas. Nos meses
seguintes, o número de professores que abonaram o dia aumenta consideravelmente, com
exceção dos meses de julho e uma leve redução em dezembro. O pico desse tipo de falta foi
no mês de abril, quando 1.031 professores abonaram, deixando de ministrar 5.408 aulas.
Observa-se no quadro que, no primeiro mês letivo, 272 professores solicitaram falta
médica, deixando de lecionar em 993 aulas. Nos meses seguintes, esse número aumenta
consideravelmente, com exceção do mês de julho, por ser período de férias e recesso, e uma
pequena redução em dezembro. O pico desse tipo de falta atinge mais de 2.000 aulas nos
meses de abril e se mantém alto até novembro, com exceção de julho. Ocorre que essas faltas,

95

muitas vezes, se dão sem agendamento prévio, o que dificulta a substituição, causando
implicações ao clima escolar e organização da escola.
Constata-se também que em fevereiro 255 professores deram faltas justificadas,
deixando de lecionar em 1.224 aulas. Nos meses seguintes, o número de professores que
solicitaram faltas justificadas aumenta consideravelmente, com exceção dos meses de julho e
uma leve redução em dezembro. O pico ocorreu no mês de maio, quando 911 professores
justificaram suas ausências, deixando de ministrar 4.933 aulas.
Quando os professores esgotam as faltas que podem usufruir no mês, conforme
legislação, ou não apresentam motivo de escusa relevância para ausência ao trabalho, é
apontada pela escola falta injustificada. Na tabela, observa-se que, já no primeiro mês letivo,
75 professores tiveram faltas injustificadas, deixando de lecionar em 433 aulas. Nos meses
seguintes,

o

número

de

professores

que

tiveram

faltas

injustificadas

aumenta

consideravelmente, e o pico foi no mês de outubro, quando 232 professores faltaram sem
justificativa, deixando de ministrar 1.346 aulas. Esse tipo de falta, muitas vezes, ocorre sem
agendamento prévio, o que dificulta a substituição do professor, causando implicações ao
clima escolar e na gestão organizacional.
Outro tipo de falta registrada desde o primeiro mês letivo foram faltas parciais, sendo
que 463 professores deram faltas-aula, deixando de lecionar em 1.378 aulas. Nos meses
seguintes, esse tipo de falta se mantém alto, com exceção do mês de julho, e o pico atinge
mais de 1.400 aulas no mês de abril, mantendo-se elevado até o final do ano letivo, com
exceção do mês de julho. Esse tipo de falta é um grande problema para a equipe gestora, pois,
frequentemente, ocorre sem agendamento prévio e dificulta a substituição do professor,
causando implicações ao clima escolar e organização da escola.

4.2.1 O Que os Dados Revelam Quanto às Faltas dos Professores?

Por meio do mapeamento das faltas dos professores no ano de 2019, constatou-se que
o absenteísmo docente foi muito alto e que licença-saúde foi a mais requerida pelos
professores nesse ano. Considera-se, também, que em fevereiro 133 professores estavam
licenciados e o número de professores que adoecem no decorrer do ano aumenta
consideravelmente.
Segundo Porto (2010) e Vilela (2019), as condições de trabalho a que os profissionais
estão expostos é um fator que pode ocasionar comprometimento ou agravamento na saúde dos
professores, e, analisando os dados levantados no mapeamento, o número de professores que
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se ausentaram a cada mês por motivo de licença-saúde confirma a hipótese de que questões de
saúde contribuem para o absenteísmo docente.
Quanto à licenças-prêmio, tem direito a ela os professores efetivos e Categoria F,
sendo uma boa motivação para a assiduidade do professor, e um fator de grande relevância é
que os diretores das escolas devem deferir o pedido de gozo de licença-prêmio, concedendo
somente se houver outro profissional para substituir o docente que pretende se afastar,
portanto esse tipo de licença-prêmio é um direito que não causa grandes prejuízos aos alunos
e à organização da escola e ainda contribui para que o docente seja assíduo.
Aos docentes, é garantido, nos termos da legislação, apresentar atestado médico ou
odontológico, solicitando falta médica por um dia, sem ter que se submeter à perícia médica.
Observamos que, no primeiro mês letivo, 272 professores solicitaram falta médica, deixando
de lecionar em 993 aulas. Nos meses seguintes, esse número aumentou consideravelmente,
atingindo mais de 2.000 aulas mês, não dadas pelos professores regentes no período de abril a
novembro.
É fato que todo profissional está sujeito a se ausentar ao trabalho por decorrência de
um problema pontual de saúde, podendo até mesmo ser imprevisível, mas nem sempre é
assim, pois, em situação de uma consulta médica agendada, por exemplo, nada impede de que
o professor comunique antecipadamente ao seu superior para que possa providenciar a
substituição e, assim, não causar implicações ao clima escolar e organização da escola.
Quanto às faltas abonadas, que os docentes efetivos e Categoria F podem usufruir até
seis ao ano e os contratados até duas ao ano, cabe frisar que, segundo a Lei 10.261/68, essa
deve ser requerida ao superior imediato, em razão de moléstia ou outro motivo relevante e
nunca de maneira desregrada.
Observa-se nos dados da Tabela 7 que um elevado número de professores se ausenta a
cada mês, usufruindo o direito de abonar a falta, e que o número de aulas que necessitam de
professores substitutos para suprir essas ausências é muito grande. Se essas faltas fossem
devidamente agendadas com a equipe gestora, não haveria grandes problemas, mas o que
temos observado nos acompanhamentos às unidades escolares, enquanto supervisores de
ensino, é que alguns docentes não realizam o agendamento prévio dessa falta, causando
grandes entraves na rotina das escolas, em especial próximo de feriados, sextas e segundasfeiras, datas em que o absenteísmo docente é maior.
Quanto ao número de faltas justificadas usufruídas como direito, observamos que, já
no mês de fevereiro, 255 professores se ausentaram por algum motivo, deixando de lecionar
em 1.224 aulas. Nota-se que esses docentes, possivelmente, já haviam utilizado uma falta
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abonada no mês, que causaria menos prejuízos tanto para o profissional quanto para a escola.
Nos meses seguintes, o número de professores que solicitaram faltas justificadas aumenta
consideravelmente, e o pico ocorre no mês de maio, quando 911 professores solicitaram faltas
justificadas, e essas foram deferidas pela gestão, deixando de ministrar 4.933 aulas.
Vale ressaltar que a legislação permite que a escola justifique até 12 faltas e a
dirigente regional, mais 12. Fica a questão: isso não seria permissividade e facilitação para o
absenteísmo recorrente? Podemos afirmar que, supostamente, sim, o que evidencia que essa
prerrogativa deve ser revista na legislação.
Ao analisar o quantitativo de faltas injustificadas durante o ano de 2019, foi motivo de
grande inconformismo para esta pesquisadora constatar que, logo no primeiro mês de aula, 75
professores tiveram faltas injustificadas, deixando de lecionar em 433 aulas. Nos meses
seguintes, o número de professores que faltaram sem justificativa aumenta consideravelmente,
chegando, em outubro, a 232 professores que não ministraram 1.346 aulas e não justificaram a
ausência.
Considera-se que os docentes têm garantido por lei direito de solicitar falta abonada ou
justificar a ausência ao trabalho, mas acabam por extrapolar os limites permitidos, e, assim,
ocorrem as faltas sem justificativas, e quem sofre os prejuízos são os alunos, que, muitas
vezes, ficam sem essas aulas por falta de professor substituto. Essa situação justifica as
críticas realizadas pela sociedade, gerando desprestígio dos profissionais e da qualidade da
educação ofertada pelas escolas públicas.
Como providências para inibir essa situação, as equipes gestoras das escolas devem,
além de realizar intervenções junto ao docente para notificá-lo quanto ao dever de comparecer
ao trabalho, informar a dirigente regional de ensino, sugerindo a instauração de apuração
preliminar por prejuízos pedagógicos aos alunos e inassiduidade, ou, após o ultrapassar os
limites garantidos por lei, a instauração de processo de abandono de cargo. É fato que os
docentes conhecem a legislação e evitam ultrapassar os limites permitidos por lei para que
não seja caracterizado abandono de cargo. Essa situação deixa claro que algo precisa ser feito,
pois os estudantes e as escolas sofrem prejuízos devido aos excessos, que supõem falta de
comprometimento e descaso por parte de alguns profissionais.
No mapeamento das faltas, observou-se que alguns docentes também faltam
parcialmente no dia de trabalho, requerendo “falta-aula”, que somadas ao mês podem ser
justificadas. No primeiro mês letivo, 463 professores tiveram apontado falta-aula, deixando de
lecionar em 1.378 aulas. Nos meses seguintes, esse número se mantém alto e o pico atinge
mais de 1400 aulas nos meses de abril, outubro e novembro. Muitas vezes, essas faltas
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ocorrem sem agendamento prévio, o que dificulta a substituição, causando implicações ao
clima escolar e organização da escola.
Referente aos outros tipos de licenças ou faltas não pontuadas nesta análise, por não
serem recorrentes, como licença-nojo, gala, gestante ou paternidade, não chamam a atenção,
tanto quanto os tipos de faltas como TRE, falta médica parcial, CRT, doação de sangue e
participação em jogos.
Vale ressaltar que nem sempre as escolas possuem professores eventuais suficientes
para suprir as ausências dos professores, e acabam por dispensar os alunos, que perdem as
aulas, uma vez que, para contratar professores temporários, a escola depende de autorizações
da Secretaria Estadual de Educação, que também não pode extrapolar os limites determinados
por lei.
Há de se considerar ainda que, em 2019, todas as escolas foram orientadas pela equipe
de supervisão e dirigente regional para que realizassem gestão das “faltas dos professores” e
“de professores”. Com esse trabalho, liderado pela Dirigente Regional de Ensino, visando
dirimir o problema, foi realizado levantamento das aulas que não contavam com professor
devido à ausência ao trabalho e não haver docente para substituí-lo “falta do professor” e, das
aulas que não foram lecionadas, devido ao fato de não serem atribuídas a nenhum professor,
por não contar com docentes interessados nessas aulas, caracterizando como “falta de
professor”, na escola e Diretoria de Ensino e, assim, realizar os encaminhamentos junto aos
órgãos superiores.
Quanto à falta de professor para lecionar as disciplinas, a Diretoria de Ensino
informou a Secretaria Estadual de Educação e solicitou autorização para abertura de cadastro
emergencial para docentes, sendo supridas as faltas “de professor”, com alguns novos
contratos temporários.
Paralelo a esse movimento, os diretores das escolas elaboraram, no decorrer do ano
letivo, o plano de reposição das aulas não dadas a cada mês, por não contarem com professor
substituto, devendo essas serem repostas, nos termos da LDB 9394/96 e Resolução SE nº
102/2003. Ocorre que, apesar das escolas encaminharem o plano de reposição, essas aulas são
ministradas por outros docentes no contraturno ou sábados, sem a garantia de que sejam
professores especialistas do mesmo componente curricular. Portanto, o prejuízo pedagógico
torna-se evidente e reflete no desempenho dos alunos nos resultados bimestrais e nas
avaliações externas.
Considera-se também que, em especial no ano de 2019, havia muitas aulas para serem
repostas em algumas escolas e, com a aproximação do final do ano letivo, as escolas tiveram
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que adequar os horários para conseguir repor todas as aulas perdidas pelos alunos, com isso,
em situação de excepcionalidade, em algumas unidades escolares, o tempo de aula da
reposição foi reduzido para dar conta do cronograma. Observa-se que a participação dos
alunos nessas reposições, especialmente aos sábados, é reduzida, ficando evidente o prejuízo
aos alunos, tanto na questão de carga horária quanto na aquisição dos conhecimentos e
habilidades que deveriam ser trabalhadas pelos professores especialistas.
O absenteísmo docente, decorrente de faltas justificadas ou não, causa transtornos na
rotina escolar, e, recorrendo a Spineli (2009), podemos afirmar que dificulta o trabalho dos
gestores, que precisam utilizar estratégias e ações diárias para acomodar alunos e professores
em suas devidas turmas, para evitar mais prejuízos aos estudantes.
Os dados do mapeamento das faltas de 2019 evidenciaram o grande número de faltas
dos professores nas escolas públicas da rede estadual de ensino, vinculadas à Diretoria de
Ensino de São José dos Campos, entretanto, possivelmente em outras Diretorias de Ensino do
Estado de São Paulo, o quadro tende a ser similar e requer ações para reduzir ou minimizar
este grande problema.
O mapeamento analítico das faltas dos professores também permitiu identificar que o
gozo de licença-saúde foi mais recorrente do que licença-prêmio no ano de 2019 e
compreender que a concessão de licença-prêmio aos docentes, desde que seja consignada a
atribuição das aulas do professor que irá se afastar para outro da mesma disciplina, não causa
prejuízos à gestão organizacional das escolas e aos alunos, podendo ser considerado um
benefício que contribui para redução do absenteísmo.
Quanto às faltas-dia, constatou-se que “faltas abonadas” foram as mais recorrentes
entre os docentes, seguido de faltas justificadas e injustificadas. Constatou-se que, mesmo
usufruindo do direito de se ausentar abonando o dia de trabalho, sem nenhum prejuízo à vida
funcional ou financeiro, muitos docentes se ausentam, apresentando justificativas, até o limite
de 12 pela escola, podendo ser justificadas mais 12 pela Dirigente Regional. Além disso,
alguns ainda faltam sem justificativas em número considerável. Sem desconsiderar os direitos
legais, usufruídos com ética profissional, essa situação necessita ser revista pelo governo
Estadual, a fim de propor mudanças em legislações que possam ser “permissivas”,
contribuindo para o absenteísmo nas escolas públicas da rede estadual do estado de São Paulo.
Os dados das faltas dos professores em 2019 causam-nos grande preocupação, pois
torna-se impossível qualquer efetividade do processo de ensino e aprendizagem sem a adesão
e o comprometimento do professor. Diante das constatações apresentadas, pode-se concluir
que as faltas excessivas podem ser um dos reflexos (cruéis) da precariedade das condições de
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trabalho que tem sido oferecida aos professores, ocasionando vários problemas à gestão
organizacional das escolas. Pode-se inferir ainda que a desmotivação, a falta de
comprometimento, o descaso com os resultados, o adoecimento, entre outros fatores,
possivelmente são consequências da desvalorização da carreira docente e do profissional da
educação.
Conclui-se, portanto, que, mesmo havendo medidas legais que possam inibir essa
situação, as faltas excessivas dos docentes têm prejudicado a gestão organizacional das
escolas, bem como o processo de ensino e aprendizagem, colocando em questão a
legitimidade da educação escolar pública como um direito ao ensino de qualidade para todos
e, assim, contribuir para a superação da pobreza e transformação da sociedade.

4.3 PESQUISA REALIZADA JUNTO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS

Após o mapeamento das faltas dos professores, a comissão propôs também a
realização de uma pesquisa qualitativa, com foco explicativo, por meio de um formulário online36, que foi encaminhado pela dirigente regional de ensino aos diretores das 77 escolas, a
fim de dar continuidade às ações voltadas à gestão das ausências dos docentes nas unidades
escolares.
Com a pesquisa, interessa-nos compreender o que pensam os diretores das escolas
sobre o impacto do absenteísmo docente na gestão organizacional e quais os fatores que
possivelmente contribuem para esse fenômeno.
Nas questões de 1 a 4, foi solicitado aos diretores que, considerando o absenteísmo
docente em sua escola no ano de 2019, avaliassem o impacto das ausências dos professores
nas seguintes dimensões da gestão escolar: pedagógica, resultados educacionais, recursos
humanos e clima organizacional. Nessas questões, os respondentes deveriam selecionar
somente uma das alternativas para cada dimensão, avaliando se houve grandes prejuízos,
prejuízos consideráveis, poucos prejuízos ou não houve prejuízos em decorrência de faltas e
não observado.
Na segunda parte do formulário, os diretores responderam às perguntas de 5 a 10,
avaliando de 1 a 5 cada item, considerando em ordem de relevância – sendo 5 o mais elevado
– os fatores que em sua compreensão favorecem o absenteísmo docente.

36

A pesquisa foi realizada pela comissão designada pela dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino de
São José dos Campos, por meio do link https://forms.gle/v4nCRZDpFpv7ABEn7 Acesso em: 1 dez. 2020.
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Dos formulários encaminhados às 77 escolas, verificou-se que 66 diretores
responderam à pesquisa, fornecendo dados significativos para as análises da comissão
responsável pelo trabalho. Como integrante da comissão, possibilitou-se dimensionar os
dados coletados, que também serão utilizados nesta pesquisa, como dados secundários.
Foi encaminhado o formulário on-line aos diretores por meio do link
https://forms.gle/v4nCRZDpFpv7ABEn7, com a seguinte comanda: “Senhores Diretores de
Escola em continuidade às ações voltadas a gestão das ausências docentes, conforme
informado mensalmente através das planilhas encaminhadas pela escola à Diretoria de Ensino
no ano de 2019, solicitamos que a Direção da Unidade Escolar responda às questões abaixo”.
Questão 1: Considerando o absenteísmo docente em sua escola no ano de 2019, avalie
o impacto das ausências dos professores na gestão pedagógica.
Gráfico 3 – Respostas da questão 1

Fonte: Elaboração própria.

Analisando as respostas dos 66 diretores de escola, com relação ao impacto das
ausências dos professores na gestão pedagógica no ano de 2019, observa-se que:
a) 16,7% dos diretores avaliaram que a escola teve grandes prejuízos na gestão
pedagógica, em decorrência das ausências dos professores, sendo que cinco delas
oferecem somente o segmento Ensino Médio; duas oferecem os segmentos Anos
Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; e quatro oferecem Anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
b) 40,9% dos diretores avaliaram que a escola teve prejuízos consideráveis na gestão
pedagógica, em decorrência das ausências dos professores, sendo que quatro delas
oferecem somente o segmento Ensino Médio; três oferecem os segmentos Anos
Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; 10 oferecem Anos Iniciais e Finais
do Ensino Fundamental e Ensino Médio; oito oferecem os segmentos Anos Finais e
Ensino Médio; uma oferece somente os Anos Finais do Ensino Fundamental; e uma
somente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
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c) 18,2% dos diretores avaliaram que a escola teve poucos prejuízos na gestão
pedagógica, em decorrência das ausências dos professores, sendo que uma delas
oferece somente o segmento Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental;
duas oferecem anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio;
uma oferece os segmentos Anos Finais e Ensino Médio; cinco oferecem somente os
Anos Iniciais do Ensino Fundamental; uma oferece somente os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental; duas oferecem o Ensino Fundamental/Médio – Ensino
Integral;
d) 24,2% dos diretores avaliaram que não houve prejuízos pedagógicos em
decorrência de faltas dos professores, sendo que uma delas oferece os segmentos
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; uma oferece os
segmentos Anos Finais e Ensino Médio; seis oferecem somente os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental; uma oferece somente Ensino Médio; e sete oferecem o
Ensino Fundamental/Médio – Ensino Integral;
e) nenhuma das escolas apontou que não foi observado o impacto das ausências na
gestão pedagógica.
Segundo os dados, 24,2% dos diretores que responderam à pesquisa indicaram que não
houve prejuízos pedagógicos em decorrência de faltas dos professores em suas escolas.
Observa-se que prevalecem nesse grupo seis escolas que ofertam os segmentos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental e sete do modelo Ensino Integral, entretanto 75,8% dos diretores de
escola consideram que, de alguma forma, as ausências docentes impactaram a gestão
pedagógica, umas mais, outras menos, portanto esse é um dado significativo a ser
considerado.
Questão 2: Considerando o absenteísmo docente em sua escola no ano de 2019, avalie
o impacto das ausências na gestão de resultados educacionais.
Gráfico 4 – Respostas da questão 2

Fonte: Elaboração própria.
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Analisando as respostas dos 66 diretores de escola respondentes, com relação ao
impacto das ausências dos professores na gestão de resultados educacionais no ano de 2019,
podemos observar que:
a) 18,2% dos diretores avaliaram que a escola teve grandes prejuízos na gestão
resultados educacionais, em decorrência das ausências dos professores, sendo que
quatro delas oferecem somente o segmento Ensino Médio; três oferecem os
segmentos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; e cinco oferecem
anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio;
b) 37,9% dos diretores avaliaram que a escola teve prejuízos consideráveis na gestão
de resultados educacionais, em decorrência das ausências dos professores, sendo
que cinco delas oferecem somente o segmento Ensino Médio; duas oferecem os
segmentos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; sete oferecem anos
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; oito oferecem os
segmentos Anos Finais e Ensino Médio; duas oferecem somente os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental; e uma oferece somente os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental – Ensino Integral;
c) 16,7% dos diretores avaliaram que a escola teve poucos prejuízos na gestão de
resultados educacionais, sendo que uma delas oferece somente o segmento Anos
Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; duas oferecem anos Iniciais e Finais
do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; seis oferecem somente os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental; e uma oferece o Ensino Médio Integral;
d) 27,3% dos diretores avaliaram que não houve prejuízos nos resultados educacionais
em decorrência de faltas dos professores, sendo que oito delas oferecem somente os
Anos Iniciais do Ensino Fundamental; uma oferece os três segmentos; uma oferece
somente o Ensino Médio; e oito oferecem o Ensino Fundamental/Médio – Ensino
Integral;
e) nenhuma das escolas apontou que não foi observado o impacto das ausências na
gestão de resultados educacionais.
Segundo os dados da pesquisa, 27,3% dos diretores responderam que as ausências dos
professores não impactaram os resultados educacionais de suas escolas. Destaca-se que
prevalecem nesse grupo oito escolas que ofertam os segmentos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e oito que fazem parte do modelo Ensino Integral, entretanto verificamos que
72,8% dos diretores que responderam à pesquisa consideram que, de alguma forma, as
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ausências docentes impactaram a gestão de resultados educacionais, umas mais, outras menos.
Dessa forma, esse também é um dado significativo a ser considerado.
Questão 3: Considerando o absenteísmo docente em sua escola no ano de 2019, avalie
o impacto das ausências dos professores na gestão de recursos humanos.
Gráfico 5 – Respostas da questão 3

Fonte: Elaboração própria.

Analisando as respostas dos 66 diretores respondentes, com relação ao impacto das
ausências dos professores na gestão de recursos humanos no ano de 2019, podemos observar
que:
a) 13,6% dos diretores avaliaram que a escola teve grandes prejuízos na gestão de
recursos humanos, em decorrência das ausências dos professores, sendo que três
delas oferecem somente o segmento Ensino Médio; duas oferecem os segmentos
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; e quatro oferecem anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
b) 39,4% dos diretores avaliaram que a escola teve prejuízos consideráveis na gestão
de recursos humanos, em decorrência das ausências dos professores, sendo que seis
delas oferecem somente o segmento Ensino Médio; duas oferecem os segmentos
Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; 11 oferecem anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; cinco oferecem os segmentos
Anos Finais e Ensino Médio; cinco oferecem somente os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental; uma oferece somente os Anos Finais do Ensino Fundamental; e uma
oferece os Anos Iniciais no modelo de Ensino Integral;
c) 21,2% dos diretores avaliaram que a escola teve poucos prejuízos na gestão de
recursos humanos, em decorrência das ausências dos professores, sendo que cinco
delas oferecem somente o segmento Anos Iniciais do Ensino Fundamental; duas
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oferecem os anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; cinco
oferecem os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; e duas
oferecem o Ensino Fundamental/Médio – Ensino Integral;
d) 27,3% dos diretores avaliaram que não houve prejuízos na gestão de recursos
humanos em decorrência de faltas dos professores, sendo que seis delas oferecem
somente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; duas oferecem os três
segmentos; duas que oferecem os segmentos Anos Iniciais e Finais; uma oferece
somente o Ensino Médio; e sete oferecem o Ensino Fundamental/Médio – Ensino
Integral;
e) nenhuma das escolas apontou que não foi observado o impacto das ausências na
gestão de resultados educacionais.
Segundo os dados da pesquisa, 27,3% dos diretores responderam que não houve
prejuízos pedagógicos em decorrência de faltas dos professores em suas escolas. Observa-se
que prevalecem nesse grupo seis escolas que ofertam os segmentos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e sete do modelo Ensino Integral, entretanto constata-se que 72,8% dos diretores
de escola que responderam à pesquisa consideram que, de alguma forma, as ausências
docentes impactaram a gestão de resultados educacionais de suas escolas, umas mais, outras
menos, portanto esse também é um dado significativo a ser considerado.
Questão 4: Considerando o absenteísmo docente em sua escola no ano de 2019, avalie
o impacto das ausências dos professores na gestão do clima organizacional.
Gráfico 6 – Respostas da questão 4

Fonte: Elaboração própria.

Analisando as respostas dos 66 diretores de escola respondentes, com relação ao
impacto das ausências dos professores no clima organizacional no ano de 2019, podemos
observar que:
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a) 18,2% dos diretores avaliaram que a escola teve grandes prejuízos no clima
organizacional, em decorrência das ausências dos professores, sendo que três delas
oferecem somente o segmento Ensino Médio; três oferecem os segmentos Anos
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; e seis oferecem anos Iniciais e Finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio;
b) 37,9% dos diretores avaliaram que a escola teve prejuízos consideráveis no clima
organizacional, em decorrência das ausências dos professores, sendo que seis delas
oferecem somente o segmento Ensino Médio; uma oferece os segmentos Anos
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; sete oferecem anos Iniciais e Finais do
Ensino Fundamental e o Ensino Médio; sete oferecem os segmentos Anos Finais e
Ensino Médio; três oferecem somente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
uma oferece somente os Anos Finais do Ensino Fundamental; e uma oferece os
Anos Iniciais no modelo de Ensino Integral;
c) 24,2% dos diretores avaliaram que a escola teve poucos prejuízos no clima
organizacional, em decorrência das ausências dos professores, sendo que seis delas
oferecem somente o segmento Anos Iniciais do Ensino Fundamental; duas
oferecem os segmentos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; três
oferecem os anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; duas
oferecem somente o segmento Ensino Médio; e três oferecem o Ensino
Fundamental/Médio – Ensino Integral;
d) 19,7% dos diretores das escolas avaliaram que não houve prejuízos no clima
organizacional, em decorrência de faltas dos professores, sendo que seis delas
oferecem somente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; uma oferece os três
segmentos; e seis oferecem o Ensino Fundamental/Médio – Ensino Integral;
e) nenhuma das escolas apontou que não foi observado o impacto o impacto das
ausências na gestão de resultados educacionais.
Portanto, constata-se que 80,3% dos diretores que responderam à pesquisa consideram
que, de alguma forma, as ausências docentes impactaram à gestão do clima organizacional de
suas escolas, umas mais, outras menos, portanto esse também é um dado relevante a ser
considerado.
Ainda segundo os dados, 19,7% dos diretores que responderam à pesquisa consideram
que as ausências dos professores não impactaram a gestão do clima organizacional de suas
escolas. Observa-se que prevalecem nesse grupo seis escolas que ofertam os segmentos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e seis do modelo Ensino Integral.
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Tabela 8 – Escores alcançados nas respostas das questões 1 a 4

Fonte: Elaboração própria.

Analisando os escores alcançados nas questões 1 a 4, conforme Tabela 8, ao avaliar o
impacto das ausências dos professores nas dimensões da gestão escolar: pedagógica,
resultados educacionais, recursos humanos e clima organizacional, observa-se que, em todas
as dimensões da gestão escolar apontadas, “prejuízos consideráveis” destacou-se, alcançando
o percentual de 39,2% apontamentos dos diretores que afirmaram que o absenteísmo docente
causou prejuízos consideráveis à escola.
Agrupando os dados, 55,6% dos diretores apontaram que houve grandes prejuízos e
prejuízos consideráveis à gestão organizacional da escola e 44% apontaram que houve poucos
prejuízos ou não houve prejuízo à gestão organizacional, com uma diferença de 11,6% na
média geral. Constatou-se, portanto, que, em 2019, houve um certo desequilíbrio na gestão
organizacional das escolas, em decorrência da desorganização da rotina devido ao excesso de
faltas dos professores.
Na segunda parte da pesquisa, foi solicitado aos Diretores de Escola que respondessem
as questões de 5 a 10, devendo avaliar de 1 a 5 cada item, considerando em ordem de
relevância – sendo 5 o mais elevado – os motivos que em sua compreensão favorecem o
absenteísmo docente.
Na questão 5, o indicativo “Legislações permissivas”, obtiveram-se as seguintes
respostas:
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Gráfico 7 – Respostas da questão 5

Fonte: Elaboração própria.

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 o grau mais elevado de relevância, podemos
observar no Gráfico 7 que:
a) dezoito dos diretores de escola, o que representa 27% das respostas, apontaram o
número 5 para indicar que as legislações permissivas favorecem o absenteísmo
docente;
b) doze dos diretores de escola, o que representa 18,2% das respostas, apontaram o
número 4 para indicar que as legislações permissivas favorecem o absenteísmo
docente;
c) quinze dos diretores de escola, o que representa 22,7% das respostas, apontaram o
número 3, para indicar que as legislações permissivas favorecem o absenteísmo
docente;
d) dez dos diretores de escola, o que representa 15,2% das respostas, apontaram o
número 2, para indicar que as legislações permissivas favorecem o absenteísmo
docente;
e) onze dos diretores de escola, o que representa 16,7% das respostas, apontaram o
número 1, para indicar que as legislações permissivas favorecem o absenteísmo
docente.
Analisando as indicações de graus de relevância de 3 a 5, podemos inferir que, dos 66
diretores respondentes, 45 diretores de escola consideram as legislações que amparam as
faltas docentes são permissivas, o que acaba por favorecer o absenteísmo docente, e 22
diretores que indicaram como graus de relevância 1 e 2 e consideram não ser muito relevante
a indicação de que “legislações permissivas” favorecem a ocorrência do absenteísmo docente.
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Verificando esses dados, e considerando que grande parte dos diretores de escola
respondentes, que são os profissionais que convivem com a questão do absenteísmo docente
diariamente nas unidades escolares, consideram que as “legislações permissivas” favorecem o
absenteísmo docente, observa-se que esse é um indicativo relevante a ser considerado na
questão de favorecimento do absenteísmo docente.
Na questão 6, sobre o indicativo “Clima escolar”, obtiveram-se as seguintes respostas:
Gráfico 8 – Respostas da questão 6

Fonte: Elaboração própria.

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 o grau mais elevado de relevância, podemos
observar no Gráfico 8 que:
a) um dos diretores de escola, o que representa 1,5% das respostas, apontou o número
5 para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente;
b) oito dos diretores de escola, o que representa 12,1% das respostas, apontaram o
número 4 para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente;
c) dezoito dos diretores de escola, o que representa 27,3% das respostas, apontaram o
número 3, para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente;
d) vinte dos diretores de escola, o que representa 30,3% das respostas apontaram o
número 2, para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente;
e) dezenove dos diretores de escola, o que representa 28,8% das respostas, apontaram
o número 1, para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente.
De acordo com as indicações de graus de relevância de 3 a 5, podemos inferir que, dos
66 diretores respondentes, 27 consideram que o clima escolar favorece o absenteísmo
docente, destacando-se que 18 avaliaram como grau de relevância 3 e 39 diretores indicaram
como graus de relevância 1 e 2, pois consideram não ser muito relevante a indicação de que o
“clima escolar” favorece a ocorrência do absenteísmo docente.
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Analisando esses dados, constata-se que, de acordo com a avaliação de grande parte
dos diretores de escola, “clima escolar” não é fator relevante a ser considerado na questão de
favorecimento ao absenteísmo docente.
Na questão 7, sobre o indicativo “Acúmulo de Cargos/funções”, obtiveram-se as
seguintes respostas:
Gráfico 9 – Respostas da questão 7

Fonte: Elaboração própria.

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 o grau mais elevado de relevância, podemos
observar no Gráfico 9 que:
a) onze dos diretores de escola, o que representa 16,7% das respostas, apontaram o
número 5 para indicar que o “Acúmulo de cargos/funções” favorece o absenteísmo
docente;
b) dezenove dos diretores de escola, o que representa 28,8% das respostas, apontaram
o número 4 para indicar que o “Acúmulo de cargos/funções” favorece o
absenteísmo docente;
c) catorze dos diretores de escola, o que representa 21,2% das respostas, apontaram o
número 3, para indicar que o clima escolar favorece o absenteísmo docente;
d) onze dos Diretores de Escola, o que representa 16,7 % das respostas, apontaram o
número 2, para indicar que o “Acúmulo de cargos/funções” favorece o absenteísmo
docente;
e) onze dos diretores de escola, o que representa 16,7% das respostas, apontaram o
número 1, para indicar que o “Acúmulo de cargos/funções” favorece o absenteísmo
docente.
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Conforme as indicações de graus de relevância de 3 a 5, podemos inferir que, dos 66
diretores respondentes, 44 consideram que o “Acúmulo de cargos/funções” favorece o
absenteísmo docente, e 22 diretores que indicaram como graus de relevância 1 e 2, pois
consideram não ser muito relevante a indicação de que o “Acúmulo de cargos/funções”,
favorecem a ocorrência do absenteísmo docente.
Analisando esses dados, constata-se que, de acordo com a avaliação de grande parte
dos diretores de escola, o “Acúmulo de cargos/funções” é fator relevante a ser considerado
quanto ao favorecimento do absenteísmo docente.
Na questão 8, em relação ao indicativo “Questões de saúde”, obtiveram-se as seguintes
respostas:
Gráfico 10 – Respostas da questão 8

Fonte: Elaboração própria.

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 o grau mais elevado de relevância, podemos
observar no Gráfico 10 que:
a) dezessete dos diretores de escola, o que representa 25,8% das respostas, apontaram
o número 5 para indicar que “Questões de saúde” favorecem o absenteísmo
docente;
b) dezoito dos diretores de escola, o que representa 27,3% das respostas, apontaram o
número 4 para indicar que “Questões de saúde” favorecem o absenteísmo docente;
c) dezenove dos diretores de escola, o que representa 28,8% das respostas, apontaram
o número 3, para indicar que “Questões de saúde” favorecem o absenteísmo
docente;
d) nove dos diretores de escola, o que representa 13,3% das respostas, apontaram o
número 2, para indicar que “Questões de saúde” favorecem o absenteísmo docente;
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e) três dos diretores de escola, o que representa 4,5% das respostas, apontaram o
número 1, para indicar que “Questões de saúde” favorecem o absenteísmo docente.
Com as indicações de graus de relevância de 3 a 5, podemos inferir que, dos 66
diretores respondentes, 54 consideram que “Questões de Saúde” favorecem o absenteísmo
docente, 12 diretores indicaram como graus de relevância 1 e 2 consideram não ser muito
relevante a indicação de que “Questões de saúde” favorecem a ocorrência do absenteísmo
docente.
Analisando esses dados, constata-se que, de acordo com a avaliação de grande parte
dos diretores de escola, as “Questões de saúde” do professor são indicativos relevante a serem
considerados quanto ao favorecimento do absenteísmo docente.
Na questão 9, em relação ao indicativo “Desvalorização profissional”, obtiveram-se as
seguintes respostas:
Gráfico 11 – Respostas da questão 9

Fonte: Elaboração própria.

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 o grau mais elevado de relevância, podemos
observar no Gráfico 11 que:
a) vinte e cinco dos diretores de escola, o que representa 37, 9% das respostas, apontaram
o número 5 para indicar que a “Desvalorização profissional” é um fator que favorece o
absenteísmo docente;
b) onze dos diretores de escola, o que representa 16,7% das respostas, apontaram o
número 4 para indicar que a “Desvalorização profissional” é um fator que favorece o
absenteísmo docente;
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c) dez dos diretores de escola, o que representa 15,2% das respostas, apontaram o
número 3, para indicar que a “Desvalorização profissional” é um fator que favorece o
absenteísmo docente;
d) sete dos diretores de escola, o que representa 10,6% das respostas, apontaram o
número 2, para indicar que a “Desvalorização profissional” é um fator que favorece o
absenteísmo docente;
e) treze dos diretores de escola, o que representa 19,7% das respostas, apontaram o
número 1, para indicar que a “Desvalorização profissional” favorece o absenteísmo
docente.
Verificando as indicações de graus de relevância de 3 a 5, podemos inferir que, dos 66
diretores respondentes, 46 consideram que “Desvalorização profissional” é um fator que
favorece o absenteísmo docente, e 20 diretores que indicaram como graus de relevância 1 e 2
consideram não ser muito relevante a indicação de que a “Desvalorização profissional” é um
fator que favorece a ocorrência do absenteísmo docente.
Analisando esses dados, constata-se que, de acordo com a avaliação de grande parte
dos diretores de escola, a “Desvalorização profissional” é um indicativo relevante a ser
considerado quanto ao favorecimento do absenteísmo docente.
Tabela 9 – Escores dos fatores que favorecem o absenteísmo docente

Fonte: Elaboração própria.

Analisando as indicações dos diretores ao avaliar de 1 a 5 em cada item, considerando
em ordem de relevância – sendo 5 o mais elevado –, com relação aos motivos que favorecem
o absenteísmo docente, observa-se que, dos escores entre 3 a 5, os fatores que mais favorecem
o absenteísmo docente, segundo os diretores das escolas, são: 1º lugar: questões de saúde – 54
diretores; 2º lugar: desvalorização profissional – 46 diretores; legislações permissivas – 45
diretores; acúmulos de cargo de cargos/função – 44 diretores; e clima escolar – 27 diretores.
Portanto, constata-se que, em grau de relevância, o fator mais comum que leva ao
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absenteísmo docente é “questões de saúde” do professor, seguido de “Desvalorização
profissional”, “Legislações permissivas” e “Acúmulos de cargo”. Observou-se que, segundo
os diretores, o absenteísmo docente não impacta consideravelmente no “clima escolar”.
A questão 10 não foi obrigatória para os respondentes, e o diretor que desejasse
informar outro item que considera ser um fator que contribui para o absenteísmo docente e
que não foi contemplado nas questões 5 a 9 poderia indicá-lo. Nesse sentido, foi apontada por
um gestor a “Falta de compromisso do profissional”.
Na questão 11, os diretores das escolas deveriam considerar a organização da escola e
a gestão de recursos humanos e selecionar nos itens indicados as ações que a escola realiza
para reduzir o absenteísmo docente, e obtiveram-se as seguintes respostas:
Gráfico 12 – Respostas da questão 11

Fonte: Elaboração própria.

Nessa questão, foram apresentadas cinco alternativas para a seleção livre dos diretores
de escola, indicando as ações que realizam para reduzir o absenteísmo docente na escola.
Analisando o Gráfico 12, constatamos que, dos 66 diretores de escola que responderam à
questão:
a) sessenta diretores, o que corresponde a 90,9% dos respondentes, indicaram que
adotam como medida realizar orientações aos docentes para reduzir o absenteísmo
na escola;
b) quarenta e dois diretores, o que corresponde a 63,6% dos respondentes, indicaram
que adotam como medida limitações de ausências por período, considerando o
número de professores eventuais para substituir às aulas para reduzir o absenteísmo
na escola;
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c) cinquenta e sete diretores, o que corresponde a 86,4% dos respondentes, indicaram
que adotam como medida o agendamento das faltas com antecedência para reduzir
o absenteísmo na escola;
d) quarenta e dois diretores, o que corresponde a 63,6% dos respondentes, indicaram
que adotam como medida o deferimento dos requerimentos de faltas, considerando
a relevância da ausência para reduzir o absenteísmo na escola;
e) três diretores, o que corresponde a 4,5% dos respondentes, indicaram que não
ocorre esse problema na unidade escolar;
f) seis diretores, o que corresponde a 9,1% dos respondentes, indicaram a opção
“outros” e registraram que também buscam favorecer um clima agradável para
atender ao professor e realizam diálogo e conscientização do profissional para o
compromisso e profissionalismo com os alunos.
Os dados apresentados são significativos para compreendermos como tem ocorrido a
gestão das ausências dos professores, pelos gestores das escolas públicas da rede estadual de
ensino jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Observamos que eles
têm buscado reduzir essas ausências voluntárias, atuando de forma preventiva junto aos seus
professores, em especial por meio de orientações aos docentes e agendamento das faltas com
antecedência.
Sabemos que todo profissional está sujeito às intercorrências que impedem a
frequência ao trabalho, como licenças médicas, nojo, maternidade, adoção e outras que são de
escusa relevância, entretanto há tipos de faltas que poderiam ser evitadas ou programadas para
que a escola não venha a ter prejuízos tanto na gestão de pessoas/organizacional quanto no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos, devido à quebra na sequência do trabalho
pedagógico.

4.3.1 O Que os Dados Revelam Quanto aos Impactos do Absenteísmo Docente na Gestão
Organizacional das Escolas?

Verificou-se em Porto (2010) que há necessidade de medir o quanto o fenômeno do
absenteísmo atinge a organização escolar, para melhor esclarecimento desse fenômeno
complexo, o que corrobora a relevância da pesquisa realizada junto aos diretores das escolas.
Os dados da pesquisa realizada junto aos diretores das escolas públicas jurisdicionadas
à Diretoria de Ensino de São José dos Campos/SP foram significativos, para compreendermos
que, das 66 escolas participantes, 75,8% dos diretores consideram que, de alguma forma, as
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ausências docentes impactaram a gestão pedagógica, 72,8% consideram que impactaram a
gestão de resultados educacionais, 72,8% consideram que, de alguma forma, as ausências
docentes impactaram a gestão de resultados educacionais e 80,3% consideram que as
ausências dos docentes impactaram a gestão do clima organizacional de suas escolas.
Portanto, os dados evidenciaram que, no ano de 2019, houve um certo desequilíbrio na gestão
organizacional das escolas, devido ao excesso de faltas dos professores.
Revelaram também que, dos 66 diretores respondentes, 45 consideram que as
legislações que amparam as faltas são permissivas, o que acaba por favorecer o absenteísmo,
44 consideram que o “Acúmulo de Cargos/funções” favorece o absenteísmo docente, 54
consideram que “Questões de Saúde” favorecem o absenteísmo docente, 46 consideram que
“Desvalorização profissional” é um fator que favorece o absenteísmo docente e 39
consideram que o “clima escolar” não é fator relevante a ser considerado na questão de
favorecimento ao absenteísmo docente.
Portanto, considerando grau de relevância, o fator mais comum que leva ao
absenteísmo docente é “questões de saúde” do professor, seguido de “Desvalorização
profissional”, “Legislações permissivas” e “Acúmulos de cargo”. Observou-se também que,
segundo os diretores, o absenteísmo docente não impacta consideravelmente o “Clima
escolar”.
Foi possível verificar que, atuando de forma preventiva junto aos seus professores,
para buscar reduzir as ausências voluntárias, os diretores realizam orientações aos docentes e
agendamento das faltas com antecedência.
Portanto, a grande maioria das unidades escolares teve prejuízos na gestão
organizacional, nas dimensões pedagógicas, resultados educacionais e recursos humanos, em
decorrência do absenteísmo docente em 2019, com exceção das escolas de Anos Iniciais do
Ensino Fundamental em que o docente é polivalente e as do modelo de Ensino Integral que
são regidas por legislação específica.
Para compreendermos melhor os motivos das escolas de Ensino Integral não serem
impactadas por absenteísmo dos professores, é importante considerarmos que essas seguem
um modelo de ensino, regido por legislações específicas, em que todos os profissionais
designados para atuar no programa são avaliados regularmente, a fim de verificar a aderência
do profissional a esse modelo de ensino. Nesse processo de avaliação, as ausências são
computadas como um dos critérios para avaliação de desempenho do profissional.
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De acordo com as Diretrizes do Programa de Ensino Integral37, são oferecidas aos
docentes e equipes técnicas condições diferenciadas de trabalho para, em regime de dedicação
plena e integral, consolidarem-se as diretrizes educacionais do novo modelo de escola e
valorização profissional.
O Regime de Dedicação Plena e Integral e a Gratificação Plena e Integral são
regulamentadas pelo art. 11 da Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada
pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, que garante 75% do valor da
faixa e nível da estrutura da escala de vencimentos em que estiver enquadrado o cargo ou a
função atividade do docente.
O regime prevê avaliação das equipes escolares visando subsidiar os processos de
formação continuada deles e sua permanência no programa, sendo verificado na avaliação se
o profissional atende às dimensões: adequação do exercício profissional ao modelo
pedagógico e de gestão, atividades intrínsecas à função, dedicação e o planejamento das
atividades de formação, comprometimento e responsabilidade e a atuação profissional no
ambiente de trabalho.
Pode-se afirmar que os diretores de escola Ensino Integral são privilegiados, pois seus
docentes são mais motivados para o exercício de suas atribuições, uma vez que, além da
formação em serviço, são valorizados e reconhecidos pelo Regime de Dedicação Plena e
Integral (RDPI), recebendo uma gratificação de 75% do salário base, a título de Gratificação
de Dedicação Plena e Integral. Vale esclarecer que, em contrapartida, esses profissionais
devem corresponder às diretrizes do programa, sendo avaliados nas dimensões estabelecidas,
em que uma delas é o comprometimento e responsabilidade do profissional, não havendo
tolerância a excesso de ausências, portanto o absenteísmo docente é muito baixo, não
causando prejuízos à gestão organizacional da escola.
A política educacional de implantação de escolas com dedicação plena e integral, com
pagamento de gratificação de 75% do salário base, por dedicação plena e integral, é assertiva
e um caminho a ser seguido pelos governantes, pois constata-se que, para que os docentes
sejam mais assíduos, é preciso investir em qualidade da infraestrutura das escolas, modelo de
ensino adequado, investimento em formação docente e valorização do profissional com
reconhecimento salarial. Sugere-se que essa gratificação seja incorporada ao salário dos
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O documento apresenta as Diretrizes do Programa de Ensino Integral, instituído pela instituído pela Lei
Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro
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docentes e especialistas se esses permanecerem nestas escolas por período considerável e
regulamentado por legislação.
Observamos que “Clima escolar” não foi apontado como um fator que favorece o
absenteísmo docente na questão 6, entretanto, na questão 4, a dimensão escolar gestão do
clima organizacional é apontada como impactada com as ausências dos professores em 2019.
Chama a atenção o fato dos diretores indicarem que o clima escolar não ser um dos
fatores que favorece para a ocorrência do absenteísmo docente, pois é sabido que a falta dos
professores pode desorganizar a rotina da escola, gerar descontentamento nos alunos e
profissionais presentes, demandar dos gestores suprir a falta do profissional, solicitando a
presença de professor eventual, que nem sempre está disponível ou em número insuficiente
para atender a todas as turmas, essas situações podem levar à tomada de medidas não
recomendadas, como a dispensa dos alunos, podendo comprometer o trabalho pedagógico e
gerar a necessidade de reposição dessas aulas.
Causa uma certa inquietação o fato de que, na questão 4, 80, ou seja, 3% dos diretores,
considerarem que, de alguma forma, as ausências docentes impactaram a gestão do clima
organizacional de suas escolas, e na questão 6, 39 desses diretores não considerarem relevante
a indicação de que o clima escolar favorece a ocorrência do absenteísmo docente.
Observa-se que o fato de grande parte dos respondentes indicarem que o clima escolar
não ser um fator que favorece a ocorrência do absenteísmo docente pode demonstrar certa
contradição dos gestores, pois, como visto anteriormente, é fato que, para que se tenha um
bom clima organizacional, depende de diversos fatores, como liderança eficiente,
compromisso, cooperação e clima escolar harmonioso, entretanto, com a ausência de
professores na escola, pode-se desorganizar a rotina da escola e causar descontentamento dos
pares e dos alunos, comprometendo o clima escolar.
Ressalta-se que, quando falamos de clima escolar e clima organizacional, tratamos de
objetos distintos, mas que estão diretamente correlacionados, pois, para que a unidade escolar
tenha um clima escolar favorável e harmonioso, que não comprometa o trabalho dos
professores, gestores e funcionários, é necessário que haja uma boa gestão do clima
organizacional, em que cada um cumpra com o seu papel com corresponsabilidade para o bem
coletivo. Segundo Silva (2001), a escola é uma organização que busca satisfazer às
necessidades e aos anseios dos alunos, dos seus pais, dos professores, dos funcionários e da
comunidade, e define clima escolar como
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Conjunto de efeitos subjetivos percebidos pelas pessoas, quando interagem com a
estrutura formal, bem como o estilo dos administradores escolares, influenciando
nas atitudes, crenças, valores e motivação dos professores, alunos e funcionários. O
clima exerce uma influência muito grande no comportamento e nos sentimentos dos
professores em relação à organização escolar, influenciando o seu desempenho
(2001, p. 51-52).

Para Chiavenato (2009), as organizações são formadas por pessoas e dependem
diretamente desse principal ativo para alcançar sua missão, independente do seu objeto social,
sejam elas organizações privadas ou públicas. Por outro lado, as pessoas também possuem
suas necessidades e precisam das organizações para satisfazê-las. Um clima organizacional
favorável poderá contribuir para a conciliação de interesse entre ambos.
Para que os gestores garantam um clima escolar harmonioso, é necessário que os que
atuam na escola prezem pelos bons relacionamentos interpessoais, qualidade no processo de
aprendizagem, senso de justiça, gestão democrática em todas as dimensões da gestão escolar e
estabelecimento de regras com as quais todos se sintam seguros e pertencentes à escola, sendo
acolhidos e tendo voz nas tomadas de decisão.
De acordo com Chiavenato (2006), o clima organizacional constitui o meio interno de
uma organização, sua atmosfera psicológica e característica, e traduz a influência ambiental
sobre a motivação dos seus participantes. Portanto, é primordial que os gestores identifiquem
os fatores críticos dentro da escola, permitindo o aprimoramento constante do ambiente de
trabalho, sensibilizando a todos com relação às suas obrigações e corresponsabilidades, para
que dessa forma, contribuam para o aumento da satisfação dos professores e favoreça o
comportamento motivado e o alcance dos objetivos organizacionais da unidade escolar.
Em razão dessa incoerência, o apontamento dos diretores de que o clima escolar não
favorece o absenteísmo docente, possivelmente, revela insegurança do diretor, pois, se ele
considerar que o clima escolar é alterado pela ausência do professor, supostamente, pode
sugerir ineficiência em sua gestão. Essa é apenas uma hipótese que pode suscitar outras
pesquisas que desvendem a questão.
Segundo os dados da pesquisa, “Legislações permissivas” também favorecem o
absenteísmo docente. Para Chiavenato,
A legislação que regula as relações de trabalho no setor público é inadequada,
notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do espírito empreendedor”. A
extensão do regime estatutário levou muitos funcionários a não valorizarem seu
cargo, na medida em que a distinção entre eficiência e ineficiência perde relevância.
Como os incentivos positivos são também limitados, dada a dificuldade de
estabelecer gratificações por desempenho e o fato de que a amplitude das carreiras
(distância percentual entre a menor e a maior remuneração) foi violentamente
reduzida, os administradores públicos ficaram destituídos de instrumentos para
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motivar seus funcionários, a não ser as gratificações por ocupação de cargos em
comissão. (2006, p. 226)

Verficou-se em Santos (2006) que o exercício da atividade dos professores obedece a
ordenamento jurídico, que regulamenta os direitos e deveres, e, dentre os direitos, destaca-se a
concessão para se ausentarem de seus postos de trabalho recorrendo diversos tipos de faltas e
licenças. Portanto, é necessário propor aos órgãos competentes repensar sobre alguns
dispositivos legais que amparam as ausências dos professores da rede pública estadual, sendo
garantidos seus direitos, desde que esses não causem prejuízos pedagógicos aos alunos,
descontinuidade e fragmentação no processo de ensino e aprendizagem, além de provocar
desarmonia na organização da escola e prejuízos a comunidade escolar.
Outro fator que os diretores consideram que favorecem o absenteísmo docente é o
“Acúmulo de cargo/função”. Consideremos que, se o profissional faz a opção de acumular
cargos, o faz por necessidade provocada pela baixa remuneração dos professores, o que leva a
uma intensificação das atividades do professor causando desgaste emocional e cansaço
excessivo. Quanto a essa questão, verificou-se em Apple (1995 apud ZANARDI, 2009, p. 67)
que a “intensificação do trabalho docente destrói a sociabilidade do professor, aumenta seu
isolamento profissional e o rol de habilidades que ele tem que desenvolver para concretizar o
seu papel, sem, contudo, ter tempo disponível para tal”.
Quanto a “Questões de saúde”, foram apontadas pelos diretores de escola como um
dos motivos que mais favorece o absenteísmo docente, tal como comprovado em pesquisa
realizada por Vilela (2019), quando afirma que a insatisfação no ambiente de trabalho pode
levar ao sofrimento gerando problemas de saúde do trabalhador. Essa problemática também já
havia sido abordada por Porto (2010), que trouxe contribuições para esta pesquisa, quando
quantificou as taxas do absenteísmo no trabalho relacionadas a motivos de saúde entre
servidores públicos, e concluiu que grande parte das causas apontadas para o afastamento está
justificada por moléstias e transtornos mentais dos servidores.
Com relação às faltas por questões de saúde, não há muitas possibilidades de
intervenção da equipe gestora da escola, pois todos estão sujeitos a enfermidades que
impedem o comparecimento ao trabalho, mas podem intervir nas ausências voluntárias, tais
como faltas injustificadas, faltas abonadas e TRE, licenças sem vencimentos e outras que
podem e devem ser programadas, para se evitar prejuízos a gestão organizacional e aos
alunos.
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Quanto ao fator “Desvalorização profissional”, apontado pelos gestores como um dos
motivos que favorecem o absenteísmo docente, comprovou-se nas pesquisas realizadas por
Zanardi (2009) que a expansão e a democratização do ensino trouxeram mudanças profundas
no perfil social e na imagem da profissão docente e foram responsáveis em parte pelo
desprestígio do professor, que, aliado às péssimas condições de trabalho, traduzem a
insegurança e o desânimo profissional que atinge boa parcela dos profissionais da classe.
Além disso, o descontentamento com a remuneração e a falta de reconhecimento profissional
pode gerar grande insatisfação com o trabalho, contribuindo para o absenteísmo.
Devemos considerar que a insatisfação afeta o desempenho profissional do docente,
desenvolve baixa autoestima, desmotivação, apatia e até mesmo tornar-se indiferente ao
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, desrespeitando os seus deveres enquanto
professor. Portanto, ter na escola professores infelizes e desmotivados pode aumentar
consideravelmente o absenteísmo e elevar a rotatividade do corpo docente.
Analisando os dados da pesquisa conclui-se, portanto, que o absenteísmo docente está
diretamente relacionado a legislações permissivas, acúmulos de cargo/função, questões de
saúde e desvalorização profissional. Entretanto, se houvesse no Estado de São Paulo
legislações justas que garantissem os direitos dos docentes, sem permitir os excessos que
causam grandes danos a escola como um todo, salários dignos que suprissem a necessidade de
acúmulos de cargo e valorização da carreira e do profissional, muito possivelmente o
absenteísmo docente seria reduzido. Mas essa é uma questão que demanda vontade política
dos nossos governantes e dos representantes legais, eleitos pelo povo, em propor políticas
públicas que impactem positivamente nas relações de trabalho e carreira docente.
É fato que para se garantir a qualidade da educação, é preciso garantir um tempo
escolar sem rupturas, com atividades pedagógicas sequenciais, que facilitem a aprendizagem
dos alunos e que os docentes compareçam ao trabalho satisfeitos. Para se alcançar esse
intento, é necessário que ocorra compromisso dos governantes em prol da educação, com
políticas públicas que visem à valorização profissional e ao fortalecimento de todos os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem e gestão das escolas públicas e, assim, ser
possível alcançar as metas propostas no Plano Estadual da Educação do Estado de São Paulo e
no Plano Estratégico da Secretaria Estadual de Educação.
Por fim, deve-se considerar ainda que a dispensa de alunos, devido à ausência do
professor, causa insatisfação à comunidade, que, com toda a razão, questionam tal situação e
colocam em questão a qualidade do ensino da escola pública e quanto ao compromisso dos
profissionais que nela atuam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O absenteísmo dos professores nas escolas públicas tem sido motivo de inquietação
social nos últimos tempos, gerando desvalorização da escola e dos profissionais que nela
atuam. No exercício da função de supervisora de ensino, nos acompanhamentos às escolas,
temos observado esse problema que impacta demasiadamente a gestão organizacional e o
processo de ensino e aprendizagem, situação que motivou a produção desta pesquisa.
O objetivo principal deste trabalho constituiu-se em analisar os impactos do
absenteísmo docente no âmbito da gestão organizacional das escolas e, para atingir esse
objetivo, foram utilizados dados secundários do mapeamento mensal das faltas dos
professores e a tipificação das mesmas no ano de 2019, nas 77 escolas públicas da rede
estadual de ensino do município de São José dos Campos e da pesquisa realizada junto aos
diretores dessas escolas, a fim de responder ao problema da pesquisa: “quais fatores
contribuem para a ausência dos professores e em que medida a gestão organizacional das
escolas foi impactada no ano de 2019, em decorrência destas faltas?”.
A metodologia adotada é de natureza mista, tendo como norte as concepções de
Creswell (2007), Gatti (2012) e Cappellozza (2018), pois, com a complexidade do trabalho,
uma única abordagem não alcançaria os propósitos estabelecidos, para compreensão e
interpretação do fenômeno pesquisado.
Inicialmente, foi realizada revisão da literatura, que trouxe contribuições de autores
como Elacqua et al. (2018), Nóvoa (1991; 1992; 1995; 2009), Lapo e Bueno (2003), Ludke e
Boing (2004), Gasparini, Barreto e Assunção (2005), Gatti e Barreto (2009), Zanardi (2009),
Tavares (2019), Gatti, Barreto e André (2011), entre outros, a fim de apresentar elementos
históricos, principais políticas públicas e desafios da educação no Brasil e Estado de São
Paulo. Os relatórios de pesquisas recentes produzidos por intituições não governamentais
enriqueceram o trabalho, quando da abordagem sobre a carreira e valorização do magistério,
possibilitando compreender as possíveis causas do absenteísmo docente e os fatores que
contribuem para este fenômeno.
A busca em bancos de dados de universidades conceituadas permitiu verificar o estado
da arte, sendo constatado que há poucos estudos sobre o tema do absenteísmo docente. Foram
selecionadas cinco pesquisas de mestrado, realizadas por Santos (2006), Gesqui (2008) e
Spineli (2009), Porto (2010) e Vilela (2019), que trouxeram grandes contribuições para a
compreensão do fenômeno do absenteísmo docente e suas possíveis causas. Vale observar que
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em nenhum desses trabalhos foram utilizados dados de todas as escolas públicas de uma
determinada região a fim de, a partir das percepções dos gestores, verificar os impactos das
ausências na gestão organizacional das escolas, o que demonstra a relevância desta pesquisa.
Na sequência dos trabalhos, realizou-se um estudo sobre alguns dos principais desafios
da escola pública no Brasil e no Estado de São Paulo, identificando algumas políticas públicas
que buscam convergir para melhoria da qualidade do ensino, desempenho dos alunos e
carreira docente. Na sequência, identificou-se grandes contribuições de autores em pesquisas
recentes realizadas por instituições não governamentais, que trataram sobre a temática
educação, desvalorização da carreira docente, precariedade da educação pública e outros
temas relacionados. Foi um mergulho acadêmico que iluminou as reflexões e a criticidade da
pesquisadora.
Para compreender como se estrutura a carreira e verificar os amparos legais que
possam contribuir para o fenômeno do absenteísmo docente, buscou-se nos arcabouços das
legislações as normatizações dos regimes de trabalho docente na rede pública estadual do
Estado de São Paulo e assim foi possível compreender a relação existente entre este trabalho e
as faltas dos professores, validando o posicionamento dos diretores das escolas na pesquisa,
quando manifestaram que legislações permissivas contribuem para o absenteísmo dos
professores.
Com as análises realizadas nos capítulos, pode-se concluir que o absenteísmo docente
sugere que há muito descontentamento por parte dos professores, e que possivelmente
ocorrem tantas faltas como uma forma de manifestação de insatisfação com as políticas
públicas do governo no que diz respeito à carreira e à valorização profissional.
Verificou-se também que mudanças são necessárias para que os profissionais da
educação sintam-se valorizados. Para tanto, o plano de carreira no serviço público do
funcionalismo do Estado de São Paulo, além de considerar o tempo de serviço e titulação do
profissional, deve oferecer, a cada etapa de avaliação, novos desafios e responsabilidades.
Quanto aos critérios para progressão na carreira, sugere-se que deve ser associado fatores
diretamente relacionados à prática docente, considerando

as competências e o

comprometimento profissional, além de outros fatores que evidenciem a valorização na
carreira pela qualidade do trabalho desenvolvido e a frequência.
O mapeamento das faltas dos professores no ano de 2019 causou surpresa e certa
indignação, pois não se imaginava que o número de faltas a cada mês fosse tão expressivo,
evidenciando prejuízos sobremaneira aos encontros entre os professores e alunos e contato
social.
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As análises dos dados coletados permitiram constatar que:
a) o número de professores que se afastam por motivo de licença-saúde aumentou
consideravelmente entre os meses de agosto e novembro, o que confirma a hipótese
de que questões de saúde contribuem significativamente para o absenteísmo
docente;
b) a falta abonada foi o tipo mais requerido pelos professores no ano de 2019.
Observou-se que o número de aulas que necessitam de professores substitutos para
suprir essas ausências é muito grande. Nos acompanhamentos às escolas, pela
supervisão de ensino, observa-se que esse tipo de falta tem causando grandes
entraves à rotina das escolas, em especial, próximo de feriados, sextas e segundasfeiras, em que o absenteísmo docente é maior;
c) o gozo de licença-prêmio pelos professores estatutários (efetivos e Categoria F) é
um direito que, supostamente, não causa grandes prejuízos aos alunos e à
organização da escola, pois o superior imediato pode deferi-la, desde que tenha um
professor substituto da mesma disciplina, e ainda contribui para que o docente seja
mais assíduo;
d) o número de faltas justificadas, usufruídas pelos docentes como direito legal, desde
o início do ano letivo, aumenta consideravelmente no decorrer do ano, e o pico
desse tipo de falta foi no mês de maio, quando 911 professores solicitaram faltas
justificadas e essas foram deferidas pelos gestores, deixando de ministrar 4.933
aulas. Considerando que a legislação permite que a escola justifique até 12 faltas e
a dirigente regional, mais 12, conclui-se que esse direito representa permissividade
e facilitação para o absenteísmo recorrente e sugere-se que essa prerrogativa seja
revista na legislação;
e) apesar de os docentes terem garantido o direito de solicitar faltas abonadas ou
justificar a ausência ao trabalho até 12 dias e pela dirigente regional até 12 (caso o
motivo da ausência seja de escusa relevância), extrapolam os limites permitidos, ou
essas faltas não são deferidas pelos gestores, considerando os motivos das
ausências, e assim ocorrem as faltas injustificadas;
f) o absenteísmo dos professores provoca diminuição do contato social entre professor
e alunos, causando prejuízos pedagógicos e à gestão organizacional das escolas,
fato que justifica as críticas realizadas pela sociedade, gerando desprestígio dos
profissionais e da qualidade da educação ofertada pela escola pública.
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g) há necessidade de que sejam implementadas, políticas públicas educacionais
voltadas para a valorização da carreira e dos professores, que possam contribuir
para maior assiduidade na rede estadual de ensino.
Como providências para diminuir o absenteísmo docente, as equipes gestoras das
escolas devem, além de realizar intervenções junto ao docente para notificá-lo quanto ao
dever de comparecer ao trabalho, conforme disposto na Lei 10.261/68, informar a dirigente
regional de ensino para encaminhamentos de possível instauração de apuração preliminar por
inassiduidade ao trabalho e prejuízos pedagógicos aos alunos, ou, após ultrapassar os limites
garantidos por lei, a instauração de processo de abandono de cargo.
Os professores conhecem seus direitos e deveres previstos em legislação e, nos
acompanhamentos às escolas, ao verificar a frequência dos mais faltosos, observa-se que
esses evitam ultrapassar os limites permitidos por lei, para que não seja caracterizado
abandono de cargo e, assim, estarem sujeitos a penalidades como demissão/exoneração.
Cabe esclarecer que não há por parte da pesquisadora intenção de julgar este ou aquele
professor, nem questionar direitos garantidos por lei aos profissionais da educação pública
estadual e ressalta-se que são consideradas questões como desvalorização da carreira, baixos
salários, desprestígio da profissão por parte de governantes e sociedade, entretanto os dados
revelam evidências de uma certa extrapolação nos direitos em detrimento dos deveres da
profissão.
Quanto ao amparo legal das ausências, observa-se que, se houvesse no Estado de São
Paulo, legislações justas, que garantissem os direitos dos docentes sem permitir os excessos
que causam grandes danos à escola como um todo, salários dignos que suprissem as
necessidades de acúmulos de cargo e valorização da carreira e do profissional, muito
possivelmente o absenteísmo docente nas escolas da rede pública seria reduzido. Mas essa é
uma questão que demanda vontade política dos representantes legais, em propor políticas
públicas que impactem positivamente nas relações de trabalho e carreira docente.
Com o mapeamento das faltas dos professores, constatou-se também que licençasaúde foi o tipo mais recorrente no ano de 2019, sendo requeridas por 2.139 professores,
totalizando 25.218 aulas que precisaram de docentes substitutos, sendo que, entre os meses de
agosto e novembro, destaca-se o mês de outubro, quando ocorreu aumento considerável de
faltas tanto por licenças-saúde quanto por licenças-prêmio.
Verificou-se em Vilela (2019) que a precarização das escolas e das relações de
trabalho contribuem para o surgimento de doenças que impactam negativamente não apenas a
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atuação profissional, como também a vida pessoal dos professores, o que, por sua vez, reflete
em péssimas condições de qualidade de vida e em um quadro de deterioração da educação.
Os dados do mapeamento evidenciaram que, com relação às faltas-dia, o número de
aulas que necessitaram de professores substitutos no ano de 2019 foi excessivo, pois,
considerando os tipos de faltas (abonada, médica, justificada, injustificada e falta parcial), o
quantitativo de aulas não dadas pelos professores regentes, chegou a 110.503 aulas, e o tipo
mais apontado foi “falta abonada”, sendo 43.808 aulas, seguido de “faltas justificadas” 25.667
aulas.
Esses números causam indignação e suscitam questionamentos que, se por um lado é
garantida a possibilidade de os professores faltarem nessa proporção, está sendo garantido
também o direito dos alunos a terem a carga horária e os conhecimentos e habilidades
necessárias? Para responder a essa questão, devemos considerar que o fato de algumas
escolas encaminharem à Diretoria de Ensino planos de reposição, com muitas aulas de vários
componentes curriculares a repor, sem a garantia de ter substituto especialista de cada
componente, é questionável se há garantia de direitos dos alunos em terem às aulas, conforme
a Matriz Curricular do curso, além da falta de garantia de aprendizagem dos conteúdos e
habilidades necessárias em cada componente curricular.
Esse fato sinaliza a necessidade de os órgãos superiores, revisitarem as legislações que
amparam os direitos e deveres dos profissionais, e propor as mudanças necessárias para se
encontrar um equilíbrio e buscar soluções diferentes para o que foi apresentado. Sugere-se
com este trabalho a proposta de que o governo estadual proponha aos legisladores a revisão da
Lei Complementar 444/1985, Lei 10.261/68 e o Decreto Nº 52.054/2007, que, supostamente,
são legislações em parte permissivas e trazem dispositivos legais que contribuem para o
absenteísmo docente, causando prejuízos no processo de ensino e aprendizagem e à gestão
organizacional das escolas. Esse fato é comprovado por meio dos dados da pesquisa realizada
junto aos diretores das escolas públicas da Diretoria de Ensino de São José dos Campos.
Também se constatou que, das 66 escolas participantes, 75,8% dos diretores
consideram que, de alguma forma, as ausências docentes impactaram a gestão pedagógica,
72,8% consideram que impactaram a gestão de resultados educacionais, 72,8% consideram
que, de alguma forma, as ausências docentes impactaram a gestão de resultados educacionais;
e 80,3% consideram que as ausências dos docentes impactaram a gestão do clima
organizacional de suas escolas. Portanto, os dados evidenciaram que, no ano de 2019, houve
um certo desequilíbrio na gestão organizacional das escolas, devido ao excesso de faltas dos
professores.
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Quanto aos fatores que favorecem o absenteísmo docente, a pesquisa revelou que, dos
66 diretores respondentes, 45 consideram que as legislações que amparam as faltas são
permissivas, o que acaba por favorecer o absenteísmo, 44 consideram que o “Acúmulo de
cargos/funções” favorece o absenteísmo docente, 54 consideram que “Questões de saúde”
favorecem o absenteísmo docente, 46 consideram que “Desvalorização profissional” é um
fator que favorece o absenteísmo docente, e 39 consideram que o “clima escolar” não é fator
relevante a ser considerado na questão de favorecimento ao absenteísmo docente.
Portanto, para os diretores das escolas, os principais fatores que favorecem o
absenteísmo docente são, em primeiro lugar, “Questões de saúde”, seguido de
“Desvalorização profissional”, “Legislações permissivas” e, por último, “Acúmulo de
cargos”, confirmando a hipótese inicial deste trabalho.
Causou estranheza o fato de 80,3% dos diretores considerarem que, de alguma forma,
as ausências dos docentes impactaram a gestão do clima organizacional e 39 diretores não
considerarem relevante a indicação de que o clima escolar favorece a ocorrência do
absenteísmo docente, considerando que, para se ter um clima organizacional harmonioso, é
preciso que haja comprometimento de todos em cumprir com o seu dever e, dessa forma, não
deve ocorrer ausências excessivas. Além disso, deve haver um bom clima escolar (satisfação
dos profissionais e alunos, comprometimento de todos e uma boa gestão, entre outros fatores).
Essa incoerência suscita a hipótese de que a percepção dos diretores de que o clima escolar
não favorece o absenteísmo docente, supostamente, revela insegurança do diretor da escola,
pois, se ele considerar que o clima escolar é alterado pela ausência do professor, poderá dar
indícios de ineficiência na gestão organizacional.
Com a análise dos dados apresentados e experiência profissional da pesquisadora,
pode-se afirmar que as escolas de Ensino Integral, parte da política educacional do governo do
Estado de São Paulo, com regime de dedicação plena e integral dos docentes, e pagamento de
gratificação de 75% do salário base, é uma política assertiva, que deve ser ampliada, pois
constata-se que essas escolas não convivem diariamente com o fenômeno do absenteísmo
docente.
A política de implementação de escolas de ensino integral, com dedicação exclusiva
comprova que para que os docentes sejam mais assíduos, é preciso investir em qualidade da
infraestrutura das escolas, modelo de ensino adequado, investimento em formação docente e
valorização do profissional com reconhecimento salarial através de gratificação de 75% do
salário base. Nesse aspecto abordado, sugere-se que essa gratificação seja incorporada ao
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salário dos docentes e especialistas após permanecerem nestas escolas por período
considerável e regulamentado por legislação.
A pesquisa apresentada “desmascarou’ e “dimensionou” o problema do absenteísmo
nas escolas públicas vinculadas à Diretoria de Ensino de São José dos Campos, sendo
possível identificar os fatores que contribuem para o fenômeno e os impactos na gestão
organizacional, mas é preciso encontrar mecanismos de intervenção nesta realidade. Mudar
alguns dispositivos legais, conforme sinalizado, é essencial, mas, a longo prazo, também são
necessárias ações concretas de gestão e valorização.
Mas por onde começar? Essa pergunta possivelmente causa inquietação aos
supervisores de ensino e diretores das escolas. Como proposta, esta pesquisadora sugere à
Secretaria Estadual de Educação que, implemente um “Programa de Reconhecimento
Profissional”, com metas individuais para os docentes atingirem com suas turmas/classes
(podendo ter como indicadores os resultados das Avaliações da Aprendizagem em Processo
(AAP), sendo considerada também a frequência do profissional e protagonismo sênior,
visando à melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Sugere-se, ainda, que
as metas a serem alcançadas sejam acessíveis, que motivem o professor para o alcance dos
objetivos estabelecidos e tenha direito a uma gratificação extra.
O estudo apresentado permitiu análises que não se esgotam nesta pesquisa, e sugere
haver um aprofundamento maior no assunto, que possibilite refletir sobre a questão da ética
na carreira docente frente ao gozo dos direitos garantidos por lei.
Em resumo, espera-se que esta pesquisa contribua para reflexão dos profissionais da
educação, estudiosos sobre o tema e, em especial, para os gestores das escolas e profissionais
da Diretoria de Ensino de São José dos Campos, pois, tendo como referência o ano de 2019,
com relação ao quadro do absenteísmo dos professores, possibilite o planejamento

de

medidas/ações no “Plano de ação de 2021” desta instituição para intervenção no absenteísmo
nas escolas sob sua jurisdição.
Cabe ainda nas considerações finais algum comentário sobre o percurso da pesquisa
que foi intenso, e, apesar de trabalhoso e complexo, foi bem-sucedido, tanto na coleta dos
dados quanto nas análises apresentadas, para evidenciar o problema detectado, só sendo
possível pela simultaneidade de supervisora de ensino e pesquisadora.
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