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ANÁLISE DA DISCRICIONARIEDADE DOS PROFESSORES COMO 

BUROCRATAS DE NÍVEL DE RUA DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO  

 

 

RESUMO 

A autonomia dos professores para ensinar é uma das características que eles mais valorizam em 

seu trabalho. Essa autonomia traz consigo um alto grau de discricionariedade. No caso do 

sistema educacional brasileiro, ela é percebida de duas formas: por parte do “Sistema”, como 

autossuficiência desses profissionais na implementação da política pública; e, por parte dos 

professores, é concebida como um abandono por parte da institucionalidade pública em relação 

aos desafios do cotidiano escolar. Essa mal-entendida autossuficiência pode ser considerada 

como uma falha do Sistema, gerando consequências. Uma delas: o absenteísmo dos 

profissionais. Diversas pesquisas e análises apontam como produtoras desses afastamentos as 

condições de trabalho, que, por sua vez, são precedentes da Síndrome de Burnout.  Existe uma 

proposta no município de Itirapina (SP) sugerindo uma solução: uma estratégia que garante a 

autonomia dos professores e o fortalecimento da profissão, visando o cuidado paralelo do 

indivíduo e do profissional, garantindo assim a implementação da política pública de educação. 

 

Palavras-chave:  Burocratas de nível de rua. Professores. Discricionariedade. Autonomia. 

Instituto Península. Condições de trabalho. Burnout. Desenvolvimento integral. Rede de 

cuidado. Itirapina. Absenteísmo. 

  

 

ABSTRACT 

One of the most relevant and important working conditions, for public teachers, is teachers´ 

autonomy. That autonomy brings together a degree of discretion, typical characteristic of street 

level bureaucracy.  The study aimed to analyze the teachers´ perception of working conditions 

at the public network and how autonomy becomes auto-sufficiency, due to the challenges of 

the Public System itself. That auto-sufficiency can feel as an abandonment and disillusion 

towards goals and purpose. Absenteeism appears as possible consequence. Several papers 

revealed that those feelings are precedents of the Burnout syndrome. There is a case of success 

at the municipality of Itirapina suggesting a solution: a caring network that protects teachers´ 

autonomy, and its development as an individual and professional, as well as a trigger for the 

implementation of public policy. 

 

Keywords: Street Level Bureaucracy. Teachers. Discretion. Autonomy. Instituto Peninsula. 

Working conditions. Burnout. Integral Development. Caring Network. Itirapina. Absenteeism. 
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INTRODUÇÃO1 

 

O imaginário sobre os bons professores é geralmente atrelado a imagem de heróis, que 

se esforçam para entender os potenciais de seus alunos e utilizam diversas ferramentas para o 

desenvolvimento de suas capacidades e habilidades. Acredita-se que professores consagrados 

não são apenas os quais ministram suas aulas e cumprem seus horários, mas sim os que viajam 

três horas de ônibus, atravessam rios, acordam cedo e vão dormir na madrugada. Esse senso 

comum ignora o fato de que se trata de uma profissão complexa e estratégica para qualquer 

sociedade, muito distante de figuras míticas românticas, porque, no fim das contas, os 

professores da rede pública são burocratas públicos.  

A proposta deste paper é analisar os burocratas de nível de rua da política educacional 

do estado de São Paulo e dar insumos para a proposição de arranjos institucionais simples com 

foco no aprendizado dos alunos, sem sacrificar o bem-estar dos profissionais de educação. Os 

professores são a linha de frente na efetivação dessa política, e a relação entre o processo de 

implementação e essa burocracia ilumina um problema crucial: o sucesso ou o fracasso da 

política educacional. 

A categoria de análise referente aos professores foi tipificada, nos anos 80, nos Estados 

Unidos da América, como “Burocratas de nível de rua”. Michael Lipsky (1980) identificou uma 

série de características relativas a esses funcionários que dialogam com as ambiguidades do 

setor público e as controvérsias sobre a eficiência dos serviços públicos em qualquer Estado 

moderno democrático. Dois dos principais elementos característicos desses burocratas são: o 

contato direto com os clientes — cidadãos — usuários dos serviços públicos e a 

discricionariedade na implementação das políticas públicas. 

Essa discricionariedade aparece toda vez que os burocratas de rua precisam fazer uma 

escolha, pois justamente as tomadas de decisões são influenciadas pelas escalas de valores e 

princípios individuais dos agentes públicos (LOTTA, 2012). 

A discricionariedade, no caso dos professores da rede pública, integra a autonomia e a 

liberdade de aprender e de ensinar resguardadas no artigo 206 da Constituição Federal de 1988. 

No entanto, essa autonomia contrasta com as condições de trabalho, que remetem mais a uma 

autossuficiência do que a uma discricionariedade demarcada. 

                                                           
1 Este trabalho não poderia ter sido feito sem o apoio do professor Dr. Gustavo Andrey de Almeida Lopes 
Fernandes da FGV, a revisão da Dra. Gabriela Lotta e Dra. Gabriela de Brelàz assim como sem o trabalho de 
campo e as análises do Dr. Irineu Loturco realizadas em julho de 2017 no município de Itirapina, SP  como 
parte da pesquisa do Instituto Península sobre condições de trabalho dos professores da rede pública.   
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Para da Silva (2015), a falta de apoio social no trabalho é um aspecto importante para o 

entendimento de diversas consequências dessa mal-entendida autossuficiência, como o 

afastamento dos professores.  

Desta forma,  

 

[...] as políticas públicas e de governo deveriam contemplar um plano de saúde ou ao 

menos facilitar o acesso na rede pública para os professores cuidarem da saúde, pois 

o adoecimento mental é visto como um problema da maioria destes profissionais. 

(SILVA, 2017, p.3). 

 

Um indicador que tem sido estudado com bastante ênfase nos últimos anos refere-se ao 

afastamento dos professores, ao absenteísmo dos profissionais. Tanto notícias quanto relatórios 

dos órgãos de controle mencionam o aumento desses casos e, consequentemente, seus diversos 

impactos, seja no aprendizado dos alunos seja nas contas públicas2.  

Neste sentido, cabe perguntar: em algum nível de ensino há evidência de maior 

absenteísmo dos professores? Quais estratégias as escolas podem adotar para lidar com esse 

desafio? Existe uma correlação entre esse indicador, o desempenho dos alunos e as condições 

de trabalho dos docentes? 

Pela abrangência deste documento, serão sugeridas algumas hipóteses para pesquisas 

futuras, assim como reflexões de políticas públicas e até uma policy option no que diz respeito 

ao apoio dos burocratas de nível de rua da política educacional.   

Neste trabalho, argumenta-se que a discricionariedade sem rede de apoio transforma-se 

em percepção de abandono e impotência por parte dos professores, o que, presente em uma 

profissão carente de atenção e baseada na necessidade e oferecimento de cuidado e apoio, 

desdobra-se em estresse, cinismo e falta de motivação, principais componentes da “síndrome 

de queimado pelo trabalho”. Surgem fortes indícios de que o absenteísmo apresenta-se como 

precedente da Síndrome de Burnout, a qual pode estar relacionada tanto às condições de 

trabalho quanto ao nível de ensino, sugerindo uma hipótese sobre o efeito desse indicador na 

eficiência e eficácia da política pública de educação.   

Para desenvolver esse objetivo, o presente documento está dividido em cinco partes 

adicionais a esta introdução.  

                                                           
2 SALDAÑA, Paulo. Ausência de professor na rede pública chega a 30 dias no ano no Estado de SP. Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 24 jul. 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/07/1903769-

ausencia-de-professor-da-rede-publica-chega-a-30-dias-no-ano-no-estado-de-sp.shtml>. Acesso em: 10.10.2018. 
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Na primeira seção, serão identificadas as características da categoria dos burocratas de 

nível de rua nos professores da rede pública. Para isso, foram resgatados os elementos de Lipsky 

(1980) juntamente com uma análise qualitativa de dados de recentes pesquisas do Terceiro 

Setor (Movimento Todos pela Educação e Instituto Península), referentes à falta de apoio para 

o exercício dessa discricionariedade. Em um segundo momento, será apresentada a pergunta de 

pesquisa. Na terceira parte, serão analisados dados de absenteísmo do ano 2015 reportados ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim como alguns dados socioeconômicos, para 

identificar possíveis padrões entre municípios com maiores números de absenteísmo e menores 

resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb. Finalmente, antes da 

conclusão, será resgatado um estudo de caso, uma possível solução que tende a diminuir o 

absenteísmo e a fortalecer a discricionariedade de qualidade3: uma iniciativa liderada pelo 

Instituto Península no município de Itirapina (SP) em parceria com a Secretaria de Educação 

do município.  

Como afirma Lotta (2012), no Brasil, a literatura relacionada aos burocratas de nível de 

rua é incipiente e tem algumas lacunas, por não focar nos fatores ambientais e nas influências 

de contexto que existem e afetam os processos de implementação. Essa ideia provocou uma 

motivação adicional na realização deste paper, visando a reflexão de como justamente as 

condições de trabalho afetam o desempenho dos implementadores de ponta da política pública 

educacional. 

Ao revisar-se a literatura sobre o processo de implementação e seus desafios, para 

Ferreira e Medeiros (2016), os estudos aconteceram em duas ondas: a primeira foi focada no 

déficit entre o formulado e o que é implementado. Nesta primeira geração, autores como 

Pressman e Wildavsky (1984) focaram sua atenção sobre o número de atores, os pontos de 

decisão e a causalidade entre problema e solução. Já a segunda onda, encabeçada por Lipsky 

(1980) aprofundou-se nos agentes implementadores da política como objeto de estudo para 

analisar o processo de implementação. O campo de pesquisa adotou duas perspectivas: 1) a 

implementação é vista como um processo de cima para baixo (top-down em inglês) com níveis 

hierarquizados, alguns atores centrais estratégicos e outros periféricos subordinados e 2) a 

implementação é vista como um processo que vem à vida na adaptação das políticas no nível 

local e que traz negociações implícita e explícita entre formuladores e implementadores dos 

serviços (FERREIRA; MEDEIROS, 2016). Entretanto, para Matland (1995 apud FERREIRA; 

                                                           
3 A discricionariedade é uma característica da burocracia de nível de rua. Com arranjos institucionais básicos, e 
um entendimento dessa característica baseada no desenvolvimento do professor como indivíduo, essa 
discricionariedade pode ser qualificada como “discricionariedade de qualidade”.  
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MEDEIROS, 2016) há uma terceira onda de pesquisa, a qual não privilegia uma lógica sob a 

outra, mas analisa que dependendo da política, a lógica (seja top-down seja bottom-up) aparece. 

De acordo com May e Winter (2007 apud FERREIRA; MEDEIROS, 2016), a preocupação nos 

estudos de implementação baseia-se em entender as diferenças entre a política formulada e 

aquela implementada.  

Este estudo alinha-se à perspectiva bottom-up, entendendo que a sala de aula é locus de 

implementação da política pública de educação. Nesse sentido, os professores têm um papel 

estratégico e único na implementação dessa política pública. O indivíduo professor torna-se o 

catalisador da política. O bem-estar ou mal-estar, suas condições de trabalho e os contextos nos 

quais lecionam são fatores influenciadores das decisões destes burocratas de nível de rua. Este 

estudo propõe uma reflexão sobre os avanços da política educacional no Estado de São Paulo, 

em detrimento dos fatores que influenciam o exercício da discricionariedade de qualidade nos 

professores da rede pública paulista. 

   

Os burocratas de nível de rua 

 

Segundo Lipsky (1980), o fator humano influencia a implementação das políticas 

públicas, visto que elas dependem de pessoas para serem implementadas, as quais estão em 

contato direto com a população objeto dessa política. Esse fator é identificado por ele como 

“discricionariedade” e pode ser encontrado tanto nos professores quanto nos policiais, nos 

profissionais da saúde, e também nos juízes e nos trabalhadores sociais. De acordo com o autor, 

esses profissionais públicos enfrentam uma imensa carga problemática, metas de agências (ou 

ministérios) ambíguas e recursos limitados.   

Antes de serem abordados os elementos da discricionariedade, faz-se valiosa a 

lembrança das bases do funcionalismo público a partir de Max Weber, parêntese técnico que 

ajudará a ressaltar a importância da fonte da legitimidade da burocracia, em um sistema 

democrático.  

Na obra “Economia e sociedade, fundamentos da economia compreensiva”4, Weber 

explica os tipos de autoridade existentes na alçada estatal. Por um lado, há a autoridade 

carismática, desdobramento das características pessoais do líder. Por outro, está a autoridade 

baseada na tradição, na qual a estrutura histórica, os hábitos e a cultura dão legitimidade para o 

                                                           
4 WEBER, Max. Economia e sociedade, fundamentos da economia compreensiva. 4. ed.  Brasília, DF: Editora, 
2004 
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exercício do poder estatal. Contudo, Weber publica na metade do século XX, analises sobre o 

surgimento de um novo tipo de autoridade: a racional-legal. A legitimidade desta é baseada em 

leis e regras públicas. Assim, a legitimidade do poder surge justamente dos padrões autorizados 

pelo Pacto Social, ou melhor, pela Constituição Política Nacional. Desta forma, o poder de 

quem exerce a soberania estatal emana da renúncia dos valores e das vontades pessoais em prol 

do serviço público padronizado legalmente (WEBER, versão em português 2004). 

Para a análise do serviço público profissional, racional e legal, a cadeia de 

responsabilidade pública é clara: o burocrata responde ao político eleito, o qual lidera o aparato 

estatal e este, por sua vez, responde à sociedade (LOTTA, 2012, p. 23). Surge então o 

questionamento: a discricionariedade não contradiz justamente a lógica democrática? 

Segundo Maynard (2003), os burocratas em contato direto com a população —  “front 

of line government workers” — trazem seus sistemas de valores e são extremadamente sensíveis 

com colegas de trabalho e supervisores imediatos. Além disso, identificam a Diretoria como “o 

sistema” afastado da realidade do dia a dia da linha de frente da implementação da política 

pública, legitimando seu próprio critério e sua discricionariedade em busca do entendimento 

sobre o que é o melhor para o cidadão-cliente-usuário. (Maynard, 2003, p.4-8). Assim, para 

responder à pergunta anterior, aprofunda-se no conceito da discricionariedade.  

A discricionariedade como elemento característico da implementação de políticas 

públicas pelos burocratas de nível de rua 

 

 Será que todos os burocratas seguem com fidelidade e racionalidade as funções 

atribuídas para as responsabilidades de seus cargos? Para Lipsky (1980), aqueles que lidam 

diretamente com os clientes incluem decisões emanadas da sua autonomia e discricionariedade, 

“A forma como os burocratas de nível de rua entregam benefícios e sanções estrutura e delimita 

a vida das pessoas e suas oportunidades” (LIPSKY, 1980, p. 4). Essa discricionariedade pode 

então desafiar a lógica “weberiana” do racional-legal. Os burocratas de rua enfrentam desafios 

ao adaptar, com base em seus critérios, a implementação das políticas públicas. O que se deve 

principalmente a dois fatores: i) institucionais e organizacionais e ii) individuais e relacionais 

(LOTTA, 2012). 

 No que diz respeito a fatores institucionais e organizacionais, segundo LOTTA (2012), 

referem-se a políticas públicas que encorajam os indivíduos a agirem de uma maneira 

específica, criando incentivos geradores de redes econômicas e sociais e aumentando o custo 

de adoção de uma determinada alternativa. Os atores comprometem-se a realizar um ou outro 
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esforço, baseados nos recursos e incentivos a serem recebidos.  Assim, as organizações exercem 

influência ao longo da cadeia de implementação, na medida em que são construídos contextos 

específicos sobre os quais os burocratas conseguem atuar e atingir as metas, assim como os 

acordos organizacionais (LOTTA, 2012, p. 32).  

Já sobre os fatores individuais e relacionais, menciona Lotta (2012) que esses burocratas 

chegam a desenvolver uma proximidade com os cidadãos-beneficiários-usuários-clientes dos 

programas implementados por eles, resultando na representação dos interesses desses usuários 

(desafio desde o olhar “weberiano”):  

 

[...] quando encontram os burocratas de rua, que são a personificação do Estado, 

transformam-se em clientes, identificáveis e alocáveis em alguns padrões e categorias 

sociais. Passam a ser tratados, por tanto, de acordo com esses padrões unificados e 

indiferenciados. Os clientes tendem a experimentar suas necessidades como 

problemas individuais e suas demandas como expressões individuais de uma 

expectativa, esperando, por tanto, tratamentos individuais para aquelas questões. Já 

os burocratas de rua experimentam os problemas dos clientes como categorias de ação 

e suas demandas individuais como solicitações agregadas, padronizadas e 

categorizadas dentro das possibilidades de respostas e serviços que estão aptos a 

prestar. (LOTTA, 2012, p. 25). 

 

No dia a dia, a discricionariedade é exercida nas relações com os cidadãos. Na 

perspectiva deles, esses funcionários públicos continuam representando a agência (LIPSKY, 

1980 apud LOTTA, 2012) e isso acaba gerando alguns dilemas que serão descritos a seguir. 

  

Dilemas dos burocratas de nível de rua  

 

Em relação às políticas implementadas com discricionariedade, Lipsky (1980) 

menciona que surgem vários conflitos.  Por um lado, as políticas que precisam de burocratas de 

frente de linha (de rua ou também conhecidos como burocratas de implementação na ponta da 

cadeia) têm geralmente investimento de tempo e recursos humanos intensivo. Nesse sentido, se 

um burocrata de nível de rua ajustar qualquer elemento por causa da sua discricionariedade, 

objetivando garantir políticas mais adequadas ao desenvolvimento local, ele afeta não só as 

metas, mas também a quantia de recursos alocados para cobrir suas atividades.  

Outro dilema é relacionado às decisões desses burocratas a respeito da redistribuição e 

alocação dos recursos. Sob a perspectiva dos usuários (clientes nos termos de Lipsky), surge 

uma necessidade de reação, inclusive violenta, ante esses cortes e ajustes, pela existência da 

expectativa de trato empático e aberto ao diálogo, visto que esses burocratas fazem parte do 



9 
 

 
 

aparato público eleito democraticamente. No entanto, os burocratas de nível de rua alegam 

possuírem critérios suficientes para identificar as reais necessidades dos públicos alvos, assim, 

com base nessa crença, desconsideram as demandas provenientes dos clientes. Sobre esse 

assunto, Lipsky (1980) argumenta que  

 

The decisions of street-level bureaucrats tend to be redistributive as well as allocative. 

By determining eligibility for benefits they enhance the claims of some citizens to 

governmental goods and services at the expense of general taxpayers and those whose 

claims are denied. (LIPSKY, 1980, p.7).  

 
 

Lotta (2012) propõe duas problematizações a este respeito: até que ponto as políticas 

devem observar os indivíduos e até que ponto devem focar as questões coletivas e/ou sociais? 

Os agentes devem preferir tratamentos individuais ou criar processos de rotinização e 

abordagens coletivas das questões (LOTTA, 2012, p.26)? 

Embora essas questões sejam respondidas um pouco mais adiante com foco no professor 

da rede pública brasileira, segundo Lipsky (1980), os clientes dos burocratas de nível de rua 

não são voluntários, são membros de uma comunidade ou público alvo. Por pertencerem a ela 

estão sob os cuidados/escopo da atuação estatal. Assim, enquanto eles são portadores de 

direitos, o governo é o responsável pela garantia do exercício desses direitos. Essa 

obrigatoriedade estatal em conjunto com a discricionariedade individual dos agentes públicos, 

pode facilitar “uma arbitrariedade quanto ao uso do poder, tanto na imposição de tratamento 

negligentes, como no que se refere a abuso pessoal ou disciplinar” (LIPSKY, 1980 apud 

LOTTA, 2012, p. 40).  

Deste modo, segundo a literatura, a existência dos burocratas de nível de rua traz dilemas 

sobre a legitimidade da sua atuação (independente do setor de implementação da política 

pública). O quadro a seguir ilustra essa proposição: 

 

Quadro 1 - Dilemas da discricionariedade dos burocratas de nível de rua 

AUTOR COMO ABORDAR O DILEMA DE LEGITIMIDADE ANO 

GRINDLE  Esses burocratas não comandam diretamente os recursos, mas 

mantêm uma relação direta, que é construída devido à grande 

assimetria existente.  

1977 

LIPSKY Esses burocratas de rua são mediadores, legítimos ou não. Essa 

mediação é uma realidade. 

1980 

NUNES  Esses burocratas podem atuar de forma clientelista. Existe uma 

ideia de solidariedade e obrigações na troca entre Estado e 

sociedade. 

1997 



10 
 

 
 

KUSHNIR Os burocratas de rua são mediadores para propor novos pontos 

de contato, construir pontes entre duas realidades e trazer novos 

resultados. 

2000 

MEIER; O´TOOLE Os burocratas locais compartilham os mesmos valores que o 

público atendido. Essa ideia é a base da teoria da representação 

burocrática, na qual os valores do representante são similares 

aos dos representados, portanto a representação tem 

legitimidade.  

2006 

LOTTA; PAVEZ Existe uma complexidade nas relações mediadas. É importante 

nas diferentes analises compreender como se dão as práticas 

políticas e o acesso das comunidades ao Estado. 

2009 

Fonte: Elaboração própria com base no paper “O papel das burocracias do nível de rua na implementação de 

políticas públicas” (LOTTA, 2012) 

 

Conclui-se sobre a categoria de análises de “burocratas de nível de rua” que este é um 

caminho inacabado pois ele evolui conforme a própria evolução do Estado e da Sociedade.  

Nesta primeira parte, foram abordadas as características desses funcionários, a 

discricionariedade como elemento objeto de análise deste paper e algumas outras 

particularidades, como os dilemas de investimento em tempo e em capital para contratação e 

alocação de recursos voltados a oferta de serviços aos usuários/cidadãos. A seguir, esse conceito 

será aplicado segundo a perspectiva dos professores como burocratas de nível de rua da rede 

pública. 

 

A discricionariedade no papel do professor: a autonomia e as condições de trabalho para 

os professores 

 

Segundo Maynard, Moody e Musheno (2003 apud LOTTA, 2012) “O trabalho de nível 

de rua é, ironicamente, saturado de regras, mas não é por estas limitado”. Só para começar, a 

Constituição de 1988, a lei nº 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o Plano 

Nacional de Educação, em 2009, são três dos principais ferramentais legais que compõem esse 

conjunto de regras e leis. A complexidade do tema aumenta em federações, pois cada entidade 

federativa pode legislar para detalhar a implementação da política (ANDERSON, 2009).  

Baseia-se um exemplo dessa saturação em uma pesquisa realizada por Inep e CNPq, a 

qual mostra que o estado do Ceará dispõe de 1.171 leis referentes à educação (INEP, 2006)5. 

Além disso, como é reconhecido pelos diferentes profissionais em sala de aula, as exigências 

                                                           
5 VIEIRA; de FARIAS (Org.). Documentos de Política Educacional no Ceará: Império e República. Brasília, 

DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. Disponível em 

<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/487843/Leis+de+Reforma+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+do+Ce

ar%C3%A1/67667e78-59e9-4f7d-9b2d-ce02819b5fea?version=1.1>. Acesso em: 30 out. 2018. 
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burocráticas relacionadas aos planos de aula, aos diários e às diversas atividades das Secretarias 

de Educação também reforçam essa ideia.  

Em contraste a essa realidade, e assim como qualquer burocrata de nível de rua, os 

professores em sala de aula contam com uma discricionariedade, reconhecida no âmbito 

educacional como autonomia.  

De acordo com Paulo Freire (2004), a autonomia deve representar uma constante 

harmonia entre prática e teoria, entre ensino e aprendizado. Ela não só se reflete na capacidade 

de ensinar segundo os critérios próprios dos professores, mas também na percepção de 

aprendizado docente desses em seus encontros com os educandos. Assim, parafraseando Freire 

na “Pedagogia da autonomia”, a discricionariedade — ou autonomia — é uma construção 

histórica e inacabada, que tem como objetivo garantir o ensino e o aprendizado tanto do 

educando quanto do educado. Para efeitos deste paper, autonomia, ou melhor 

discricionariedade, é a ferramenta de garantia do processo pedagógico.  

Iniciando-se a análise das condições de trabalho responsáveis pelo contexto no qual é 

utilizada a discricionariedade, para Lipsky (1980) são:  

• Recursos inadequados quando comparados às responsabilidades a serem cumpridas;  

• A demanda por serviços tende a aumentar conforme a oferta; 

• As expectativas das metas das agências (ministérios) nas quais eles trabalham tendem a ser ambíguas, 

vagas ou conflitantes; 

• Performance orientada a resultados tende a ser de difícil mensuração, se não impossível.  

Em uma recente pesquisa publicada, em julho de 2018, pelo movimento Todos pela 

Educação e Itaú Social6, tais condições foram detalhadas sob a perspectiva de professores 

participantes do estudo.  

No que diz respeito aos recursos inadequados às exigências das responsabilidades, 

foram mencionadas dentre as razões negativas pelas quais os professores não recomendariam a 

profissão: ausência de infraestrutura e recursos de combate relacionados à falta de segurança, 

excessiva violência nas escolas, vulnerabilidade dos docentes em sala de aula e inexistente 

política de prevenção de uso de drogas voltada aos alunos. No mesmo contexto, foi declarada 

a falta de material didático, sendo que quando este existe é de péssima qualidade. Também foi 

apontada a precariedade da infraestrutura física das escolas, especialmente relacionada aos 

                                                           
6 A iniciativa é do movimento Todos pela Educação e do Itaú Social, entretanto a pesquisa foi produzida pelo 

IBOPE. IBOPE INTELIGÊNCIA. Profissão Professor. 2018. Disponível em: 

<https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Pesquisa-

Professor_Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf.>. Acesso em: 30. Set. 2018. 
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banheiros, à ventilação e aos pisos de resina (ausência ou insuficiência de manutenção dos pisos 

de resina)7. 

Já sobre o aumento da demanda por serviços para atender a oferta, por exemplo, ao 

serem garantidos quase 100% de cobertura e acesso na educação básica (Observatório Plano 

Nacional de Educação-TPE 2018)8, a demanda por professores tende a aumentar. Deste modo, 

as metas do Ideb para o ensino básico foram atingidas, porém nos próximos anos as crianças 

que passarem da educação básica para a média demandarão um nível de qualidade e uma 

quantidade de professores especializados que provavelmente o sistema não será capaz de 

responder eficientemente. Aparece o risco, como apontado por Lipsky (1980, p. 37), 

relacionado à falta de qualidade dos serviços, cobrando assim dos burocratas de nível de rua 

resultados além das suas capacidades. 

Lipsky (1980) chama esse dilema de “círculo da mediocridade”: mais cobertura e acesso 

ao serviço público com forte presença de burocratas de rua, maior cobrança para melhorar a 

qualidade sem aumentar os recursos a serem utilizados; isso leva os professores a “reduzir a 

gordura”  — “trim de fat” em termos deste autor — (LIPSKY, 1980, p. 38-39). Conceito que 

pode ser sintetizado na frase: “The ethics of public requires that they (street level bureaucrats) 

provide more of what they do or give rather than utilize additional resources to improve the 

demand balance” (LIPSKY, 1980, p. 39). Assim, como será exposto, os professores podem 

“reduzir/aproveitar a gordura” das atividades fora de sala de aula, aquelas não obrigatórias, e 

que afetam sua qualidade de performance, como: horas de trabalho prático pedagógico, 

pesquisa de novas didáticas, resolução de dilemas além do conteúdo cognitivo9, entre outras. 

Quando não for reduzida essa “gordura”, porque o professor fez a escolha de manter seu nível 

de qualidade, ele termina “aproveitando” as “gorduras pessoais”, como fins de semana, dias de 

folga, férias e noites. O círculo da mediocridade, mencionado por Lipsky (1980), ou afeta a 

performance em sala de aula pela diminuição de preparo ou interfere na vida pessoal do 

profissional. Deste modo, surge uma hipótese para futuras pesquisas: a discricionariedade, no 

                                                           
7 IBOPE INTELIGÊNCIA, loc. cit. 
8 OBSERVATÓRIO DO PNE. Metas do PNE – Educação Infantil. Disponível em: 

<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil>. Acesso em: 30 set. 2018. 
9 No mês de maio de 2018, o Instituto Península publicou o livro “Desafios reais do cotidiano escolar brasileiro. 

22 dilemas vividos por diretores, coordenadores e professores em escolas de todo o Brasil”. Para selecionar esses 

casos, foi feito um edital aberto, sem especificar a temática dos casos. Segundo Daniela Kimi, gerente do 

projeto, o Instituto esperava receber casos sobre didáticas em sala de aula, desafios para ensino de português e 

matemática. Entretanto, os casos registrados foram sobre bullying, ameaças, exclusão, violência doméstica, 

xenofobia e gênero, entre outras. INSTITUTO PENÍNSULA. Desafios reais do cotidiano escolar brasileiro: 

22 dilemas vividos por diretores, coordenadores e professores em escolas de todo o Brasil. São Paulo: Moderna, 

2018. Disponível em: <http://institutopeninsula.org.br/docs/default-source/publicacoes-ip/desafios-reais-do-

cotidiano-escolar-brasileiro.pdf>. Acesso em 20.09.2018 

http://institutopeninsula.org.br/docs/default-source/publicacoes-ip/desafios-reais-do-cotidiano-escolar-brasileiro.pdf
http://institutopeninsula.org.br/docs/default-source/publicacoes-ip/desafios-reais-do-cotidiano-escolar-brasileiro.pdf
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caso dos professores da rede pública, não é utilizada para garantir a qualidade no serviço, mas 

sim para assegurar cobertura e acesso das crianças, provavelmente em detrimento do 

desenvolvimento pessoal de quem faz essa escolha.  

Esse fenômeno fortalece ainda mais o ponto elucidado no comentário da introdução de 

Lotta (2012) sobre como “estudos sobre burocratas de nível de rua têm lacunas por não focarem 

os fatores ambientais e as influências de contexto que existem e afetam os processos de 

implementação” (LOTTA, 2012, p.22). Aqui emerge a primeira sugestão de aprofundamento 

para futuras pesquisas: como os desafios do contexto e os fatores ambientais afetam o processo 

de implementação das políticas públicas educacionais e como o sistema pode suplantar os 

desafios atuais, visto que, no caso dos professores, em vez de propor soluções às questões já 

apontadas, exige dos docentes o uso estratégico de sua discricionariedade, de sua autonomia.     

Por fim, como último tópico relacionado às condições dos burocratas de nível de rua 

que também são válidas aos docentes da rede pública, está a performance orientada a resultados. 

No caso dos professores, a mensuração desse elemento é árdua, sendo inexistente uma avaliação 

de desempenho no Brasil. No ano de 2015, a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados 

chegou a aprovar a criação do Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica 

(Enameb), previsto no Projeto de Lei 6114/09, do Senado. Mesmo tendo sido aprovado em 

caráter voluntário, até hoje, 2018, os sindicatos dos professores têm manifestado a falta de 

coerência da política. Paralelamente, essa percepção surge pela necessidade de ajustar os 

salários dos professores com base na formação e especialização, assim como pela melhoria das 

condições de trabalho.  

Atualmente, a métrica de performance orientada por resultados, o único dado de 

referência, são as provas oficiais aplicadas aos alunos. No Brasil, o desempenho dos professores 

baseia-se em outro dilema: os profissionais que utilizam recorrentemente as avaliações como 

medida de comprovação rejeitam a possibilidade de ser avaliados. A pertinência da avaliação 

direta da performance dos docentes brasileiros continua em aberto, e o “círculo da 

mediocridade” do Sistema como um todo parece que ainda não tem solução.  

Contudo, além da cobrança do Sistema, também há a dos clientes. Por um lado, os 

alunos ou seus pais acreditam que as suas necessidades são individuais, assim como suas 

demandas precisam de uma atenção especial devido a suas histórias pessoais (LIPSKY, 1980). 

Por outro, os burocratas (neste caso, os professores) entendem as requisições dos usuários como 

categorias de atuação em prol da otimização de recursos e não necessariamente como a 

possibilidade de customização dos serviços. Há, então, três perspectivas antagônicas: alunos ou 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/144571-PROFESSOR-DA-EDUCACAO-BASICA-PODERA-SER-AVALIADO-EM-EXAME-NACIONAL.html
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seus familiares esperam benefícios e serviços customizados, professores desejam garantir o 

controle do processo para assegurar o adequado atendimento e o sistema quer que os burocratas 

“aproveitem/reduzam a gordura” ao máximo (LIPSKY, 1980, p. 60).  

Após todo o exposto, surgem os questionamentos: Quais seriam as consequências para 

os professores ao se depararem com o encontro entre o que eles podem e o que devem fazer? O 

que pode mudar quando todas as condições de trabalho destes burocratas de nível de rua 

parecem não melhorar, mas ao contrário piorar? O que acontece com a qualidade da 

discricionariedade em um cenário como esse?  

 

Pergunta de pesquisa  

 

Se os professores, como burocratas de nível de rua, apresentam dilemas próprios da sua 

categoria de análise, entre eles “aproveitar a gordura” ao máximo, quais soluções de gestão 

poderiam ser apresentadas para lidar com essas adversidades?  

Para responder essa questão, será apresentada a seguir a percepção das condições de 

trabalho por parte dos professores, buscando o entendimento sobre as possíveis consequências 

dessas circunstâncias. Após, será mostrado que a priori o absenteísmo aparece como resposta 

dos docentes a esse dilema, mas também como precedente à Síndrome de Burnout. Depois, será 

analisado o absenteísmo no estado de São Paulo em 2015, visando correlacionar o atingimento 

das metas do Ideb com os dados do absenteísmo declarado pelas prefeituras. E, por fim, com 

base nesses elementos será exposto um dispositivo de garantia da discricionariedade de 

qualidade voltado ao aprendizado, resgatando um estudo de caso no município de Itirapina, o 

qual traz indícios de que com arranjos institucionais centrados nos educadores é possível 

exercer uma discricionariedade focada na garantia da qualidade na política pública de educação.  

 

Metodologia  

 

De acordo com Silva et al. (2010), há três tipos de estudos de caso: descritivo, 

interpretativo e avaliativo. Neste documento, a informação será abordada pela perspectiva 

descritiva, com interpretação baseada na categoria de análise de burocratas de nível de rua. Será 

feita uma análise qualitativa com dados da mais recente pesquisa — quantitativa e qualitativa 

— sobre a percepção da profissão do professor, realizada pelo Movimento Todos pela Educação 

e Itaú Social, com o apoio do IBOPE, e divulgada em julho de 2018.  
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Para alguns autores como Flick (2009), usar variados métodos e estratégias de coleta de 

dados supera as limitações de um método único. Assim, além de identificar a percepção dos 

professores sobre suas condições de trabalho, também foram resgatados estudos relacionados à 

Síndrome de Burnout, juntamente com algumas referências teóricas sobre o assunto. A 

realização deste passo buscou delimitar e caracterizar a síndrome, bem como identificar o que, 

segundo a literatura especializada, pode ser entendido como tal. Este aprofundamento foi feito 

simultaneamente à análise baseada nos dados, facilitados pelo orientador Gustavo Fernandes, 

de absenteísmo dos professores, reportados pelas prefeituras paulistas ao Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo no ano de 2015. Infelizmente, foi detectada uma certa insuficiência de 

informações, a qual impediu o melhor aproveitamento dos dados no que diz respeito a relação 

entre nível de ensino, resultados de provas oficiais e dados socioeconômicos dos municípios.  

Objetivando-se contornar esse “vazio” de dados oficiais, e para sugerir alguns caminhos 

de políticas públicas, será descrito um estudo de caso de Itirapina (SP) sobre a realidade do 

esgotamento emocional na rede de professores do município. Complementarmente, também foi 

resgatada uma pesquisa de julho de 2017, realizada pelo Instituto Península, com a qual, ao 

compararem-se os principais resultados desse estudo com os dados de absenteísmo reportados 

pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, serão propostas algumas hipóteses e soluções 

como pontos de atenção de políticas, em especial no que diz respeito a discricionariedade desses 

burocratas de rua, assim como a segmentação necessária da coleta de dados para controle e 

monitoramento do Estado nos municípios.   

 

A percepção das condições de trabalho pelos professores  

 

Em uma recente pesquisa qualitativa10, realizada pelo Instituto Península, foi 

identificado que a profissão de professor é uma carreira de muita solidão. Esses dados dialogam 

com aqueles levantados no estudo “Profissão Professor”, do movimento Todos pela Educação 

em parceria com o Itaú Social, os quais serão resgatados a seguir e ilustrarão as ideias 

anteriormente mencionadas sobre as condições de trabalho dos burocratas de nível de rua para 

Lipsky (1980) 

No gráfico 1, foram qualificadas as condições de trabalho pelos professores 

participantes da pesquisa: 

                                                           
10 Pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Península com a metodologia da consultora PS2P entre março e 

junho do ano 2018. A pesquisa ainda não foi publicada, mas a autora deste paper foi coordenadora do projeto e 

conheceu os resultados em primeira mão, fruto do seu trabalho no Instituto Península.  
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Gráfico 1 - Avaliação de condições de trabalho (em %) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do TPE-Itaú Social – pesquisa “Profissão Professor” 

 

Com base nas informações do Gráfico 1, calcularam-se médias das avaliações dos professores 

sobre suas condições de trabalho, o que é apresentado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Avaliação das condições de trabalho (média) 

Condições de trabalho (percepção de 0, nada adequado, a 10, totalmente adequado) Média 

Colaboração com seus colegas de profissão 8,1 

Quantidade de escolas em que você dá aula 7,7 

Apoio da equipe gestora 7,7 

Respeito mútuo entre todos na escola (estudantes, familiares, funcionários, colegas) 7,3 

Livro didático que sua escola adota 6,7 

Número total de alunos sob sua responsabilidade 6,6 

Tempo para atividades extraclasse relacionadas ao exercício da docência  6,4 

Segurança dentro da escola 6,4 

Número de alunos por turma 6,4 

Infraestrutura da escola 6,3 

Recursos / materiais pedagógicos 6,1 

Acesso na escola à internet e a recursos tecnológicos digitais 5,2 

Fonte: Elaboração própria com dados do TPE-Itaú Social – pesquisa “Profissão Professor” 
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Das 12 condições publicadas na pesquisa, sete foram qualificadas com notas entre 6,6 e 

5,2. Essas condições foram: o número total de alunos sob sua responsabilidade (todas as 

turmas), o tempo para atividades extraclasse relacionadas ao exercício da docência, a segurança 

dentro da escola, o número de alunos por turma, a infraestrutura da escola, os recursos ou 

materiais pedagógicos e o acesso à internet na escola (incluindo recursos tecnológicos digitais). 

O que pode ser apreendido com essas médias? Pode-se concluir, segundo a pesquisa, que a 

percepção dos docentes sobre suas condições de trabalho é a de que a maioria delas poderia ser 

mais adequada.  

 

Possível consequência das condições de trabalho dos professores: absenteísmo como 

precedente da Síndrome de Burnout 

 

Segundo Castro (2013), a Síndrome de Burnout refere-se a um esgotamento emocional 

no trabalho. Esse fenômeno é cada vez mais evidente e frequente no âmbito organizacional. A 

definição do Manual de Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Psiquiatria é 

 

Transtorno grave de tensão emocional crônica relacionada ao trabalho, em que o 

estresse chega às últimas consequências e leva o organismo a esgotamento por 

exaustão. Clinicamente o indivíduo torna-se improdutivo, irresponsável, indiferente, 

desatencioso, frio emocionalmente, embotado e empobrecido em seus vínculos 

afetivos e laborais. O perfil do atingido caracteriza-se em serem profissionais 

idealistas, exigentes, perfeccionistas. (CORBAL, 2015, p.10)11 

 

No Brasil, foi identificada entre 17% e 20% a porcentagem de professores os quais 

atestam sofrer da síndrome, índices que, segundo Codo (1999)  

 

[...] se aproximam das investigações realizadas por Burny (1991) relativa aos 

professores canadenses e aos profissionais de enfermagem estudados por Gil-Monte 

(2002, 2003) na Espanha, para os quais, a falta de reciprocidade e a sobrecarga de 

trabalho parecem ser determinantes no desenvolvimento de burnout e, mais 

amplamente, do crescimento do mal-estar no trabalho. (CASTRO, 2013)12. 

 

                                                           
11 CORBAL, Betyna. Síndrome de Burnout: Síndrome do Esgotamento Profissional. [S.I.]: CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cssf/audiencias-publicas/audiencia-publica-2015/audiencia-10-12-manha/apresentacao-betyna>. 

Acesso em 01 out. 2018. 
12 CASTRO, Fernando. Burnout e complexidade histórica. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, Rio 

de Janeiro, n. 13, p. 49-60, jan. 2013. 
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O diagnóstico da síndrome em um indivíduo, segundo Maslach e Jackson (1981), 

envolve a coexistência dos seguintes elementos: 

• Exaustão emocional; 

• Despersonalização; 

• Perda da realização pessoal.  

Nesse contexto, entendendo os limites deste paper no âmbito das políticas públicas, 

considera-se valiosa a menção a alguns elementos fundamentais da Síndrome de Burnout, 

visando, a partir da compreensão do que ela é ou não, no intuito de propor ajustes na política 

para garantir eficiência na ponta.   

Objetivando realizar diagnósticos organizacionais padronizados, Maslach criou, em 

1993, o Maslach Burnout Inventory - MBI, que é, em termos práticos, um formulário de coleta 

de dados para verificar a presença dos três elementos característicos da síndrome em uma 

pessoa13. Um indivíduo que não evidencie claramente todos esses sintomas pode estar em risco, 

mas não necessariamente inserido, no quadro de “queimado pelo trabalho”. 

Complementarmente, de acordo com Castro (2013, p.51), “altas demandas 

organizacionais, caracterizadas pela presença dos estressores: sobrecarga de trabalho, pressão 

de tempo e o conflito de papéis, encontram-se positivamente correlacionadas com a exaustão 

emocional”. Esses tópicos, ligados à escassez de recursos como falta de suporte, autonomia e 

baixo poder decisório — elementos que lembram o dilema dos recursos mencionados pelo 

Lipsky (1980) —, evidenciam uma relação com a perda da realização pessoal. Complementa 

esta ideia Castro,  

 

O sujeito que se esgota, portanto, deixa de compartilhar com os outros o sentido social 

do trabalho e o pertencimento a uma identidade comum, aumentando o 

individualismo, a serialização e a insignificância no âmbito das relações sociais e de 

trabalho14. (CASTRO, 2013, p.57). 

 

Retornando-se à pesquisa “Profissão Professor” (TPE, 2018), em particular ao grau de 

concordância com a frase “No geral minha rotina como professor é solitária, sinto falta de 

dividir a minhas decisões com outros profissionais na escola”, os resultados evidenciaram que 

                                                           
13 CORBAL, Betyna. Síndrome de Burnout: Síndrome do Esgotamento Profissional. [S.I.]: CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cssf/audiencias-publicas/audiencia-publica-2015/audiencia-10-12-manha/apresentacao-betyna>. 

Acesso em 01 out. 2018. 
14 CASTRO, Fernando. Burnout e complexidade histórica. Revista Psicologia: Organizações e Trabalho, Rio 

de Janeiro, n. 13, p. 49-60, jan. 2013. 
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2/3 dos docentes discordam que o dia a dia é solitário e que sintam falta de dividir as decisões 

com outros profissionais15.  

No entanto, segundo os resultados da pesquisa, “atividades menos práticas e que 

demandam mais reflexão são as que os professores mais acham importantes que sejam feitas de 

maneira colaborativa”. O quadro abaixo ilustra esse conceito:  

 

Gráfico 2 - Importância do trabalho colaborativo 

 

 

Fonte: Pesquisa “Profissão Professor”, do TPE em parceria com o Instituto Itaú Social 

 

Quando questionados sobre o que impede a implementação dessa lógica colaborativa de 

trabalho entre pares, as respostas foram diversas: 

 

Quadro 316 - Dificuldades de implementar o trabalho colaborativo 

Dificuldades do trabalho ser feito colaborativamente 

Corrigir provas e planejar aulas acabam tomando todo o tempo 51% 

Muitos professores acumulam cargo e acabam não ficando na escola - falta planejamento 43% 

Falta orientação e apoio da Secretaria para que essas atividades aconteçam 33% 

Pouco preparo do coordenador pedagógico para liderar atividades colaborativas 25% 

Falta vontade dos professores para realizar atividades colaborativas 22% 

                                                           
15 IBOPE INTELIGÊNCIA. Profissão Professor. 2018. Disponível em: <https://www.itausocial.org.br/wp-

content/uploads/2018/07/Pesquisa-Professor_Divulga%C3%A7%C3%A3o.pdf.>. Acesso em: 10.10.2018 
16 Os profissionais participantes da pesquisa puderam indicar mais de uma dificuldade, assim o entendimento das 

porcentagens deve ser feito com viés comparativo e não somatório. 
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Fonte: Elaboração própria com dados da Pesquisa “Profissão Professor”, do TPE em parceria com o Instituto 

Itaú Social 

 

As informações apresentadas apontam a convicção dos professores brasileiros na 

necessidade de redes de apoio, tanto internas como externas às escolas. No entanto, devido às 

diferentes tarefas e condições de trabalho, esse entendimento não resulta em realidade. 

Antes de aprofundar a análise desses elementos, apresentam-se os números relativos ao 

absenteísmo dos professores, segundo o Tribunal de Contas de São Paulo, e algumas 

constatações sobre essas bases de dados após a tentativa de correlação com os índices 

socioeconômicos dos municípios paulistas com maiores taxas de absenteísmo mensal no ano 

de 2015. 

 

Absenteísmo no estado de São Paulo para o ano de 2015 

 

Em 2017, uma reportagem feita pelo portal G1, em São Paulo, publicou que  

 

O número de professores afastados por transtornos mentais ou comportamentais nas 

escolas estaduais de São Paulo quase dobrou em 2016 em relação a 2015: foi de 25.849 

para 50.046. Segundo dados obtidos pela Globonews, por meio da lei de acesso à 

informação, até setembro de 2017, 27.082 professores se afastaram (ARCOVERDE et 

al, 2017)17. 

 

Quase um ano depois, a realidade nas escolas municipais de São Paulo parece manter a 

mesma tendência. Segundo o presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino 

Municipal, Cláudio Fonseca:  

 

[...] o afastamento dos professores acontece na maior parte das vezes por licenças 

médicas. Segundo ele, os profissionais ficam doentes pelo ambiente de trabalho, 

quantidade de alunos por sala e questões de segurança (furtos, sequestros relâmpagos e 

ameaças. O governo não pode ser indiferente. Tem de investir em ações concretas que 

garantam as condições dos trabalhadores (FONSECA, 2018 apud GRANCONATO, 

2018)18.  

 

                                                           
17 ARCOVERDE, Leo. et al. Número de professores afastados por transtornos em SP quase dobra em 2016 e vai 

a 50 mil. G1, São Paulo, 21 nov. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/numero-de-

professores-afastados-por-transtornos-em-sp-quase-dobra-em-2016-e-vai-a-50-mil.ghtml>. Acesso em: 1. Out. 

2018. 
18 GRANCONATO, Elaine. SP tem mais de 6 mil faltas de professores por dia em escolas municipais. Folha de 

S. Paulo, São Paulo, 28 set. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/sp-tem-

mais-de-6-mil-faltas-de-professores-por-dia-em-escolas-municipais.shtml>. Acesso em: 01 out. 2018. 
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Consultando números oficiais para o Estado, segundo dados do Tribunal de Contas da 

União, dos 631 municípios paulistas que reportaram informação oficial, 98 (cerca de 15%) 

evidenciam uma média de ausências por professor por mês acima da média mensal (de três 

faltas mensais). O Quadro 4 ilustra estas afirmações.  

 

Quadro 4 - Porcentagens de municípios segmentados por criticidade de ausências 

Ausências por mês/por professor/município 

De 15,2 

dias a 10 

dias 

De 9,9 

dias a 6 

dias 

De 5,9 dias 

a 3,5 dias 

De 3,5 

dias a 0 

dias 

5 24 69 533 

1% 4% 11% 83% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Tribunal de Contas de São Paulo. 

Desses 98 municípios, cinco mostraram um nível de absenteísmo crítico (acima de 50% 

dos dias úteis). Estes reportaram ausências por professor por mês entre 10 e 15 vezes, 

lembrando que são 20 dias úteis mensais.  

 

Quadro 5 - Média de ausências mensais por professor para o ano de 2015 acima de 50% dos dias úteis 

 

 

Fonte: Elaboração própria com informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, analisada em 30 set. 

2018 
 

A partir das informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas não foi possível 

relacionar esses dados com os três elementos fundamentais da Síndrome de Burnout a ponto de 

afirmar que todos esses afastamentos são causados pela existência comprovada da condição. 

Entretanto, podem ser indícios de possíveis precedentes da síndrome, os quais precisam de 

maior aprofundamento em futuras pesquisas19. 

                                                           
19 A tese de doutorado para a Universidade Estadual de Campinas sobre absenteísmo e presenteísmo da doutora 

em Ciências Sociais, Marina Almeida, defendida em 2015, é um claro exemplo dessa ideia. ALMEIDA, Marina. 

Entre as normas e a invenção: a atuação dos burocratas de rua nas medidas socioeducativas em meio 

aberto. Campinas: Unicamp, 2015. Disponível em: 

Município
Total de 

ausências

No. de 

professores

Média de 

ausências 

por professor

Média de 

ausências 

por mês por 

Riberão Pires 11.855 65 182 15

Bom Jesus dos Perdões 7.075 41 173 14

União Paulista 308 2 154 13

Itirapina 11.339 76 149 12

Matão 9.672 76 127 11

Serra Negra 1.555 14 111 9
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Com o intuito de entender a realidade educacional e apresentar mais informações 

relevantes à compreensão dessas faltas nos cinco municípios paulistas com maior absenteísmo, 

foram levantados dados sobre: população (de acordo com o Censo 2010), Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS e metas do Indicador de Educação Básica (Ideb) para o ano de 

2015, tanto para a 4ª série — 5° ano — quanto para a 8ª série — 9° ano. Essas informações 

podem ser vistas na tabela a seguir: 

 

Quadro 6 - Caracterização socioeconômica dos municípios com absenteísmo crítico no estado de São Paulo (ano 

2015) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos sites do IPVS e Ideb, consultados em 30 set. 2018 

 

Tentativa de correlacionar atingimento de metas do Ideb com absenteísmo 

 

Visando expor insumos quantitativos para a elaboração de recomendações de políticas 

públicas, inicialmente propôs-se fazer a correlação entre o absenteísmo reportado pelas 

prefeituras dos municípios paulistas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o ano 

de 2015 (como variável independente), analisando o coeficiente de significância com Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), população, e Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) para analisar os dados de absenteísmo, pelo menos nos 98 municípios que declararam 

uma frequência acima da média por mês.  

No entanto, surgiu um problema metodológico que inviabilizou essas correlações: os 

dados coletados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não segmentam as ausências 

por nível (educação básica, ensino fundamental e ensino médio), rede de ensino (estadual ou 

municipal) ou vínculo empregatício (CLT, estatutário ou temporário). 

Essa segmentação é crucial para a coleta de dados, visto que sem ela não é possível 

associar as ausências declaradas por município aos professores ativos no momento da pesquisa.  

Respondendo a esse panorama, são sugeridas duas hipóteses, baseadas no quadro 6, 

identificando que, além das ausências, a constatação mais notável é a observável entre o 

                                                           
<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/281144/1/Almeida_MarinaStefanide_D.pdf>. Acesso em: 05. 

10 2018. 

Atingiu a 

meta

Não atingiu a

 meta

Atingiu a 

meta

Não atingiu a 

meta

Riberão Pires 15 x x 112.951 5%

Bom Jesus dos Perdões 14 x x 19.014 19%

União Paulista 13 x 1.568 76%

Itirapina 12 x x 12.060 34%

Matão 11 x x 76.461 8%

4ª série, 5° ano 8ª série, 9° ano IPVS 

(vulnerabilidade 

alta)

População 

em 2010

sem dados

Município
Média de ausências 

por mês por professor
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atingimento do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental e o não cumprimento da meta nos 

anos mais avançado do fundamental (8ª série, ou 9° ano). 

 A primeira hipótese apoia-se em que, mesmo sendo alto, o absenteísmo dos professores 

nos municípios de Ribeirão Pires, Bom Jesus dos Perdões, União Paulista, Itirapina e Matão 

não estaria afetando a implementação da política pública educacional em termos de aprendizado 

dos alunos, porquanto a meta do Ideb está sendo atingida. No entanto, o desempenho desse 

indicador é uma tendência do país20, como é ilustrado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 - Ideb total dos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil 2005-2017 

 

Fonte: Resumo técnico do Ideb/2017, Inep/MEC, consultado em 20 out. 2018 

 

A segunda hipótese sustenta-se na relação direta entre o absenteísmo e o não 

atingimento do Ideb no ensino médio (em particular nos cinco municípios mencionados: 

Ribeirão Pires, Bom Jesus dos Perdões, União Paulista, Itirapina e Matão). Porém, ela seria 

facilmente rebatível, já que, ao contrário do observado no fundamental, a tendência, no Brasil, 

é de não cumprimento das metas nesse nível de ensino.  

 

Gráfico 4 - Ideb total dos anos finais ensino fundamental no Brasil 2005-2017 

                                                           
20 Gráfico extraído do “Resumo Técnico do Ideb/2017” – INEP/MEC. DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS 

EDUCACIONAIS; DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. Resumo técnico: Resultados 

do índice de desenvolvimento da educação básica. Disponível em:  

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ide

b_2005-2017.pdf>. Acesso em: 20.10.2018 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2017/ResumoTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
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Fonte: Resumo técnico do Ideb/2017, Inep/MEC consultado em 20 out. 2018 

 

Assim, os dados sobre absenteísmo cedidos pelas prefeituras, e coletados pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, deveriam ser pelo menos segmentados por nível de ensino, 

elucidando se as ausências são de professores da rede municipal ou estadual e identificando 

também se as faltas realmente são relativas aos docentes ativos da rede informada. Esse 

detalhamento é relevante pois, enquanto o Censo Escolar do Ministério da Educação, 

consultado em 20 de outubro de 2018, referente a 2015 mostrava que integravam a rede de 

Itirapina 186 professores (incluindo aposentados, afastados, licenciados, entre outros), dados 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mencionavam 79 docentes. Assim, pelo fato das 

bases de dados serem incomparáveis, e para evitar riscos metodológicos, não foram realizadas 

as análises quantitativas de correlação.  

Independentemente dessa insuficiência de dados do sistema educacional, as condições 

de trabalho da docência, percebidas pelos próprios professores, mantêm-se como pouco 

adequadas, principalmente no que diz respeito ao exercício da discricionariedade, ou 

autonomia, o qual é o elemento de garantia do aprendizado, e, portanto, reflete a eficiência da 

implementação da política pública de educação.  

Visando o resgate de um projeto valioso que soube como criar e cuidar de uma rede de 

apoio voltada ao exercício da discricionariedade pelos professores, na próxima seção será 

explicada a experiência do Centro de Ensino Integral – CEI no município de Itirapina (SP), 

realizada pelo Instituto Península e pela Secretaria de Educação do município, na qual o risco 

de esgotamento emocional foi contornado a partir de um dispositivo de cuidado criado para 

garantir tanto o aprendizado dos educadores como dos educandos.  

 

A experiência no município de Itirapina como dispositivo para garantir uma 

discricionariedade efetiva e eficiente  



25 
 

 
 

 

Desde 2013, o Instituto Toca (organização proprietária do Instituto Península) é parceiro 

da cidade de Itirapina, no interior de São Paulo. No final de 2015, ampliando essa relação, foi 

iniciado um projeto de inovação na escola do CEI Professora Dulce de Faria Martins Migliorini 

(doravante Escola Dulce)  — a com maior índice de crianças em situação de vulnerabilidade 

social do município — para, com base na educação sistêmica, “co-criar soluções que pudessem 

ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos para além dos conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática”21. O CEI Dulce é uma instituição municipal e oferece educação 

infantil e fundamental 1 para cerca de 170 crianças em jornada de tempo integral, com turmas 

organizadas em ciclos.  

 A educação sistêmica, desenvolvida e pesquisada cada vez com maior profundidade 

pelo Instituto Península, é fruto de três eixos conceituais: alfabetização ecológica (CAPRA, 

2006; MOLISSON, 1988), cultura da infância (HORTELIO, 1997; NÓBREGA, 1992) e Ser 

Integral (WILBER, 2008; Metodologia Reggio Emilia,)22. Na alfabetização ecológica, os 

sistemas naturais sem intervenção funcionam em equilíbrio dinâmico perfeito e têm muito a 

ensinar. Seus princípios podem ser base para múltiplos entendimentos, de responsabilidade e 

noções de causa/efeito a conteúdos "formais". Na cultura da infância, a criança é vista como 

um ser completo e o brincar uma linguagem universal, deste modo o exercício de “ser” deve 

ser respeitado, assim como os tempos e os processos individuais. Já no Ser Integral, a educação 

deve compreender o ser humano integralmente, contemplando seu aspecto cognitivo e também 

físico, emocional e espiritual 23. 

Como mencionado nas primeiras páginas deste paper, a profissão de professor é um 

ofício de cuidado. O cuidado é tão importante e necessário àqueles que cuidam quanto aos que 

são cuidados. Assim, as deficiências identificadas no sistema educacional fizeram com que o 

Instituto Península decidisse oferecer e co-criar soluções focadas nos docentes. Essa 

perspectiva torna-se imperativa pelas condições desafiadoras de trabalho, afinal são esses 

profissionais os responsáveis pela implementação da política pública. Para Heloisa Morel, 

                                                           
21 FAZENDA DA TOCA. Onde expandimos nossa atuação para a rede pública de ensino. Disponível em: 

<http://fazendadatoca.com.br/projeto-rede/>. Acesso em: 28 out. 2018. 
22 O Relatório de Observação e análise da abordagem educativa da Escola da Toca foi realizado em parceria 

técnica com a Tellus, agência de design de serviços públicos. INSTITUTO PENINSULA. Relatório de 

Observação e analise da abordagem educativa da Escola da Toca. São Paulo, 2017. 
23 INSTITUTO PENINSULA, loc. cit.  

http://fazendadatoca.com.br/projeto-rede/
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diretora executiva do Instituto Península, essa abordagem visa que os professores possam ser 

profissionais autônomos e plenos, garantindo a qualidade da política pública educacional24. 

Um dos diferenciais da abordagem educativa sistêmica é o investimento intensivo na 

formação e no desenvolvimento continuados dos educadores, assim como a criação de uma rede 

de amparo focada neles. Conforme o Instituto Península, o sucesso da política pública 

educacional passa por entender e valorizar os docentes como os agentes transformadores mais 

importantes da sociedade25. Essa proposta tem sido implementada, no município de Itirapina 

(SP), desde o ano de 2015.  

Um pilar estratégico da proposta são os dispositivos pedagógicos, internos e externos, 

focados na atenção dada pelos professores à garantia de bem-estar e aprendizado dos alunos. 

Essas ferramentas são compostas por: encontros de formação, práticas de autocuidado, 

formações em didáticas específicas, em nível interno, e uma rede de cuidados, no âmbito 

externo ou de instituições locais.  

Os encontros de formação e desenvolvimento são realizados no contraturno, 

diariamente. Por semana, 10 horas são utilizadas para planejamento, formação em conteúdos 

específicos e práticas de cuidados, “que incluem ferramentas que estimulam o olhar 

personalizado para as crianças e seus familiares, assim como o exercício do autoconhecimento 

e coaching para os próprios profissionais”26.  

Um exemplo de ferramenta criada para implementar essa abordagem, e que ilustra a 

importância do apoio metódico para o fortalecimento da autonomia/discricionariedade dos 

cuidadores, são as Práticas de Autocuidado (PACs). Elas podem ser explicadas como momentos 

nos quais os educadores ficam dedicados ao trabalho de entendimento pessoal, consciência 

emocional, delineação de projetos de vida e coaching27.   

Esse dispositivo é complementado pelas formações em didáticas específicas (Língua 

Portuguesa, Matemática, Artes Visuais, etc.) com mediação de formadores externos, assim 

como por momentos de planejamento dos períodos letivos.  

Já as práticas de cuidado são diferentes tipos de encontros que valorizam a escuta, caso 

forem em grupo, e a reflexão, se forem uma atividade individual. Complementarmente às PACs, 

                                                           
24 INSTITUTO Península lança plataforma com foco nos professores. Direcional Escolas: A Revista do Gestor 

Escolar, São Paulo, 3 out. 2018. Disponível em: <https://direcionalescolas.com.br/instituto-peninsula-lanca-

plataforma-com-foco-nos-professores/>. Acesso em: 25 out. 2018. 
25 Sugere-se assistir ao vídeo da campanha #1mudamuitos no site do Instituto Península. INSTITUTO 

PENÍNSULA., 2018 (1m00s). Disponível em: <http://www.institutopeninsula.org.br/>. Acesso em: 15. 09.2018  
26 INSTITUTO PENINSULA. Relatório de Observação e analise da abordagem educativa da Escola da Toca. 

São Paulo, 2017, p. 39. 
27 Ibid., p. 41. 
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estão a “Roda” e a “Discussão de Casos”. A primeira configura-se como um momento de fala 

e escuta, compartilhamento e estudo de referências, tomada de decisões entre pares, pactuação 

de combinados, divisão de tarefas, repasses e encaminhamentos. Já “Discussão de Casos” são 

espaços de discussão coletiva sobre casos específicos em relação a alunos, seus familiares e 

seus contextos dentro e fora da escola28.  

Como mencionado, adicionalmente a esses dispositivos internos da escola, é articulada 

uma rede de cuidados da oferta de serviços públicos locais. Ela é articulada pelo Programa 

Saúde da Família – PSF e implementada pelos Agentes Comunitários de Saúde, Conselho 

Regional de Assistência Social – CRAS, Conselho Tutelar, entre outros.  Essa rede tira dos 

professores a responsabilidade de lidar com casos de abusos familiares e demais desafios 

socioeconômicos, permitindo que eles se concentrem em sua real função: garantir o 

aprendizado dos alunos. Para a diretora da Escola Dulce, Fabiana Costa: “O Conselho Tutelar 

(de Itirapina) levou a ideia da Rede de Cuidados para a Secretaria de Assistência Social e eles 

estão tentando fazer lá também. Foi a partir do que a gente fez aqui.”29. 

Há alguma medição ou avaliação capaz de ilustrar como a discricionariedade na 

implementação da política pública de ensino dos professores dessa escola é exercida com mais 

eficiência do que nas demais? Com algumas limitações metodológicas, foi realizada, em agosto 

de 2017, uma pesquisa quantitativa que traz indícios de que a proposta do Instituto Península 

feita no município de Itirapina co-cria, junto com os implementadores da política pública, uma 

discricionariedade de qualidade para os burocratas de nível de rua.  

 

Sobre a discricionariedade de qualidade na implementação da política pública de 

educação 

 

Com o objetivo de responder a uma demanda do Conselho do Instituto Península, em 

agosto de 2017, foi desenvolvida uma pesquisa, descrita nesta última seção, que servirá como 

base quantitativa para sugestões de caminhos de ajustes voltados à melhoria das condições de 

trabalho dos professores. Esta referência também será lembrada no que tange o Interior de São 

Paulo, como forma de exercício com qualidade da discricionariedade, característica intrínseca 

dos burocratas de nível de rua. 

 

                                                           
28 Ibid., p. 41. 
29 INSTITUTO PENINSULA. Relatório de Observação e analise da abordagem educativa da Escola da Toca. 

São Paulo, 2017, p. 82. 
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Pesquisa sobre as emoções dos burocratas de nível de rua em Itirapina30 

 

O objetivo dessa pesquisa, promovida em 2017, foi avaliar o estado emocional dos 

burocratas de nível de rua, com ênfase nos professores da rede de ensino pública de Itirapina, 

por meio de indicadores psicobiológicos sociais.  

O processo contou com visitas in situ à Escola da Toca e Escola Dulce de Itirapina. 

Foram identificados os problemas de pesquisa, assim como realizada uma revisão da literatura 

com maior foco na área de psicologia do que na área de políticas públicas. Assim, como a 

discricionariedade integra as escolhas das pessoas, a pesquisa adequa-se a este paper visto que 

ela ajuda a caracterizar o estado emocional dos professores, desde os momentos nos quais estão 

sendo feitas as escolhas para implementar a política pública educacional. Para concretizar o 

estudo, por fim, foram selecionadas as ferramentas de avaliação, previamente validadas 

segundo critérios estatísticos, e solicitadas formalmente, à Secretaria municipal de Educação, 

as autorizações para aplicação dos testes.  

Foram contatados os diretores das diferentes escolas no município, definindo a data de 

aplicação dos questionários para 24 de julho de 2017, dia da coleta de dados. No final, quatro 

das oito escolas de Itirapina participaram do exercício (no quadro 7 correspondem as escolas 

em amarelo). Vale mencionar que as quatro não participantes correspondem a escola de 

Educação para Jovens e Adultos presente nos centros de reclusão e as creches locais. Segue o 

quadro 7, para ilustrar esta descrição:  

                                                           
30 Para realizar a pesquisa, o Instituto Peninsula utilizou as referências a seguir: 

Questionários e Instrumentos  

• Cuestionario para "la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo", versão brasileira para 

profissionais da educação 

• Escala de estresse no trabalho  

• Felicidade no ambiente de trabalho   

• Maslach burnout inventory (mbi)  

• Questionário restq-coach versão brasileira  

Artigos  

• Sérgio Henrique Simonetti, Marina Ferraz de Arruda Dedini, Estela Regina Ferraz Bianchi, Rika 

Miyahara Kobayashi - Avaliação do estresse de enfermeiros assistenciais no ensino à distância, 2013 

• Mary Sandra Carlotto, Sheila Gonçalves Câmara - Análise fatorial do maslach burnout inventory (MBI) 

em uma amostra de professores de instituições particulares, 2004  

• Graziela Nascimento da Silva, Mary Sandra Carlotto - Síndrome de burnout: um estudo com 

professores da rede pública, 2003  

• Pedro R Gil-MonteI, Mary Sandra CarlottoII, Sheila Gonçalves CâmaraII - Validação da versão 

brasileira do “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo” em 

professores 

• Ludmila da Silva Tavares Costa, a, Pedro Rafael Gil-Monteb, Rosana de Fátima Possobona & Glaucia 

Maria Bovi Ambrosanoa - Prevalência da Síndrome de Burnout em uma Amostra de Professores 

Universitários Brasileiros, 2013  

Outras fontes  

Secretaria Estadual de Educação, Resultados do IDESP – Itirapina, 2016er  
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Quadro 7: Escolas públicas no município de Itirapina, ano 2015.  

 

Fonte: Elaboração própria com dados Inep. 

*Amarelo: participante da pesquisa. 

**Laranja: não participante da pesquisa. 

 

 

A pesquisa coletou informações de 73 professores por meio de 370 questionários para 

um total de 12.500 questões respondidas. Nela, foram analisados quatro aspectos: a) nível de 

estresse no trabalho; b) nível de propósito; c) nível de indolência; e d) nível de realização 

pessoal. Para serem estabelecidos pontos de análise em cada uma das variáveis, foram 

selecionadas pesquisas científicas adicionais que já haviam abordado cada uma delas e que 

servem de “linha de base” para efeitos comparativos. Esse tipo de comparação demonstra 

limitações a respeito da representatividade e comparação de dados, porém serve como ponto de 

partida para dimensionar as variáveis analisadas. Para cada uma delas, do lado direito de cada 

um dos gráficos, colunas vermelhas, serão apresentados esses dados “base”. 

 

a) Sobre o nível de estresse no trabalho 

 

Nesta variável, o indicador mede uma complexa série de fenômenos subjetivos 

experienciados quando a demanda de um evento excede os recursos de adaptação da pessoa. 

Ele é medido com uma escala geral de estresse no trabalho. Quanto maior o índice, pior o 

resultado. Como ilustrado no Gráfico 5, o nível de estresse no trabalho na Escola Dulce é menor 

que nas demais escolas.   

 

 Gráfico 5: Estresse no trabalho 

Itirapina - Escola Dulce (CEI) - Prova Brasil 2015

Itirapina - Escola municipal José Cruz (EMEF) - Prova Brasil 2015

Itirapina - Escola municipal Aracy Leal Bernardi Professora (EMEF) - Prova Brasil 2015

Itirapina - Escola municipal Marilei Schmidt de Oliveira Professora (EF e EJA)

Itirapina - Escola municipal Hilda Barros Professora (CEI)

Itirapina - Escola estadual Joaquim de Toledo Camargo Professor (Anos Finais - EM) - Prova Brasil

Itirapina - Escola municipal Eneida Cario (creche)

Itirapina - Escola municipal Ana Candida (creche)
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Fonte: Realização própria com base nos resultados da pesquisa do Instituto Península, realizada em agosto de 

2017 

 

b) Sobre o nível de propósito 

 

Nesta variável, o indicador mede se o trabalho traz propósito, é desafiador, traz 

realização ou é gratificante. Ele é medido a partir de uma avaliação de Burnout específica para 

profissionais de educação. Quanto maior o índice, melhor o resultado.  Como ilustrado no 

Gráfico 6, o nível de propósito relacionado ao trabalho na Dulce é maior que nas demais escolas. 

 

Gráfico 6: Propósito no trabalho 

 

Fonte: Realização própria com base nos resultados da pesquisa do Instituto Península realizada em agosto de 

2017 

46,4

50,2

55,3 54,5 53,5
50,8

23

28

33

38

43

48

53

58

DULCE ARACY LEAL HILDA BARROS JOSÉ CRUZ Somas das três
escolas

Enfermeiros da
rede pública

*Média das 

três escolas

*

18,0
17,0

16,2 16,3 16,5

14,7 15,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

DULCE ARACY LEAL HILDA

BARROS

JOSÉ CRUZ Soma das três

escolas

Professores

Universitários

Professores da

rede de ensino

de Porto

Alegre

*Média das 

três escolas

* 



31 
 

 
 

c) Sobre o nível de indolência  

 

Nesta variável, o índice é parte de uma avaliação de Burnout para profissionais de 

educação. Ele mostra aspectos como não ter paciência, considerar os alunos insuportáveis, 

chatos, comportamento de indiferença, ironia ou costume de rotular. Quanto menor o nível de 

indolência, melhor o resultado. Como ilustrado no Gráfico 7, o nível de indolência é menor na 

escola Dulce do que no resto das participantes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Indolência no trabalho 

 

Fonte: Realização própria baseada nos resultados da pesquisa do Instituto Península, de agosto de 2017 

 

d) Sobre a realização pessoal  

 

Nesta variável, o indicador descreve a falta de realização pessoal no trabalho, o que 

produz uma depreciação do próprio papel profissional. Assim, professores não se sentem 

valorizados financeiramente, não recebem reconhecimento dos pais dos alunos e as vezes das 

diretorias, entre outras variáveis. Quanto maior o índice, pior o resultado. Mesmo na Escola 

Dulce, esse aspecto evidencia um dos desafios sistêmicos de difícil superação: 
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Gráfico 8: Realização pessoal no trabalho 

 

Fonte: Realização própria baseada nos resultados da pesquisa do Instituto Península, de agosto de 2017 

 

e) Sobre as avaliações externas 

 

Por fim, assim como foi realizada, em páginas anteriores, a comparação entre os 

resultados do Ideb e as ausências dos professores reportadas pelos municípios ao Tribunal de 

Contas da União para o ano de 2015, a seguir, ilustra-se, em quatro gráficos, a comparação 

relativa ao desempenho das escolas na prova IDESP.  

 

Quadro 8 - Comparativo entre avaliações externas das escolas participantes da pesquisa 
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Fonte: Elaboração própria com informação da pesquisa do Instituto Península 2017 

 

Comparando esses dados com a evolução dos últimos 10 anos, observa-se que, no geral, 

os avanços nos resultados iniciais demostram eficácia do sistema para atingir as metas de 

aprendizado.  

 

Gráfico 9 - Evolução do Ideb em Itirapina - resultados anos iniciais vs. meta 2017 

 

Fonte: www.QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

 

A partir do Quadro 7 e do Gráfico 9, observa-se que os desafios relativos ao aprendizado 

têm tido avanços, atingindo as metas, entretanto as condições de trabalho dos professores ainda 

estão enquadradas na lógica do Lipsky (1980) do “aproveitamento/redução da gordura”. Será 

que não vale analisar em futuras pesquisas se a melhora nos índices de aprendizado dos alunos 

tem sido atingida em detrimento das condições de trabalho dos docentes? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discricionariedade é uma característica de todos os burocratas de nível de rua. O seu 

exercício, no caso dos professores, sem rede de apoio pode se transformar em uma percepção 

de abandono e impotência. 

No caso do estado de São Paulo, o absenteísmo vem se mostrando como a resposta dos 

professores às suas condições de trabalho, associadas em diversas pesquisas a abandono e 

impotência em saber lidar com os desafios do ambiente escolar. Monitorar essas ausências exige 

a verificação das segmentações existentes, por nível de ensino, tipo de rede — estadual ou 

municipal — e, inclusive, vínculo empregatício dos docentes com o serviço público. Em São 

Paulo, esse detalhamento da coleta de dados ainda não é garantido.  
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Ao buscarem-se as possíveis causas desse absenteísmo, foi identificado o esgotamento 

emocional dos professores, o que pode comprometer a implementação da política pública 

educacional. Lembrando Lotta (2012), até que ponto as políticas devem olhar os indivíduos e 

até que ponto devem focar as questões coletivas ou sociais? Os agentes devem oferecer 

tratamentos individuais ou criar processos de rotinização e abordagem coletiva das demandas?  

No município de Itirapina (SP), o Instituto Península tem desenvolvido uma experiência 

focada na rede de apoio e no cuidado, com o objetivo de garantir o exercício da 

discricionariedade de qualidade, até mesmo observando a realidade individual de cada 

professor, como forma de autonomia dos educadores. É um olhar de reconhecimento às 

individualidades dos professores, sem esquecer que cada um deles integra uma rede coletiva. A 

iniciativa já foi testada e está sendo avaliada nos anos iniciais, porém ainda precisa ser incluída 

nos anos do fundamental II e ensino médio. Algumas pesquisas31 argumentam que nesse nível 

de ensino os desafios emocionais, tanto para alunos quanto para professores, comprometem o 

aprendizado, a permanência e o resultado. Seria valioso o entendimento dos arranjos 

institucionais necessários para garantir redes de cuidado com foco nos educadores de ensino 

fundamental II e ensino médio. Essa escolha de gestão pode ser uma das ferramentas de 

fortalecimento da implementação da política educacional. Pode também garantir a prática da 

discricionariedade dentro da lógica “weberiana” da burocracia, o que corresponde ao exercício 

legal da política e não ao improviso do burocrata da ponta implementando a política como 

melhor consegue fazer.  

Deste modo, para garantir uma discricionariedade baseada na lógica “weberiana” de 

legitimidade do poder público, assim como de qualidade dos burocratas de nível de rua na 

política pública de educação, e como policy option sustentada neste paper, propõe-se replicar a 

Rede de Cuidados liderada pelo Conselho Tutelar em Itirapina e também os dispositivos 

internos da escola Dulce focados nos educadores como agentes transformadores da sociedade. 

A sugestão, neste caso, refere-se a arranjos de gestão (pactos de grupos de trabalho, por 

exemplo) que precisam ser liderados pela diretoria municipal, criando aderência e legitimidade, 

                                                           
31 Ver em Carlotto, Mary Sandra. Síndrome de Burnout: diferenças segundo níveis de ensino. 

Em: Psico, ISSN 0103-5371, Vol. 41, Nº. 4, 2010. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5161401> Acesso em 14.10.2018 e também em: GOMES, A. 

Rui et al . Problemas e desafios no exercício da actividade docente: Um estudo sobre o stresse, "burnout", 

saúde física e satisfação profissional em professores do 3º ciclo e ensino secundário. Rev. Port. de Educação, 

Braga,  v. 19, n. 1, p. 67-93,    2006 .   Disponível em 

<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-91872006000100004&lng=pt&nrm=iso>. 

acessos em 14 out.  2018. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18518
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402815
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5161401
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e que fortaleçam a implementação da política pública educacional, sem ignorarem as limitações 

e potencialidades dos burocratas de nível de rua. Portanto, mostra-se necessário aprofundar 

ainda mais as pesquisas sobre como o contexto, assim como as condições de trabalho destes 

profissionais, influência no sucesso ou fracasso das políticas públicas.  

Sendo assim, o caso da Escola Dulce, no município de Itirapina (SP), mostra-se como 

exemplo bem-sucedido de proteção e cuidado voltados à autonomia/discricionariedade dos 

educadores, o que é refletido na garantia do cuidado e do aprendizado dos alunos. Defende-se 

que esta experiência é replicável em qualquer município e tem demostrado ser uma solução 

muito poderosa para a realidade do Sistema Educacional brasileiro. Para multiplicar essa 

prática, o Instituto Península tem se disponibilizado para firmar parcerias com secretarias 

municipais, estaduais, órgãos do nível federal e do terceiro setor. 
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ANEXOS  

 

ANEXO A: Total de ausências por município registradas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (ano 2015) 

 

 

Municipio
Total 

ausências

Nº 

Professores

Ausência por 

professor

Media ausencia 

por mês por 

professor

Ribeirão Pires 11855 65 182                 15                             

Bom Jesus dos Perdões 7075 41 173                 14                             

União Paulista 308 2 154                 13                             

Itirapina 11339 76 149                 12                             

Matão 9672 76 127                 11                             

Serra Negra 1555 14 111                 9                               

São José do Rio Preto 66900 603 111                 9                               

Ribeirão Preto 102690 969 106                 9                               

Taubaté 66543 643 103                 9                               

Presidente Epitácio 4397 43 102                 9                               

Lins 7956 83 96                   8                               

Boituva 15348 162 95                   8                               

Monte Mor 16754 179 94                   8                               

Cajuru 7044 76 93                   8                               

Jarinu 8445 93 91                   8                               

Tremembé 11010 124 89                   7                               

São Carlos 18232 209 87                   7                               

São Vicente 59389 706 84                   7                               

Birigui 25410 312 81                   7                               

Aramina 2031 25 81                   7                               

Cubatão 27150 340 80                   7                               

Santa Bárbara d'Oeste 35383 459 77                   6                               

Populina 1760 23 77                   6                               

Taquaritinga 10390 137 76                   6                               

Getulina 2196 29 76                   6                               

Igarapava 5065 69 73                   6                               

Rancharia 4363 60 73                   6                               

Ribeirão Branco 4752 66 72                   6                               

Tuiuti 1943 27 72                   6                               

Taquarivaí 1923 27 71                   6                               

Bertioga 12024 171 70                   6                               

Oscar Bressane 553 8 69                   6                               

Paraguaçu Paulista 12304 186 66                   6                               

Bento de Abreu 583 9 65                   5                               

Rio Claro 32213 505 64                   5                               

Taboão da Serra 54185 850 64                   5                               

Nova Aliança 1004 16 63                   5                               

Lutécia 1126 18 63                   5                               

Dobrada 813 13 63                   5                               

Maracaí 6048 100 60                   5                               

Holambra 3494 58 60                   5                               

Peruíbe 14363 244 59                   5                               
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Fonte: Elaboração própria com informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2015 

Júlio Mesquita 1801 31 58                   5                               

São Sebastião 13991 241 58                   5                               

Osasco 104417 1811 58                   5                               

Campina do Monte Alegre 1317 23 57                   5                               

Itapevi 37694 663 57                   5                               

Lorena 17039 301 57                   5                               

Araçariguama 7811 139 56                   5                               

Macaubal 223 4 56                   5                               

Riolândia 2669 48 56                   5                               

Cássia dos Coqueiros 665 12 55                   5                               

Santo André 40728 736 55                   5                               

Cotia 44774 819 55                   5                               

Mariápolis 1194 22 54                   5                               

Botucatu 14715 272 54                   5                               

Jandira 14223 264 54                   4                               

Dolcinópolis 685 13 53                   4                               

Monções 468 9 52                   4                               

Caraguatatuba 25368 491 52                   4                               

Guaiçara 1960 38 52                   4                               

Pirajuí 3529 69 51                   4                               

Teodoro Sampaio 2443 48 51                   4                               

Pacaembu 2086 41 51                   4                               

Buritizal 806 16 50                   4                               

Cândido Rodrigues 450 9 50                   4                               

Indiana 1190 24 50                   4                               

Alumínio 2718 55 49                   4                               

Irapuã 1673 34 49                   4                               

Ubatuba 12602 258 49                   4                               

Andradina 8040 165 49                   4                               

Terra Roxa 1007 21 48                   4                               

Cajati 5368 112 48                   4                               

Santo Antônio do Aracanguá 2006 42 48                   4                               

Piquete 1787 38 47                   4                               

Sales Oliveira 2157 46 47                   4                               

Sarapuí 1637 35 47                   4                               

Onda Verde 1431 31 46                   4                               

Araçatuba 16563 359 46                   4                               

Limeira 25602 555 46                   4                               

Braúna 967 21 46                   4                               

Itapetininga 20578 447 46                   4                               

Serrana 5489 120 46                   4                               

Pontalinda 858 19 45                   4                               

Avaré 14042 313 45                   4                               

Santo Expedito 442 10 44                   4                               

Aguaí 4240 96 44                   4                               

Parisi 44 1 44                   4                               

Cosmorama 915 21 44                   4                               

Mairinque 6806 157 43                   4                               

Ourinhos 9575 225 43                   4                               

Cachoeira Paulista 5358 126 43                   4                               

Bofete 2591 61 42                   4                               

Pirassununga 7509 178 42                   4                               

Jales 3339 80 42                   3                               
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ANEXO B - Formulários utilizados para a coleta de informação da pesquisa do Instituto 

Península sobre situação emocional dos professores de quatro escolas do município de 

Itirapina, São Paulo.  

 

 


