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Virgem do Rosário, 

Vós fostes uma rosa, 

Entre todas as flores 

Vós sois mais formosa! 

Vós sois mais formosa 

Como a luz do dia, 

Arrodeada dos anjos 

A Virgem Maria! 

A Virgem Maria 

Que Deus acolheu, 

Para ser a mãe sua 

Que dela nasceu! 

Que dela nasceu 

O nosso bom Jesus, 

Os anjos benditos 

Lhe assiste com luz! 

Lhe assiste com luz 

Mãe do nosso bem, 

Levai-nos à Glória 

Para sempre amém! 
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"Não alimentar ilusões nem sonhos de 
redenção social: a escola vale o que 

vale a sociedade. Não deixar-se levar 
pelo fatalismo, principalmente quando 

se disfarça com vestes científicas: a 
escola é um lugar insubstituível na 
formação das crianças e dos jovens. 

Entre esses dois extremos, há um 
campo imenso de possibilidades. Os 

docentes sempre souberam disso. Mas 
a ideia de um espaço público de 

educação levanta muitos desafios, 
sociais e profissionais, que podem 

ajudar a reconstruir laços perdidos no 
processo histórico de edificação dos 

grandes sistemas escolares. É por isso 
que insistimos na necessidade de ligar 

de outra forma os docentes às 
"comunidades", de recriar uma 
concepção mais estruturada do 

trabalho escolar e da sua organização, 
e enfim de estabelecer novas relações 

dos docentes com as diferentes formas 
de conhecimento”. 

 
(NÓVOA, 2009, p. 233). 

 
 

 



RESUMO 

 

 

JACINTO, Gabriel José. Absenteísmo docente em duas escolas do Distrito 
Jardim Ângela em São Paulo (Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Esta pesquisa analisa o Absenteísmo docente em duas escolas do distrito Jardim 
Ângela do Município de São Paulo. Este tema foi desenvolvido como objeto de 
estudo pela sua importância no cotidiano escolar. Trata-se de ouvirmos os docentes 
sobre o absenteísmo e buscar compreender as explicações que eles dão às 
ausências nos dias de aula e às ações da escola para administrar tais ausências. A 
pesquisa é desenvolvida em duas escolas da rede pública estadual de ensino, 
localizadas dentro de um mesmo território. A escolha de uma delas se deve pela sua 
localização em uma região de melhor acesso e com boas condições materiais; e a 
outra foi escolhida por se encontrar em uma região com piores condições materiais e 
de difícil acesso, o que nos interessa para melhor analisarmos o fator território em 
uma relação com a escola. Os professores entrevistados são do 9º ano do Ensino 
Fundamental I das disciplinas de língua portuguesa e matemática pela carga horária 
ser maior no currículo. Os professores do 9º ano do Ensino Fundamental I da 
disciplina de língua estrangeira também foram entrevistados devido à carga horária 
ser reduzida e, por ser muitas vezes, vista como supérfluo. O 9º ano foi escolhido 
por ser o ano da conclusão do ciclo 2 e por causa da avaliação do Saresp. As faltas 
foram pesquisadas entre os anos letivos de 2013 e 2014, pela acessibilidade dos 
dados nas duas instituições. A pesquisa foi realizada a partir da análise de 
documentos com o registro de faltas dos professores e pela entrevista com os 
professores dessas disciplinas. O estudo partiu das definições de território e 
territorialidade segundo Haesbaert, empregou ideias de Nóvoa sobre a profissão 
docente, de Tardif sobre a reflexão dos saberes docente e as características do 
trabalho docente e do papel social da escola abordado por Sacristán. 
 
 
Palavras-chave: Absenteísmo Docente. Território.  Territorialidade. Profissão 
Docente. Ciclo 2. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

JACINTO, Gabriel José. Docent Absenteeism in two schools in the district of 
Jardim Angela in São Paulo (Master Degree Dissertation). Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
 
This research analyzes the docent absenteeism in two schools in the district of 
Jardim Angela at the town of São Paulo. This theme was developed as a study 
object for its importance in everyday school life. It is about listening to the docents 
about the absenteeism and try to comprehend the explanations that they give to 
absences on school days and the school actions to manage such absences. The 
research is developed in two schools of the state public education system located 
within the same territory. The choice of one of them is due for its location in an area 
of better access and with good material conditions; And the other one was chosen for 
being located in an area with worse material conditions and difficult acces, which 
interest us to better analyze the territory factor in a relation with the school. The 
teachers interviewed are from 9th grade of Elementary School I of Portuguese 
language and mathematics disciplines once the workload is heavier on their 
curriculum. Teachers of 9th grade of Elementary School I of foreign language 
discipline were also interviewed due to the reduced workload and, for being often 
seen as superfluous. The 9th grade was chosen for being the year of conclusion of 
cycle 2 and because of the assessment of Saresp. Absences were researched 
between school years of 2013 and 2014, by the accessibility of informations of two 
institutions. The research was conducted by the analysis of documents with the 
teachers' absenteeism recording and the interviews with teachers of respective 
subjects. The study was based on territory and territoriality definitions according to 
Haesbaert, it applied ideas of Nóvoa on the docent profession, on Tardif about the 
reflection of docent knowledge and the characteristics of docent work and the school 
social role approached by Sacristan. 

 

Key Words: Docent Absenteeism. Territory. Territoriality. Docent Profession. Cycle 
2. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Examinar a escola por dentro tem se revelado uma das mais importantes 

tarefas na área da educação nas últimas décadas. A escola, como centro das 

discussões educacionais, vem sendo reforçada pelas diversas organizações 

educativas. 

 

Esta pesquisa analisa o Absenteísmo Docente em duas escolas do distrito 

Jardim Ângela do Município de São Paulo. Este tema foi escolhido como objeto 

de estudo pela sua importância no cotidiano escolar. Trata-se de ouvirmos dos 

próprios professores e da direção escolar as explicações que dão para as ausências 

do profissional docente. 

 

A minha trajetória como profissional docente aconteceu na disciplina de 

História e Filosofia na década de 90. Ministrei aulas nos turnos matutino e noturno 

para o ensino fundamental e ensino médio, sendo interrompida no início do ano 

2000 porque tracei outro projeto pessoal. Naquele momento exercia essa função 

docente no Estado de Mato Grosso. Naquele espaço desenvolvi, junto com os 

colegas professores, vários projetos e trabalhos interdisciplinares. Naquela etapa, a 

experiência do trabalho docente foi um acontecimento que me ajudou muito no 

amadurecimento como pessoa e que foi decisivo para o crescimento na profissão. 

 

Atualmente, na função em que me encontro na administração de algumas 

comunidades de tradição religiosa que nasceram de um trabalho comunitário da 

região, está sendo difícil conciliar o meu ofício com o trabalho docente, porém, o 

território no qual me encontro coloca-me em contato próximo de alguns profissionais 

da rede pública escolar. Fomos inúmeras vezes chamados para vários eventos, 

desde a participação dos eventos de mães nas unidades escolares a festejos 

juninos, como também em preparação do natal com o Projeto Natal sem Fome. 

Das nossas conversas em finais de semana surgiu a ideia de um Sarau de Música e 

Poesia com a comunidade local que logo foi colocado em prática e hoje já conta com 

sete anos de existência. Devo acrescentar que me encontro morando nesse território 
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desde 2005. Começamos o Sarau na casa de um professor que logo se incumbiu de 

registrar a presença de todos no evento. Esse registro se encontra nas mãos desse 

professor que é um dos maiores motivadores do Sarau e também por sua habilidade 

de reunir pessoas. Desde o início, o Sarau teve a característica comunitária porque 

era aberto a todos da comunidade escolar e da vizinhança. Atualmente, o Sarau 

acontece de forma itinerante com uma participação média de umas sessenta 

pessoas. Tudo isso fez com que me aproximasse ainda mais de alguns professores 

da rede pública estadual de ensino para saber dos seus sonhos, suas lutas e seus 

projetos. No Sarau surgiram discussões calorosas em torno do professor e da escola 

como um todo; isso favoreceu meu envolvimento com essas temáticas. 

 

Foi daí que surgiu o questionamento de como é o pertencimento por parte dos 

professores, na sua escola e no entorno onde trabalham. Por isso, esta pesquisa 

quer entender quais as razões que os professores dão para as faltas em dias de 

letivos, e se existe alguma ação por parte da gestão da escola no sentido de manter 

a rotina escolar e o seu projeto pedagógico.  

 

Considerando o distrito Jardim Ângela na dimensão educacional, a 

justificativa para a pesquisa em duas escolas surgiu pela indicação da Diretoria 

Regional Sul 2 e pela necessidade de estudar escolas distintas em relação ao 

acesso e às condições materiais de uma mesma região, onde uma é mais central e 

a outra está localizada em lugar de menores condições materiais e pior acesso, o 

que nos interessa para melhor analisarmos o fator território. 

 

Os professores a serem pesquisados fazem parte do 9º ano do ciclo 2 e as 

disciplinas escolhidas para a pesquisa são Língua Portuguesa, Matemática e Língua 

Estrangeira. O critério usado para a pesquisa no 9º ano foi ser este o último ano do 

ciclo 2, momento em que se dá a avaliação do ciclo pelo Saresp (Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). As disciplinas Língua 

Portuguesa e Matemática foram escolhidas porque têm carga horária maior no 

currículo do 9º ano. A opção pela Língua Estrangeira ocorreu porque, ao contrário, 

tem carga horária reduzida e muitas vezes ela é vista como supérfluo ou acessório. 

O período pesquisado foi o ano letivo de 2013 e o ano de 2014, pela acessibilidade 

aos dados nessas instituições, o que torna possível fazer um mapeamento anual 
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desse período das ausências dos professores e ver a evolução delas. Vale lembrar 

que as reformas educativas ocorrem cada vez mais sobre a autonomia e avaliação 

continuada como forma de modernização e eficácia da escola. 

 

O tema foi eleito no decorrer das discussões na disciplina: Elaboração de 

Anteprojeto, ministrada no primeiro semestre do ano de 2014. Essa disciplina 

proporcionou aos discentes do programa de Educação: História, Política, Sociedade 

o ingresso no universo da investigação científica. A delimitação do tema só foi 

possível no contato com as fontes de referência do referido programa em questão. 

 

Utilizei o banco de teses da Capes, Scielo e o Anped para pesquisar sobre o 

que já havia sido desenvolvido sobre o tema, e verifiquei uma lacuna no que se 

refere ao absenteísmo docente em escolas da periferia de São Paulo. Também foi 

possível ver que o absenteísmo docente traz implicações sociais e culturais sérias 

na rotina escolar e em seu entorno, como também na gestão da escola. A escolha 

do tema também é justificada pela distância do distrito Jardim Ângela em relação ao 

centro econômico, político e cultural da cidade de São. Em relação à dimensão 

política, o poder público faz pouco caso dos territórios mais afastados; não existe um 

programa de políticas públicas sério. A subprefeitura da região (M´Boi Mirim) está 

localizada próximo ao rio Pinheiros, isto é, no limite com Capela do Socorro que é 

outra região. A localização de outros serviços como o policiamento e postos de 

saúde são precários e quase sempre à margem da população. A demanda 

educacional da região também é muito grande com salas de aulas muito lotadas.  

 

Quanto ao território abordado, Jardim Ângela, existe apenas dois acessos, a 

estrada M´Boi Mirim e a estrada do Guarapiranga que no seu prolongamento leva o 

nome de Estrada da Baronesa. Únicas vias de ligação com o município de Embu 

Guaçu. O único meio de transporte da região ainda é o ônibus ou o micro-ônibus e a 

lotação. Em tempos de eleição sempre surgem projetos políticos com propostas de 

prolongamento da rede metroviária, mas que termina apenas nas promessas.  Em 

ambos os trajetos há um grande número de linhas de ônibus e de lotação. Quem 

está localizado nas proximidades destas duas vias tem acesso fácil e rápido tanto 

para Santo Amaro quanto para o sentido contrário, em direção ao Embu Guaçu. 

Esse eixo foi transformado em local de empreendimentos habitacionais, de 
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comércios e bancos. A maioria da população encontra-se fora dele desse eixo, 

assim como a localização das escolas, daí o deslocamento para as aulas tanto de 

alunos como de professores se tornou mais penoso. 

 

A maioria dos professores depende do transporte coletivo para ministrar suas 

aulas nas escolas pesquisadas. Como não há muita opção de transporte quase 

sempre chegam atrasados. Dessa forma, as políticas públicas impactam também na 

questão educacional e não se vislumbra em curto prazo uma política pública para 

solucionar, mesmo que parcialmente, o problema do transporte coletivo dos 

moradores.  

 

Sem grandes investimentos na Educação por parte do Estado fica difícil 

mudar esse quadro. Com a universalização da educação básica a demanda de 

professores aumentou. A categoria dos professores é a maior dentre o funcionalismo 

público e os gastos do governo com a categoria é a maior fatia. Para o Estado os 

professores custam muito, são caros para os cofres públicos. Daí o motivo de não 

investirem na educação, não é prioridade. Por isso, a imagem que é veiculada da 

escola está associada a algo incerto, justificativa para a privatização.  

 

Esta pesquisa será desenvolvida a partir de entrevistas com alguns 

professores da rede pública estadual da cidade de São Paulo. Ouvir os professores 

e saber deles a razão para o absenteísmo pode ser o começo de mudanças 

significativas na rotina escolar. Daí a questão do território tornar-se relevante, 

porque é necessário entendermos qual é o pertencimento, ou não, do profissional 

docente com o entorno do território escolar. Essa questão é fundamental e deve ser 

refletida dentro da comunidade escolar. 

 

No campo do estudo sobre o profissional docente encontramos autores com 

enfoques diversos: currículo, disciplina, formação, entre outros. Esses enfoques nos 

fazem pensar que a sociedade espera muito do professor e da escola como um 

todo. Por isso, entendemos as transformações sociais como processo e uma parte 

delas passa fundamentalmente pela instituição escolar. 
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No contato com a Diretoria de Ensino Sul 2, fui acolhido pela assessoria de 

educação que, prontamente, me encaminhou para a coordenação responsável 

dessa Diretoria. No contato com a coordenadora educacional da diretoria pude 

esclarecer o motivo da visita e a necessidade do encaminhamento para a pesquisa. 

Tão logo fui atendido e me dirigir para as escolas selecionadas, a fim de apresentar 

a proposta da pesquisa para as respectivas coordenações das escolas do distrito 

Jardim Ângela, em estudo. 

 

Comecei uma peregrinação, primeiro na escola com mais acessibilidade para 

chegar e expus minha intenção junto à diretora. Pude ser contemplado com o apoio 

da direção e, em seguida, me dirigi a outro estabelecimento escolar com maiores 

dificuldades de acesso que também me acolheu para o desenvolvimento da 

pesquisa. No entanto, precisava aguardar, em ambas, o momento propício para o 

contato com os professores nas horas atividades durante a semana. 

 

Os objetivos traçados para este estudo foram sendo construídos ao longo das 

orientações. Entre uma orientação e outra lapidávamos, cada vez mais, nossa 

intenção. Os objetivos específicos foram dando a amplitude necessária para o 

trabalho de pesquisa. 

 

 

Definição do tema e do problema  

 

 

Considerando a atuação dos professores das disciplinas Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira e de Matemática, o problema desta pesquisa foi definido assim: 

quais as causas do absenteísmo dadas pelos docentes de duas escolas da rede 

pública estadual de ensino do distrito Jardim Ângela? A relação que o professor tem 

com o território pode ser uma das causas do absenteísmo? Como a escola entende 

e canaliza o absenteísmo docente? 
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Definição de objetivos 

 

 

Levando em conta as perguntas norteadoras, anteriormente definidas, o 

objetivo geral da pesquisa é identificar em duas escolas da rede pública estadual de 

ensino os índices e razões do absenteísmo docente. Este objetivo se desdobra em 

outros objetivos específicos: 

 

 Conhecer as principais explicações para as ausências na perspectiva dos 

professores, da direção e coordenação da escola comparando-as; 

 Verificar quais são as providências tomadas pelas escolas para garantir o 

cumprimento do projeto pedagógico, levantando o número de faltas dos 

professores e verificando quais as providências da gestão para manter a 

rotina escolar; 

 Caracterizar as relações institucionais, pessoais e outras que os professores 

estabelecem com o território onde as escolas estão localizadas; 

 Comparar o absenteísmo nas escolas, já que elas se encontram em 

localizações diferentes no mesmo território. Uma de melhor acesso e outra 

com maiores dificuldades de acesso. 

 

 

Hipótese 

 

 

Das leituras propostas pelas disciplinas do programa de educação e dos 

autores empregados nesta pesquisa, estive em contato com as seguintes ideias: as 

faltas podem estar relacionadas com o esgotamento físico e psíquico do professor, 

que ocorre motivado pelo stress da própria profissão e também por causa da 

sobrecarga de muitos profissionais que necessitam assumir aulas em instituições 

distintas e em locais onde necessitam se deslocar por várias horas para ministrar 

suas aulas.  

 

A lotação das salas de aula com números de alunos acima da média nacional 

também pode ser outro fator que pode levar ao absenteísmo docente. Sendo assim, 
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seria necessário analisar melhor as diferentes motivações pelas quais os 

professores faltam às aulas e verificar se o impacto dessas faltas reflete no 

rendimento escolar dos alunos. 

 

Diferentemente das causas já relacionadas ao absenteísmo, esta pesquisa 

tem como hipótese a ideia de que o território é mais um fator para o absenteísmo. 

Acreditamos que a relação de pertencimento do professor ao território (no caso, 

Jardim Ângela), onde se localiza a escola, pode favorecer uma boa relação com a 

escola, ou seja, esse profissional identifica-se com sua ação, que favorece a escola 

e seu entorno. Desta forma, por ser responsável por essa ação, a tendência desse 

professor é não ser absenteísta. Ao contrário, acredita na importância da sua 

presença cotidiana. 

 

Pertencimento a um território se explica pelo “vivido”, pelos laços que se cria 

com o lugar em si, com as relações pessoais construídas, com as instituições que 

acolhem o entorno que delas dependem. 

 

Portanto, o professor da escola de um território com o qual tem o sentimento 

de pertença se identifica com ela (escola), e buscará condições para que a relação 

escola/território seja coesa, de constante transformação, atendendo aos interesses 

da população do seu entorno. 

 

Assim, o professor que é absenteísta tem maior probabilidade de não 

pertencer ao território onde se localiza a escola, não se identificando com ela. 

 

Quanto aos capítulos, este estudo foi estruturado criteriosamente para 

conduzir o leitor a entender o processo das razões do absenteísmo docente. 

 

Partindo da introdução procurei mostrar as razões do tema para a pesquisa, 

além de definir o problema da pesquisa e apresentar os objetivos geral e específicos 

que nortearam o desenvolvimento de todo o estudo. Eles foram contemplados ao 

longo da discussão, da estruturação dos capítulos e da leitura dos autores 

entrelaçados com as entrevistas dos professores e da direção escolar. Através deles 
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empreendemos uma tentativa de encaminhar o leitor para futuras questões sobre a 

escola. 

 

No capítulo 1 apresento o levantamento de pesquisas que versavam sobre o 

absenteísmo docente para definir melhor o meu tema de estudo. No levantamento 

encontrei o suporte teórico para a definição de conceitos e para a análise dos dados. 

 

O capítulo 2 mostra os apoios de teóricos relevantes para o estudo, para a 

conceituação de território e territorialidade fundamentais para saber se o entorno 

também é fator para as faltas. 

 

O capítulo 3 foi dividido em dois subtemas; a escola e seu entorno e os 

índices sociais do Jardim Ângela. Entender a realidade da escola e seu território 

ajuda a entender também qual é o nível de pertencimento, ou não, dos professores 

dentro da comunidade escolar. Este capítulo traz os referenciais teóricos a partir do 

levantamento das pesquisas e das disciplinas que cursei. As teorias abordadas 

foram grande auxílio na elaboração de conceitos sobre o território e territorialidade, 

fundamental porque se relacionam também com a identificação do professor com a 

escola e seu entorno. 

 

No capítulo 4 foram retomados os procedimentos de pesquisa e 

apresentamos a análise de dados da pesquisa. 

 

Nas considerações finais foram apresentados os resultados encontrados a 

partir das análises feitas.  

 

As Referências Bibliográficas que possibilitaram o trabalho vêm em seguida.  

 

Os anexos estão localizados ao final do trabalho, compostos da legislação 

que embasa legalmente as faltas dos profissionais da rede estadual de ensino e das 

entrevistas realizadas integralmente junto aos professores e coordenadores da rede 

pública estadual. Também composto pelas tabelas feitas a partir da coleta dos 

dados das faltas dos professores nos anos de 2013 e 2014, período analisado na 

pesquisa. 
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Os apêndices da pesquisa foram elaborados a partir das entrevistas feitas 

com os professores e os gestores das duas escolas pesquisadas. Também consta o 

registro de faltas encontradas nos documentos das unidades escolares estudadas. 

As faltas foram contabilizadas mês a mês no ano de 2013 e 2014 de disciplinas 

eleitas para a pesquisa. 
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1 LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE O ABSENTEÍSMO 

 

 

Procurando conhecer o que já se produziu acerca do absenteísmo docente 

quero destacar aqui algumas das pesquisas mais recentes e significativas que dão 

relevância à temática que desejo pesquisar. 

 

Marília Souza Andrade Dias, em 2012, analisa o absenteísmo docente em 

escolas da rede Municipal de Belo Horizonte. Procurou compreender e analisar o 

absenteísmo docente nessas escolas. As perguntas orientadoras deste estudo 

investigam como o fenômeno do absenteísmo está se manifestando na condição 

docente da rede municipal de Belo Horizonte e o que faz com que ele se revele 

assim. A pesquisa de Marília aborda o absenteísmo atribuído às ausências 

justificadas pelas licenças médicas. O caráter dela é exploratório e descritivo e, 

pretende quantificar e qualificar o absenteísmo docente, reunindo a quantidade de 

licenças médicas mensais concedidas aos professores de cada escola municipal 

durante o período de 2009 e das escolas da regional Centro-Sul em 2010. O 

levantamento feito por ela conseguiu dimensionar a magnitude do índice de 

absenteísmo por doença nas escolas municipais, com base nas recomendações do 

Subcomitê de Absenteísmo da Associação internacional de Medicina do Trabalho. 

As suas análises demonstraram que a concessão de licença para períodos curtos é 

mais comum do que a concessão de licenças para períodos longos e os dados 

apontam que a ocorrência do fenômeno está relacionada ao que ocorre nas escolas 

ao longo dos meses. A análise comparativa entre os anos de 2009 e 2010 reflete 

que as estratégias da secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte na 

tentativa de enfrentar o absenteísmo com pagamentos de prêmios para participação 

em reunião pedagógica e pagamento de abono de permanência em escolas da rede 

delimitaram e potencializaram as licenças médicas. 

 

Maria E. Oliveira Dantas, em 2012, analisa os impactos da lei nº 9815/2010 

sobre o presenteísmo/absenteísmo da rede municipal de educação de Belo 

Horizonte no período de 2009/2011: analisa o pagamento de gratificações, prêmios 

e abonos aos docentes, que segundo ela, tem trazido sérias consequências dentro 
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das lutas da categoria. Daí a necessidade de investigar sobre essa lei que concede 

bonificações aos professores e gestores e, pela percepção que os professores e 

gestores têm em relação aos impactos e desdobramentos dessa lei no 

desenvolvimento dos trabalhos escolares. Como objetivo geral ela procurou avaliar 

as relações entre a intensificação e a precarização do trabalho docente e os níveis 

de presenteísmo e absenteísmo, decorrentes da publicação do abono de estímulo à 

fixação profissional e do prêmio por participação em reunião pedagógica. A lei nº 

9815 de 18 de janeiro de 2010 concede reajustes em remuneratórios aos servidores 

e empregados públicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Essa lei tem 

como critério para seu recebimento a assiduidade e a permanência na mesma 

unidade escolar que está localizada em áreas de vulnerabilidade social. Os objetivos 

específicos destacados por ela pretendem conceituar e contextualizar historicamente 

o trabalho docente, o absenteísmo e presenteísmo e, seus desdobramentos no 

âmbito escolar; investigar as percepções de gestores e docentes sobre a lei nº 

9815/2010; levantar os índices de presenteísmo e absenteísmo na Rede Municipal 

de ensino no período de 2009/2011; verificar a influência e os desdobramentos e os 

impactos da referida lei sobre os índices de presenteísmo e absenteísmo, a 

intensificação do trabalho docente e o aumento do stress e do adoecimento dos 

professores, na escola pesquisada. Quanto ao método realizou-se um estudo de 

caso por meio de uma investigação qualitativa e quantitativa. Como instrumentos de 

investigação utilizou-se da pesquisa bibliográfica, a observação livre, o questionário, 

a análise documental e a entrevista semiestruturada. A interpretação dos dados 

qualitativos deu-se através da análise de conteúdo e dos resultados quantitativos 

empregou-se a estatística descritiva. Conclui-se que na escola pesquisada os 

professores não aderiram à lei que concedeu prêmio por participação em reunião 

pedagógica, por considerarem que: além do fato de ser um valor baixo e sobre ele 

incidir o imposto de renda e previdência, não permite nenhuma falta no mês anterior 

à realização da reunião para que os docentes façam jus a ele. Quanto ao 

pagamento de abono fixação profissional, os docentes não o consideraram como um 

fator de valorização e motivação, mas como punição aos professores que faltam 

mais de dois dias durante o semestre. 

 

Eliana Chiavoni Delchiaro examinou, em 2009, o absenteísmo dos 

professores de educação infantil do Município de São Paulo, suas causas, 
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influências e reflexos na rotina escolar. Ela utilizou de uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, tendo como meios de investigação o estudo exploratório, a pesquisa 

documental, bibliográfica, análise e coleta de dados. O estudo buscou diferentes 

olhares da comunidade educacional e da sociedade civil a partir de depoimentos e 

material colhido nos meios de comunicação. O período da pesquisa ocorreu entre 

1999/2008 que permitiu apurar índices percentuais de 22,23% de ausências no ano 

de 2004, como sendo o maior e de 3,65% em 2008, o menor. Conclui-se que entre 

as medidas para o enfrentamento do absenteísmo em âmbito escolar, foi apontado 

um projeto de gestão que possibilita o protagonismo dos sujeitos envolvidos, bem 

como a formação continuada. 

 

Luiz Carlos Gesqui investigou, em 2008, a organização e absenteísmo 

docente, discente e rendimento escolar em escola pública da rede estadual da 

grande São Paulo em Franco da Rocha. Baseado na observação, o absenteísmo é 

apontado por gestores e especialistas como um dos problemas da rotina escolar. 

Algumas práticas do absenteísmo têm registro formal e outras não. Esta pesquisa 

problematiza e investiga essas ausências nas salas de aula, verificando o grau de 

incidência das ausências e quais as justificativas apresentadas por esses 

professores, e ainda, procura saber das ações da instituição para solucionar essas 

ausências com relação às atividades dos alunos. O pesquisador utilizou de registro 

diário sistemático das ausências dos docentes, anotando os motivos das mesmas e 

as diferentes formas institucionais para supri-las.  Registrou também a frequência e 

o rendimento bimestral dos alunos para a análise dos impactos no rendimento de 

uma das turmas pesquisadas. O autor pesquisou turmas do ensino fundamental 

ciclo 2 no ano de 2008: os alunos, os professores titulares das disciplinas e 

professores eventuais. Concluiu que os professores titulares das disciplinas 

ministraram apenas 64,4.% das aulas; que além das faltas legalmente permitidas e 

supridas com professores eventuais chamados, há muitas aulas que ficam vagas 

com os alunos sem aula na escola e muitas em que os alunos são dispensados por 

situações diversas criadas pela própria escola. 

 

Silmar Leila dos Santos analisou, em 2006, as faltas como um dos aspectos 

da profissão docente exercida em Escolas da rede pública de ensino fundamental do 

Município de São Paulo. Os docentes desse do município de São Paulo são 
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respaldados legalmente pelo estatuto do funcionário público do magistério na 

possibilidade de obter concessões em relação à falta a seus postos de trabalho. A 

autora levantou o questionamento: se por um lado é garantida, ou ao menos 

concedida, a possibilidade dos professores se ausentarem, como a administração 

pública municipal tem atuado nas escolas para atender aos alunos? A administração 

tem conseguido respaldar esse direito dos professores e cumprir o atendimento de 

sua responsabilidade? Esta pesquisa delimitou-se exploratória com o objetivo de 

aproximar-se da realidade para obter familiaridade, especificando as características 

e determinar frequências de ocorrências das faltas e seus motivos. A pesquisa 

ocorreu em cinco escolas de ensino fundamental do município de São Paulo, no 

período de 2004/2005, ocasião em que foram coletados dados quantitativos sobre 

as faltas dos professores, mediante formulário especialmente desenvolvido para 

esse fim. Também foi feito um questionário, que foi distribuído aos professores com 

o intuito de caracterizar seu cotidiano profissional. Bem como para obter 

informações sobre as manifestações desses professores sobre os motivos do uso de 

tais direitos. Esse estudo permitiu apontar os dados das faltas por ano em cada uma 

das escolas. Foi possível fazer o mapeamento da atuação das escolas para suprir 

os alunos com aulas, por meio de uma organização que supre as aulas vagas. 

 

Deste conjunto de pesquisas conseguimos concluir que o absenteísmo é um 

fenômeno recorrente em muitas escolas e tem se intensificado em grande número 

delas.  Da análise destes estudos pude compreender a dimensão do índice de 

absenteísmo justificada, às vezes, por licenças e atestados médicos e, nem todas as 

faltas dos professores são registradas formalmente. As estratégias adotadas por 

algumas escolas que concedem prêmios aos professores que não faltam às aulas e 

também na participação das reuniões pedagógicas não surtem efeitos positivos, 

porque os professores se sentem diminuídos. Em uma delas verifica-se que essas 

estratégias só potencializaram ainda mais as licenças médicas por parte dos 

professores e os prêmios são considerados baixos por isso não compensa. Também 

se conclui que os professores titulares não ministram todas as aulas dos dias letivos, 

muitas são supridas pelos professores eventuais e há ainda muitas dispensas por 

falta de professores na rede pública de ensino.  
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As pesquisas selecionadas contribuíram muito para o desenvolvimento desta 

pesquisa porque estão relacionadas tanto no que se refere à questão do 

absenteísmo, quanto pelo fato de quais estratégias adotar pelas instituições no 

sentido de manter a rotina escolar. A maioria dos autores utilizados pelas pesquisas 

descritas também foram utilizadas para as minhas leituras e análises. Esta pesquisa 

pretende contribuir com o aprofundamento sobre este tema nas escolas da rede 

pública estadual do distrito Jardim Ângela, porque também nelas verifica-se o 

fenômeno do absenteísmo. Saber como os professores e as escolas tratam a 

questão do absenteísmo é fundamental para o desenvolvimento educacional de 

todos e o trabalho a ser realizado pela escola. 

 

Vale lembrar a demanda de alguns estudos realizados por instituições oficiais 

como os divulgados pela Revista Escola que traz os dados da Prova Brasil de 2009, 

em que aponta a dedicação exclusiva dos professores que pode ser uma medida 

mais eficaz no combate às faltas dos professores. A maioria dos professores atua 

em mais de uma instituição de ensino o que causa grande desgaste de 

deslocamento, desgaste físico e com atrasos frequentes. Também o 

desencantamento com a profissão docente é outra justificativa para as ausências.1  

 

O CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação 

Comunitária) quando versa sobre o absenteísmo docente no ano de 2009, apontou 

em uma análise feita em escolas da rede pública estadual na região de São Miguel 

Paulista, que é no Ciclo Fundamental 2 que o problema do absenteísmo docente é 

mais agudo. Como já vivem a tensão da rotatividade dos profissionais, os postos de 

trabalho não preenchidos e as faltas numerosas de professores acabam por 

fragilizar as condições institucionais necessárias para a escola funcionar. 

 

Um dos indicadores de desempenho do Estado de São Paulo, o Idesp (Índice 

de Desenvolvimento da Educação de Sã Paulo), criado em 2007, tem como objetivo 

estabelecer metas para as escolas alcançar a cada ano. Quando a escola alcança 

pelo menos parte da meta definida pelo Idesp, ela consegue o recebimento do 

                                                           
1
revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/faltas-combater-faltas  

professor/ausencia-absenteismo-704454.shtml. Acesso em: 11 nov. 2014.   

 

http://www.revistaescola.abril.com.br/
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bônus é o desempenho dos alunos que está associado à frequência dos professores 

na sala de aula. O combate ao absenteísmo docente é um dos desafios da escola a 

cada ano, para que a escola conquiste o bônus.2 

 

O Saresp, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma avaliação 

anual desde 1996, com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da 

escolaridade básica paulista, a partir da orientação dos gestores do ensino no 

monitoramento das políticas voltadas par a melhoria da qualidade educacional. 

Nessa avaliação além dos alunos, os professores e gestores (sujeitos que nos 

interessam para a pesquisa) também são solicitados a fornecer dados relacionados 

ao processo de aprendizagem do aluno, à gestão da escola e à implantação de 

propostas pedagógicas. Sendo assim, o Saresp também pode identificar as 

ausências dos professores em sala de aula e contribuir para uma melhor 

organização do trabalho docente.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
http://www.educacao.sp.gov/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-

sua-escola. Acesso em: 22 nov. 2015. 
3
 http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadore/materias_295298.shtml. Acesso em: 22 dez. 2015. 

http://www.educacao.sp.gov/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
http://www.educacao.sp.gov/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp-e-consulte-o-indice-de-sua-escola
http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadore/materias_295298.shtml
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo foram definidos os conceitos fundamentais para entendermos 

as razões do absenteísmo docente, que são os conceitos de território e 

territorialidade. Tanto o território quanto a territorialidade podem impactar nas faltas 

dos professores da região. 

 

O lugar de onde reflito essas questões também se revela um lugar de 

contradições e de socialização, que é a escola. É justamente nesse lugar que o 

absenteísmo docente se revela. 

 

Podemos relacionar o absenteísmo com o processo de socialização e com as 

contradições da escola. Possivelmente o processo de socialização deve ser revisto 

porque tem se revelado muito difícil entre alunos, professores e gestores.  

 

 

2.1 Conceitos: território e territorialidade 

 

 

Santos (2011) entende o território como fundamento do trabalho; o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. O território 

usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo 

que nos pertence. Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 

paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a 

história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua 

existência. Mas ele também percebe que o conteúdo do território mudou com a 

globalização, seja o conteúdo demográfico, o econômico, o fiscal, o financeiro, o 

político. O conteúdo de cada fração do território muda rapidamente. A presença das 

empresas globais no território é um fator de desorganização, de desagregação, já 

que elas impõem cegamente uma multidão de nexos que são do interesse próprio, e 

quanto ao resto do ambiente nexos que refletem as suas necessidades 

individualistas, particularistas. Desse modo, Santos aponta para a territorialidade 
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como sendo a síntese do território que se manifesta como uma das dimensões 

fundamentais da sociedade. 

 

Haesbaert (2011) por sua vez, amplia criticamente o conceito de território 

para além das bases materiais. Ele se utiliza do binômio; materialismo-idealismo e a 

perspectiva integradora de território; espaço-tempo, onde o indivíduo está 

historicamente circunscrito a determinado grupo social e espaço geográfico. 

 

Desde a década de 1960 o debate sobre o território e a territorialidade 

humana já acontecia nos debate das ciências sociais. Da sociologia, da geografia, 

da antropologia, da história, da ciência política, e da psicologia. O diálogo com essas 

áreas amplia nosso conceito de território. 

 

 

Território e territorialidade dizem respeito à espacialidade humana, 
cada uma com enfoque centrado em uma determinada perspectiva. 
O geógrafo enfatiza a materialidade do território em suas múltiplas 
dimensões; a ciência política enfatiza sua construção a partir de 
relações de poder; a economia enfatiza mais a noção de espaço que 
território, percebe o território como uma das bases da força 
produtiva; a antropologia enfatiza a dimensão simbólica do território; 
a sociologia enfatiza as relações sociais em sentido amplo; a 
psicologia enfatiza o território na construção da subjetividade 
(HAESBAERT, 2011, p. 37). 

 

 

Haesbaert (2011) amplia criticamente o conceito de território para além das 

bases materiais. Ele se utiliza do binômio materialismo-idealismo e da perspectiva 

integradora de território e também do espaço-tempo, onde o indivíduo está 

historicamente circunscrito a determinado grupo social e em um espaço geográfico. 

 

Haesbaert (2011) sintetiza o território em quatro vertentes: primeiro, pela 

vertente política, considera o território como um espaço controlado e delimitado. Em 

segundo plano apresenta a vertente cultural que considera o território como produto 

da apropriação simbólica de um grupo. Em terceiro lugar apresenta a vertente 

econômica onde o território é mostrado como fonte de recursos. Por último, 

considera a vertente natural, onde o comportamento natural dos indivíduos está 

ligado á determinado território. 
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Apontando para uma perspectiva mais integradora do território Haesbaert 

(2011) considera o território como um espaço que não pode ser considerado nem 

estritamente político, nem unicamente cultural ou econômico, tampouco unicamente 

natural. Atualmente é muito difícil encontrarmos um espaço que seja capaz de 

integrar de forma coesa a multiplicidade das dimensões do território. Talvez seja por 

isso, que alguns utilizam a noção de espacialidade no lugar de território. A 

espacialidade aqui entendida como sendo a experiência total dos indivíduos. Desse 

modo, é necessário admitir a ideia de múltiplos territórios, que é uma nova maneira 

para entendermos o território de uma forma articulada e integradora. Múltiplos 

territórios é definido por Haesbaert como sendo uma perspectiva inovadora, com 

sentido concreto e simbólico. No sentido concreto tem a ver com a dominação e o 

poder; no sentido simbólico tem a ver com a apropriação, isto é, carregado das 

marcas do vivido. 

 

Três perspectivas de território são priorizadas por Haesbaert (2011): destaca 

primeiramente a perspectiva tradicional que é visto como relação de poder para 

controlar fluxos de pessoas e bens. Na perspectiva de território como rede, o autor 

considera o território de forma descontínua, porém conectado e articulado entre si. 

Por último, destaca a perspectiva de territórios múltiplos por causa das múltiplas 

relações vividas dentro de um mesmo território que são também diversas e 

complexas. 

 

A territorialidade também é entendida como inerente da condição humana 

dentro de um processo histórico. A territorialidade segundo Haesbaert (2011) pode 

ser assumida como sendo a noção mais limitada do território. É uma estratégia para 

atingir, influenciar ou controlar recursos e pessoas, pelo controle de uma 

determinada área, e que está associada ao modo como as pessoas lidam com a 

própria terra, como se organizam no espaço, e o significado que dão para o 

território. A territorialidade é assim entendida, coo sendo um conjunto de relações 

estabelecidas pela humanidade enquanto parte de determinada sociedade. 

 

Haesbaert (2011) considera a territorialidade dominante, chamado de Estado 

Nação, que passa também por conflitos. Isso porque nossas ações estão sendo 

regidas mais pelas imagens e representações que fazemos do que pela realidade 
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material que nos envolve diariamente. A nossa vida parece estar envolvida em uma 

mobilidade constante, que o autor afirma ser muito concreto e simbólico. 

 

O entendimento da territorialidade em Haesbaert (2011) passa assim, por 

uma estratégia espacial para atingir, influenciar e controlar, mas que pode também 

ser ativada ou não, dependendo do uso que faz dela. De quem está influenciando e 

controlando o território. 

 

 

2.2 Sobre trabalho e profissão docente e a função social da escola  

 

 

Sobre a profissão docente vale destacar a contribuição de Nóvoa (1992), 

(1995) e (2009), Tardif (2014) e Sacristán (1998). Para esses autores a escola tem 

se tornado espaço para todo tipo de transformação social. Também Gómez (1998) 

analisa as funções sociais da escola para a reconstrução critica do conhecimento. 

 

Quando analisa o passado e o presente dos professores, António Nóvoa 

(2009) aponta para uma crise da profissão docente que não se vislumbra 

perspectivas de superação em um curto espaço de tempo. Essa crise, que já se 

arrasta por muitos anos, cria um mal-estar para toda a categoria do professorado. 

Podemos caracterizar essa crise como sendo; a desmotivação do professor por 

motivos diversos relacionados à carreira profissional, os elevados índices de 

absenteísmo docente e uma sensação de abandono. Somados a isso também é 

relevante, a insatisfação profissional que se traduz em uma atitude de 

desinvestimento na profissão e em constante indisposição para o trabalho. 

 

Nóvoa (1992) continua a reflexão em esboço de um modelo de análise da 

profissão docente. Ele concorda que a categoria dos professores constitui uma das 

maiores forças de trabalho do funcionalismo público das sociedades modernas. Isso 

pode dificultar, no sue ponto de vista, melhorias e investimentos na profissão por 

parte do poder público. Em qualquer território o profissional docente tem relevância, 

mas também recorda que há muitos profissionais que não progridem na carreira 

porque não investem na profissão, na formação continuada, em competências para 
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não ficar dependendo do mínimo em sala. No sue conjunto, o professor que almeja 

algo mais, fica penalizado por causa desses casos. Esse também é um conflito que 

a própria profissão não consegue solucionar. 

 

Explorando essa temática Nóvoa (1992) compartilha da ideia que o consenso 

dos professores sobre a profissão revela um percurso cheio de disputas, lutas, 

conflitos, hesitações e recuos. Os sujeitos do campo educativo são diversos, além 

da intervenção do Estado, da Igreja e das famílias. Muitos reagem à consolidação do 

corpo docente por causa de seus interesses particulares. Do outro lado, a história 

tem mostrado que o movimento associativo dos professores se revela com poucos 

consensos e muitas divisões. Desse modo, a compreensão do processo de 

profissionalização exige um olhar mais aprofundado sobre as tensões que permeiam 

a história da profissão. 

 

Estão presentes na profissão docente as mudanças na profissão que traz um 

currículo engessado, bem como o controle sobre o professor. São tendências 

voltadas para as técnicas, para o mercado. Esse modo não prepara os professores 

adequadamente para a atuação em sala de aula. Esse esvaziamento enfraquece a 

profissão do professor fazendo com que ele perca o controle sobre o próprio 

trabalho. Os objetivos do ensino escolar exigem dos professores constantes 

adaptações relacionadas às circunstâncias específicas das situações de trabalho. 

 

Os conflitos relacionados ao trabalho do professor são para Nóvoa (1992), a 

desmotivação pessoal, os elevados índices de absenteísmo traduzidos pela 

insatisfação da profissão, e a ausência de uma reflexão crítica sobre a profissão 

docente, vem acompanhado por uma depreciação da profissão e por um sentimento 

de desconfiança das competências e da qualidade do trabalho docente. As culturas 

de informação da atualidade, no uso de sua hegemonia, se encarregam de alimentar 

esses discursos tendenciosos. 

 

O trabalho grupal dos professores, que não é nenhuma novidade, deveria 

representar a necessidade para o trabalho de todos os professores. Nóvoa (1992) 

insiste na necessidade de um trabalho orgânico e coletivo. O trabalho individual e 

separado deve ser descartado. O modelo ideal dos professores situa-se a meio 
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caminho entre o funcionalismo e a profissão liberal. Para ele, ao longo da história 

dos professores sempre procuraram conjugar os privilégios de ambos os lados de 

modo insatisfatório. 

 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII a profissão docente foi sendo configurada 

como um corpo de saberes e de técnicas dentro de um conjunto de normas e 

valores. De início, os professores aderem a uma ética e a um sistema normativo 

essencialmente religioso; mas, mesmo quando a missão de educar foi substituída 

pela prática de um ofício e a vocação cede lugar à profissão, as motivações originais 

permaneceram. Para Nóvoa (1992) a escola e a instrução encarna de alguma 

maneira o progresso e os professores são seus agentes. 

 

O problema relacionado á profissão docente tem foco: estão nos horários, nas 

mudanças de escolas, na estabilização profissional, na organização interna das 

escolas, no estabelecimento de ensino como agrupamento de sala de aulas com 

grande número de alunos. 

 

Para Nóvoa (1995) essas questões estão ligadas à jornada dupla dos 

professores combinado a um salário que mais prece gratificação e que revela a 

depreciação da profissão. Elas podem estar também relacionadas com o território. 

Porque o território é fundamental para que os professores façam suas escolhas e 

para a relevância de suas experiências de trabalho. Eles podem ou não ter uma 

identificação com o território que vai depender do seu envolvimento como entorno 

escolar. O pertencimento deles a esse território pode permitir maior entrosamento 

deles com a escola e com suas competências e responsabilidades da profissão. 

Desse modo, estariam mais presentes nas escolas e gastariam mais tempo nelas. O 

autor conclui que se as escolas dessem mais importância ao trabalho dos 

professores talvez, proporcionalmente, poderia aumentar o seu potencial como 

educadores. 

 

Mesmo com a impressão de que a imagem social e a condição econômica 

dos professores parece se encontrar em um estado de grande degradação. Nóvoa 

(1995) considera a categoria do professorado como uma das mais importantes nas 

sociedades contemporâneas. Aqueles que a contragosto entram na profissão, como 
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em uma escala de passagem para outra profissão dificilmente conseguem realizar 

um bom trabalho, normalmente acabam se excluindo da construção coletiva do 

processo educacional. 

 

A profissão docente se democratizou com a escola. Nela existem professores 

de todas as classes sociais. A expressão do ensino é a democratização da 

profissão. Há um professor na escola particular e outro na escola pública. O mesmo 

professor, com dois conteúdos e dois desempenhos e, que determina o trabalho do 

docente. O rigor posto para o professor da escola particular não é respeitável na 

escola pública. Isso reflete na dificuldade de uma identidade do professor como 

categoria profissional. 

 

Nóvoa (1995) acredita que os professores carecem de mais autonomia no 

exercício de seu desempenho. Uma subordinação exclusiva às autoridades do 

sistema educativo pode causar estrangulamento do professorado e do seu 

desenvolvimento profissional. O papel estatal deveria ser exercido em uma lógica de 

acompanhamento e de avaliação reguladora e não em uma lógica prescrita e 

regulamentadora, avesso à crítica. 

 

Os grandes ideais da escola necessitam ser reexaminada. Nóvoa (1995) 

enfatiza que os professores necessitam encontrar novos valores, que não reneguem 

as reminiscências mais positivas e utópicas do idealismo escolar, mas que permitam 

atribuir um sentido à ação presente. Por outro lado, precisam edificar normas de 

funcionamento e regulações profissionais que substituam os enquadramentos 

administrativos do Estado. E isso, é um trabalho de longa duração, de certa forma 

perene. Para ele, é importante que a cultura da profissão docente seja direcionada 

por critérios de responsabilidade em relação à carreira docente. A escola concentra 

além dos desafios educacionais grande potencial cultural das sociedades. Os 

professores exigem sim mais autonomia, profissional e responsabilidade para lidar 

com os alunos, cremos que isso pode se encaixar dentro da dinâmica para a 

construção de uma nova história e uma nova escola. 

 

Nas últimas décadas, vários autores assimilaram a proletarização dos 

professores a que têm estado sujeitos. Contribuíram para isso, a expansão escolar e 
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o aumento do profissional docente. Para Nóvoa (1995) o papel do professor se 

mostra relevante, como afirma a imprensa oficial que registra tal história nos 

relatórios dos servidores públicos. Na visão da sociedade, o prestígio da profissão 

docente é bastante positivo no confronto com outras atividades profissionais. Sendo 

assim, o passo seguinte seria maiores investimentos na área da educação. 

Reconsiderar o papel das escolas na definição de novas regulações para uma nova 

sociedade. 

 

Também o modelo atual de gestão e os tipos de escola afetam o exercício do 

professor. Nóvoa (1995) pondera que o sistema educativo expandiu a escolarização, 

mas não investiu na formação dos professores, o que é uma contradição, falta uma 

ideia do todo, da relação social. Isso mostra que o problema é estrutural e não do 

professor ou outro fator. Há uma brecha entre a visão idealizada e a realidade 

concreta do ensino. 

 

Em nosso estudo, Nóvoa colabora com ideias centradas sobre a profissão 

docente. Mais do que responder aos desafios da profissão ele os analisa 

criticamente. Tem maior preocupação com a profissão docente e com a formação 

das novas gerações de professores. Ele nota que grande parte dos professores são 

formados por outros profissionais que não são da área, estão ligados às áreas 

meramente técnicas e também não se envolvem com a experiência da profissão 

docente. Isso é um grande complicador para a carreira e profissão dos professores. 

Segundo ele, a profissão docente está submetida a uma grande dispersão. 

Combater essa dispersão, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é tarefa da 

partilha e da cooperação dos mesmos. Os primeiros anos de profissão são decisivos 

para a profissão.  

 

Tardif (2014) constata que em nosso contexto, existe mais ênfase na 

profissão docente, na formação dos professores e também na organização do 

trabalho docente. Exige-se dos professores maior profissionalização pedagógica, 

que os possibilite lidar melhor com os inúmeros desafios da escolarização de massa 

em todos os níveis do sistema educativo. 
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Os saberes docentes devem servir de base do trabalho dos professores na 

escola porque eles ocupam um lugar central nela. Existem muitas pesquisas que 

tratam dessa subjetividade do professor, porém elas não fazem uma análise social 

de como é que a subjetividade se enraíza na própria história da profissão docente. 

 

 

Os professores não podem deixar de levar em conta as diferenças 
individuais, pois são os indivíduos que aprendem, e não os grupos. 
Esse componente individual significa que as situações de trabalho 
não levam à solução de problemas gerais, universais, globais, mas 
se referem a situações muitas vezes complexas, marcadas pela 
instabilidade, pela unicidade, pela particularidade dos alunos, que 
são obstáculos inerentes a toda generalização, às receitas e às 
técnicas definidas de forma definitiva (TARDIF, 2014, p. 129). 
 
 
 

Na análise de Tardif (2014), os objetivos escolares que são numerosos e 

pouco coerentes, afirma que eles sobrecarregam consideravelmente a atividade 

profissional, exigindo que os professores se concentrem em vários objetivos ao 

mesmo tempo. Isso exige dos professores a improvisação, mas também suas 

escolhas e decisões se relacionam com a maneira como compreendem e realizam 

seus objetivos de trabalho. 

 

Faz-se necessário também compreender a aprendizagem que não acontece 

por via de mão única. O professor depende que o aluno faça sua parte no processo 

de aprendiz. Esse comprometimento precisa acontecer de ambas as partes. O aluno 

precisa cooperar com o professor, se interessar pelo ensino e o professor necessita 

conhecer melhor a cultura e o contexto do aluno. Por isso o trabalho do professor 

deve ser coletivo. Essa é uma demanda para todos os professores que devem 

acatar a profissão como projeto da escola. As mudanças obrigam o professor a 

mudar também sua postura. 

 

  Há problemas relacionados á profissão docente que estão ligados à 

formação. Na escola encontramos vários professores com diferentes formações. Há 

uma diversidade de áreas, mas cada uma, ligada somente à sua disciplina. O ensino 

fica fragmentado porque não existe um trabalho orgânico da escola. A diversidade 

que é tão importante e desejada acaba sendo perdida. Falta um grupo que se 
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interesse pela pesquisa onde os professores façam leituras de diferentes áreas. E 

não priorizar somente a perspectiva do professor especialista. 

 

Para Tardif (2014) grande parte dos discursos da atualidade, que tratam do 

ensino, questiona se o professor realmente trabalha e se o faz corretamente, 

permitindo bom resultado para seus alunos. Aqueles que estão mais interessados 

pelo ensino relatam somente sobre o que o professor deveria ou não fazer ao invés 

de se interessar pelo que realmente trabalham. 

 

  O resultado do ensino, conclui Tardif (2014), faz com que os professores 

agem sem saber se os resultados esperados serão atingidos. Pode-se concluir, de 

maneira geral, que é muito difícil avaliar o trabalho escolar, é sempre muito 

complicado dar um diagnóstico preciso sobre o rendimento do trabalho do professor 

por causa das mudanças na profissão. 

 

  Tardif (2014) na reflexão que faz sobre o trabalho docente, aborda a docência 

como prática na interação entre sujeitos. Para ele, é muito importante essa reflexão 

sobre as interações humanas porque ajuda a pensar o processo de escolarização 

para todos e com qualidade. 

 

  Ele coloca o professor no centro desse processo, no seu entender, isso ajuda 

a abrir novos campos para a pesquisa sobre o trabalho docente. Sendo assim, 

devemos olhar o trabalho docente não como gostaríamos que ele fosse, mas como 

ele é de fato, na sua realidade concreta e objetiva. 

   

  A instrução, dentro desse processo de escolarização, tem grande relevância 

para todos. Por isso, a escola deve ser priorizada como lugar de instrução. Dentro 

dela a socialização acontece sobre diferentes aspectos. 

 

  Mas o ensino e a docência estão subordinados à esfera da produção. A 

docência ocupa uma posição secundária em relação ao trabalho material e 

produtivo. 
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Sacristán (1998) define a função dos professores pelas necessidades sociais 

a que o sistema educativo deve dar resposta. Para ele a autonomia do professor 

existe em alguma medida dentro da sala de aula. Mas, o professor fica alijado de 

contrair alguma decisão dentro da escola por causa das medidas impostas pela 

própria instituição que estão definidas antes que ele questione como agir. 

 

Sobre a prática dos docentes Sacristán (1998) salienta que é necessário certo 

planejamento entre os objetivos propostos pela gestão e as práticas dos docentes. 

Entre as intenções e as ações deve existir continuidade porque planejar implica uma 

previsão da ação antes de realizá-la. Para o nosso contexto, a atividade dos 

professores deveria estar marcada pelo planejamento de todas as atividades. Isso 

está diretamente relacionado com o fato dos professores faltarem em suas 

atividades de sala de aula e com a necessidade de buscar substitutos para as suas 

ausências. Certamente isso implicaria em uma mudança de currículo e de 

planejamento por parte dos professores. 

 

Sacristán (1998) aponta que o debate em torno do professorado é um dos 

polos de referência de discussão. A discussão sobre a profissão do professor é parte 

integrante do debate sobre os fins e as práticas do sistema escolar, remetendo para 

o tipo de desempenho e de conhecimento específicos da profissão docente. 

 

O discurso pedagógico dominante coloca nos professores a responsabilidade 

pela prática pedagógica e pela qualidade do ensino. Como se o professor fosse o 

único responsável pela condução do processo escolar. Essa situação reflete a 

realidade do ensino centrado na figura do professor somente.  

 

Sacristán (1998) analisa que o status do professor varia segundo os contextos 

sociais. O que determina o prestígio do professor é a sua origem social. Atualmente 

podemos verificar a feminização da profissão como algo que desprestigiou ainda 

mais a profissão, as mulheres foram socialmente discriminadas já que sua 

qualificação profissional tem muito a ver com a classe de onde se encontra. Assim, 

os professores como categoria, não têm uma posição social elevada, mesmo que 

haja muitas declarações positivas sobre a importância da missão do professor. Isso 

está relacionado com o fato dos salários serem baixos na rede estadual de ensino e 
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a feminização dos professores, em geral, fato recorrente nas escolas da rede. 

Salários baixos, uma remuneração insuficiente para que os professores continuem 

seus estudos e para conseguir manter uma vida com mais dignidade. Além disso, 

existe na rede pública, uma desvalorização do trabalho docente, a começar pelo 

Estado, pelas famílias (espera-se tudo da escola, a educação total, que não é 

possível, a educação antes obtida em casa não é mais responsabilidade dos pais). 

Ora, isso leva a uma desconsideração pelo professor no final do processo, ou seja, 

pelos alunos. 

 

Dessa maneira, a origem social dos professores tem grande importância, 

porque fazem parte de um mundo cultural onde existem múltiplas referências aos 

conteúdos e aos métodos de educação. Sacristán (1998) incentiva essa reflexão na 

interação com a gestão escolar. Para ele, o papel social dos professores está 

condicionado pelas organizações onde estão inseridos, pelo sistema educativo e 

pelos gestores das escolas. Na prática da profissão, os professores deveriam ter 

uma decisão individual para as questões da sala de aula. Porém, essas práticas 

também são regidas por normas coletivas que foram adotadas por professores nas 

regulações organizacionais. 

 

Sacristán (1998) discute também a desprofissionalização do professorado; a 

característica técnica do currículo, a sua elaboração prévia por especialistas, maior 

regulamentação da atividade pedagógica, a intensificação do trabalho docente, 

sobrecarga. Quando se responsabiliza os professores por aquilo que acontece nas 

aulas, esquece-se a realidade do contexto de trabalho. As regras a que a realidade 

do posto de trabalho do professor se submete encontram-se bem definidas antes de 

ele começar a desempenhar muito pessoalmente o papel preestabelecido.  

Não podemos esquecer que o discurso sobre a autonomia dos professores 

está balizado por questões políticas e históricas. Sacristán (1998) condiciona esse 

discurso ao diálogo entre a teoria e a prática. As práticas pedagógicas influenciam o 

funcionamento da escola, a forma de trabalho dos professores, a divisão do tempo e 

do espaço escolar, a organização dos saberes e disciplinas e a organização das 

turmas que abrange o trabalho dos professores a nível individual e coletivo. 
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Sacristán (1998) enfatiza que a transformação dos professores só tem sentido 

no âmbito da mudança das escolas e das práticas pedagógicas; o crescimento 

profissional está dependente do desenvolvimento da instituição e de todos os atores 

educativos. O apoio do conhecimento à prática é precário, uma das causas que 

levam muitos professores a agir de acordo com suas convicções e com mecanismos 

adquiridos culturalmente através da socialização, mais do que com o suporte 

especializado do saber, de tipo pedagógico, assim a consciência sobre a prática 

surge como a ideia-força condutora da formação inicial e permanente dos 

professores. 

 

É possível relacionar a reflexão de Sacristán com o absenteísmo docente 

quando enfatiza que os problemas fundamentais da prática do ensino recaem sobre 

o trabalho do professor. Para o combate do absenteísmo docente a escola 

possivelmente deva assumir a sua função social como construção crítica do 

conhecimento. Outro termo empregado por ele, que pode ser outra ferramenta 

contra o alto índice de absenteísmo docente, é a aprendizagem significativa, isto é, a 

conscientização que os próprios professores devem ter do sentido da educação, da 

socialização e da aprendizagem. A escola que sofre com o absenteísmo docente 

deve se preocupar tanto com a função social da escola quanto com o interesse pela 

profissão docente. 

“A igualdade de oportunidades não é um objetivo ao alcance da 
escola o desafio educativo da escola contemporânea é atenuar, em 
parte, os efeitos da desigualdade e preparar cada indivíduo para lutar 
e se defender, nas melhores condições possíveis, no cenário social” 
(GÓMEZ, 1998, p. 24). 

Para Gómez (1998) a educação cumpre uma função que é a de socializar as 

pessoas. Esta função é imprescindível para a sobrevivência da espécie humana.  A 

família, os grupos sociais, os meios de comunicação também cumprem uma função 

reprodutora da comunidade social. O processo de socialização das novas gerações 

não acontece nem na sociedade, nem nas escolas de modo simples, linear ou 

mecânico. É um processo complexo porque requer tanto a conservação de valores 

quanto a aquisição das mudanças sociais. A função educativa da escola deve 

ultrapassar a função reprodutora de socialização. Ela deve concretizar-se no 

respeito pela diversidade e em preparar os alunos para pensar criticamente e a agir 

democraticamente mesmo em uma sociedade não democrática. 
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3 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Falar de um local é muito esclarecedor porque nos traz as ferramentas 

necessárias para que possamos explorar melhor os objetivos propostos. A pesquisa 

ocorreu no local de duas escolas do distrito do Jardim Ângela. As escolas escolhidas 

fazem parte da rede estadual da diretoria de ensino Sul 2. A formação desordenada 

do distrito por migrações provindas de várias regiões do país marcaram 

profundamente a questão que hoje analisamos. São questões de ordem 

educacionais, relacionado às faltas dos docentes, e à territorialidade. Este estudo 

pretende discutir se o pertencimento do professor ao entorno escolar é fundamental 

para que se evite muitas faltas. 

 

 

3.1 A escola e seu entorno 

 

 

A dinâmica da ocupação não se dá sem contradições diante de outras 

territorialidades já enraizadas. Quando analisa os lotes desprovidos de 

melhoramentos urbanos nessas áreas recém-formadas, Spósito (1992) faz a 

seguinte afirmação:  

 

 
Restava aos compradores, a árdua tarefa de empreender a 
construção clandestinamente. Assim, água, luz, esgotos, escolas, 
policiamento, postos de saúde, transportes, compunham o conjunto 
de bens de consumo coletivo dependentes da ação pública para a 
sua implantação. Diante da incapacidade do Poder Público de 
atender a essas demandas urbanas, grande insatisfação consolida-
se nos habitantes da periferia da cidade de São Paulo que organizam 
significativos movimentos de reivindicações (p. 177). 

 

 

As migrações internas incluem mudanças quantitativas e qualitativas no 

território. Dessa forma Spósito (1992) compreende essas mudanças na reflexão 

sobre a luta popular pela expansão do ensino público em São Paulo quando sinaliza 

que converteram a cidade de São Paulo, em pouco tempo, em um espaço de 
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moradias com carências humanas. O crescimento econômico que ocorreu na 

Metrópole não foi acompanhado de uma infraestrutura mínima de bens e serviços 

urbanos, como é o caso da escola. 

 

Segundo Spósito (1992) constantes migrações de várias regiões 

transformaram a região do distrito Jardim Ângela. Isso ocorreu impulsionado pela 

questão industrial, quando surgem na zona sul diversas vilas que serviam de 

moradia para os operários oriundos de outros Estados e do interior paulista, para 

trabalharem nas fábricas em Santo Amaro. Por isso, esta região está intimamente 

ligada ao desenvolvimento de Santo Amaro. As ocupações do território por novos 

migrantes eram constantes, atraídos pelo trabalho e aluguéis mais baratos.  

 

 Para a Prefeitura de São Paulo a grande explosão aconteceu a partir do fim 

da década de 60, quando a ocupação tornou-se desordenada, inclusive em áreas de 

preservação, como na região dos mananciais. Nesse período, a região cresceram 

também os aspectos positivos. Em setembro de 1974, ganhou o Parque Municipal 

Guarapiranga, com projeto elaborado pelo escritório Burle Marx e Cia. 

Posteriormente, em 1977, foi inaugurado outro ícone dessa região do município de 

São Paulo, o Centro Empresarial de São Paulo.4 

 

Entretanto, o crescimento industrial não conseguiu atender a demanda da 

população que cresceu desordenadamente e enquanto a região não recebia os 

incentivos de bens públicos mantendo-se assim a vulnerabilidade social do território: 

o desemprego ou emprego informal principalmente dos jovens, os baixos salários, a 

ausência de opções de lazer e programações culturais, a ocupação indevida de 

terras causando o crescimento desordenado e a mobilidade das pessoas.  

 

O crescimento urbano e a industrialização foram as transformações 

observadas ao longo dos anos na cidade de São Paulo. Esses fenômenos 

conjugados criaram novas necessidades e aspirações nos habitantes das cidades, 

que reivindicam maior escolarização. O problema mais urgente era a falta de 

                                                           
4
 www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 11 out. 2014. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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escolas na periferia somando-se aos equipamentos urbanos reivindicados pela 

população.  

 

Spósito (1999) em seu artigo, Demandas populares por escolas à margem 

dos 500 anos, aponta a urbanização e a industrialização na direção de um processo 

intenso de migrações. Isso foi fundante para que as aspirações populares em torno 

da escolaridade se firmassem. Nesse contexto, existe uma busca da população por 

melhores condições de vida e melhores oportunidades de trabalho. 

 

Para Spósito (1999) existe uma relação do crescimento urbano com a 

questão do emprego. As desigualdades sociais agravaram com o crescimento 

urbano horizontal após 1930. Para as famílias formadas de migrantes, a oferta de 

empregos se destacava pelo usufruto de mão-de-obra não qualificados. A habitação 

disponível para os migrantes eram sempre os mais precários. Foram eles que deram 

início ao povoamento na periferia da cidade de São Paulo. 

 

Esses moradores dos bairros apontaram a tentativa da educação escolar 

como vetor capaz de realizar o sonho dos migrantes. Spósito (1999) relata a relação 

da educação com a melhoria de vida: 

 

 

Na conquista do acesso à escola, na obtenção de um diploma para 
seus filhos estavam contidas não só a vontade de melhoria, de 
ascensão, mas o desejo de poder mudar a vida, a possibilidade de 
romper com a mera repetição de sua condição de classe subalterna 
para ser capaz de se projetar como um ser diferente do que lhe fora 
imposto pela realidade social que o engendrou como destituídos de 
direitos (p. 101). 
 

Para Spósito (1999) as pressões pela expansão do ensino elementar e a 

busca de novas oportunidades educacionais, cursos ginasiais irão configurar a 

pressão popular nas décadas de 50 a 70. 
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3.2 Índices sociais do Jardim Ângela 

 

 

As duas escolas pesquisadas se encontram bem afastadas da sede regional 

de ensino, a Diretoria de Ensino Sul 2 o que dificulta o acesso dos professores para 

formação e acompanhamentos. 

 

Essa mesma Diretoria de Ensino Sul 2 atende também os distritos vizinhos 

que são: a região do Jardim São Luís e a região Capão Redondo. Atualmente, essa 

Diretoria tem sob sua jurisdição 92 Escolas Estaduais, onde são atendidos 147.398 

alunos nas modalidades de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos e conta também com 97 Escolas Particulares.5 

 

A Diretoria de Ensino da Região Sul 2 foi criada pelo Decreto Nº 43.948/99, 

de 09 de abril de 1999. Em sua área de abrangência estão 95 escolas públicas 

estaduais onde estudam 12.5095 alunos, em 3.630 classes e 79 escolas particulares 

(formando a região Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís). 

 

Na análise da Diretoria de Ensino Sul 2, o distrito Jardim Ângela é 

considerado um dos mais pobres e mais populoso da cidade de São Paulo e está 

localizado dentro da área de mananciais. O distrito conta com 31 escolas estaduais 

e 9 escolas particulares6. No que diz respeito às escolas, entre muitos problemas, 

destaca-se a preocupação da Diretoria com as desistências e a alta rotatividade de 

professores no decorrer do ano letivo.  

 

Em relação ao índice de desenvolvimento humano da região foi considerado 

pela ONU em 1996 como muito baixo. Naquela ocasião o espaço territorial do 

Jardim Ângela era considerado um dos mais violentos do Brasil. Levantamentos 

feitos pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) em julho de 2006, 

revelam que entre os anos de 2000 a 2004, a taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes caiu mais de 45% (de 118.31 para 64.4). Enquanto nas outras localidades 

da cidade de São Paulo a queda era de apenas 15% de acordo com o mapa da 

                                                           
5
 www.desul2.com/#diretoria-sul-2. Acesso em: 11 nov. 2014. 

6
 www.desul2.com/#!diretoria-sul-2. Acesso em: 11 nov. 2014. 

http://www.desul2.com/#diretoria-sul-2
http://www.desul2.com/#!diretoria-sul-2


47 
 

violência de São Paulo também publicado em 2006. As explicações para essa queda 

são várias, desde investimentos públicos em serviços básicos, a criação de postos 

de segurança e policiamento, e certamente a construção de mais escolas na região. 

Contudo, a maior contribuição pode ser apontada na mobilização social da própria 

comunidade distrital.7 

 

Na pesquisa realizada no ano 2002, desenvolvida pela Secretaria do 

Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo (Elaboração 

SDTS/PMSP) apontava o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da região Jardim Ângela na 91º 

posição entre os bairros de São Paulo, igual a 0,402 para uma população de 

245.805 mil habitantes. Dados do período revelaram que 86.5% de todas as 

pessoas que viviam no município de São Paulo estavam próximos do baixo nível de 

desenvolvimento humano8. Há que se destacar que o território está localizado fora 

do eixo conhecido como “Centro Expandido”, o que implica em enormes custos com 

deslocamentos de transportes e tempo que são refletidos no custo de vida do 

trabalhador. Dados mais recentes de 2010, da Prefeitura de São Paulo revelam 

novos índices: 

 

 

     Tabela 1 - Dados Demográficos dos Distritos pertencentes à Diretoria de Ensino Sul 2 

Distritos Área (km²)  População 

(2010) 

Densidade Demográfica 

(Hab/km²) 

Capão 

Redondo 

13,60 268.729 19.759 

Jardim 

Ângela 

37,40 295.434 7.899 

Jardim São 

Luís 

24,70 267.871 10.845 

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras do Estado de São Paulo, 2010. 

 

                                                           
7
 www.prefeitura.sp.gov.br. Acesso em: 11 out. 2014. 

8
 www.2.uol.com.br/aprendiz/n_oticias/imprescindivel/id150802.doc. Acesso em: 11 out. 2014. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.2.uol.com.br/aprendiz/n_oticias/imprescindivel/id150802.doc
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Indicadores mais recentes da Secretaria de Estado da Educação pela 

Diretoria de Ensino da região Sul 2 do ano de 2013 (no mapa a seguir) mostra 

índices relacionados à vulnerabilidade e aponta a região do Jardim Ângela com 

índices muito altos no que diz respeito à vulnerabilidade. Seu percentual do Índice 

de desenvolvimento Humano (IDH) ainda está longe do melhor, que seria próximo 

de 1. Relacionando o distrito Jardim Ângela com outras regiões ele se encontra 

numa área de grande vulnerabilidade e de pior índice de desenvolvimento humano. 

Isso leva a uma reflexão que aponta a região do Jardim Ângela com mais 

desigualdade social e maiores índices de vulnerabilidade juvenil.  

 

Os índices de vulnerabilidade juvenil revelam que quanto mais alto o valor 

maior é o índice de vulnerabilidade entre os mais jovens. A zona sul onde o distrito 

Jardim Ângela está localizado e também o seu entorno, é bem crítico quanto à 

vulnerabilidade juvenil. Se comparado com outras regiões do município de São 

Paulo, os extremos da zona leste e a zona mais ao norte também estão 

equiparados. 

 

Com mais de 65 pontos o índice de vulnerabilidade do Jardim Ângela é muito 

alto. E com IDH apontado em 0,75 é o pior se relacionamos a região com outras: 

Capão Redondo, com IDH em 0,782; Jardim São Luís com IDH em 0,796 como 

ilustram o mapa e a figura seguinte: 
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Figura 1 - Mapa dos índices sociais do Município de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portfólio Diretoria de Ensino Sul-2, ano 2013. Disponível em: desu2.@see.sp.gov.br. Acesso 
em: 11 out. 2014. 
 

 

 

      Figura 2 - Sobre o IDH da cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Portfólio Diretoria de Ensino Sul-2, ano 2013. Disponível em: desu2.@see.sp.gov.br. 
      Acesso em: 11 out. 2014. 

 

mailto:desu2.@see.sp.gov.br
mailto:desu2.@see.sp.gov.br
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Quando a região estiver mais próxima de um (1) o IDH é melhor, não é o caso 

de Jardim Ângela como mostra o Gráfico 1. 

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

criado em 2007 pelo governo federal, foi uma tentativa de reunir nas avaliações, a 

nível nacional, os conceitos sobre o fluxo e o desempenho escolar. Ele estabeleceu 

como meta nacional para 2022, a média 6,0 (seis), que corresponde à média 

alcançada pelos países desenvolvidos. Este índice também traz grande relevância 

para a educação no nível da região, como é o caso do Jardim Ângela. Desse modo, 

pode se fazer uma comparação da avaliação da rede estadual do distrito com a 

média medida pela avaliação nacional. Surgem dessas avaliações as metas para as 

escolas da rede.9 

 

No caso do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (IDESP) 

também criado em 2007, tem a pretensão de criar metas a cada ano para a escola 

da rede estadual de São Paulo. É traçada uma meta para cada escola levando em 

consideração o desempenho dos alunos e da avaliação do Saresp. A escola pode 

ganhar ou não um bônus pelo cumprimento das metas. O bônus fica condicionado 

aos resultados alcançados a cada ano pelas escolas da rede, ponderando a 

frequência dos professores em sala de aula. A exigência para as escolas está em 

superar suas metas a cada ano.10 

 

No caso do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo), o resultado avaliado anualmente, por meio de provas com questões 

de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Redação, visa comparar 

os resultados com a média nacional e orientar novas ações do Idesp. Também 

pretende adotar a idade de 7 anos como nova meta etária de alfabetização para a 

educação em São Paulo enquanto no Brasil essa meta é de 8 anos.11 

 

                                                           
9
 http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-qu-e-o-ideb. Acesso em: 22 dez. 2015. 

10
 http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp. Acesso em: 22 dez. 

2015. 
11

 http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materiais_295298.shtml. Acesso em: 22 dez. 
2015. 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-qu-e-o-ideb
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/servidor-entenda-as-metas-do-idesp
http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materiais_295298.shtml
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A Prova Brasil conhecida também como a Avaliação nacional do rendimento 

Escolar, criada pelo Ministério da Educação no ano de 2005, também pretende 

diagnosticar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema nacional de educação. 

Sua metodologia parte de testes padronizados e de questionários socioeconômicos 

para professores e gestores do sistema. São dados que traçam os perfis dos 

profissionais da educação e sobre às condições para o trabalho docente.12 

 

Esses índices, o Ideb, o Idesp, o Saresp e a Prova Brasil são interessantes 

para este estudo porque nos permite fazer uma reflexão sobre os professores e os 

gestores das escolas da rede estadual de ensino. É solicitado tanto dos professores 

quanto dos gestores o fornecimento de dados relacionados ao processo de 

aprendizagem dos alunos, da gestão da escola e da conduta docente em sala de 

aula. Todos devem preencher cada um dos questionários para formulação e 

implantação de novas propostas pedagógicas. Nele são colhidos informações sobre 

as características pessoais, socioeconômicas, culturais. A situação da escola como 

um todo deve ser informada por eles. Sendo assim, esses índices são 

imprescindíveis para este estudo, porque as faltas dos docentes e a conduta dos 

gestores estão também relacionados à implantação de novas metas para as escolas 

da rede pública estadual. A presença do profissional docente na sala de aula no 

cumprimento da proposta pedagógica da escola traz muita relevância para a 

continuidade do processo de aprendizagem dos alunos.  

 

O território Jardim Ângela, onde ocorreu a pesquisa, caracteriza-se por um 

povoamento intenso que tem sua origem na década de 60. José Police Neto 

(Vereador do município de São Paulo pelo Partido Social Democrático) ouvindo 

relatos dos moradores mais antigos, concluiu que a região chama-se Ângela em 

função de uma das primeiras moradoras da região que era muito conhecida e que se 

chamava Ângela13. O bairro foi sendo formado por pessoas oriundas do nordeste 

brasileiro que não conseguiam moradias nas regiões mais centrais da cidade. 

 

                                                           
12

 http://pt.wikipedia.org/wiki/prova_brasil. Acesso em: 22 dez. 2015. 
13

 www.josepoliceneto.com.br. Acesso em: 10 mai. 2014: ”O Jardim Ângela passou a existir no início 
da década de 1960, quando o primeiro morador – casado com uma mulher chamada Ângela – ergueu 
um barraco na vizinhança”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/prova_brasil
http://www.josepoliceneto.com.br/
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 Spósito (1992) destaca a região do Jardim Ângela antes de 1960, quando 

analisa o processo de urbanização na década de 50 do município de São Paulo e 

seu entorno, e avalia que o grande crescimento populacional da região foi devido à 

instalação de grandes indústrias, em particular do setor automobilístico.  

 

 

No processo de urbanização as correntes migratórias e o 
crescimento rápido da população converteram a cidade de São 
Paulo, em poucos anos, em local de habitação com carências 
urbanas, pois o desenvolvimento econômico da Metrópole não foi 
acompanhado da criação de uma infraestrutura de serviços coletivos 
urbanos (p. 173). 

 

 

Essa região está entrecortada pela Estrada M´Boi Mirim (Rio das cobras 

pequenas na língua indígena tupi), maior via de acesso que liga a periferia com a 

região de Santo Amaro. Dados da Diretoria de Ensino Sul 2 revelam que o distrito 

Jardim Ângela faz parte da zona sul do Município de São Paulo. Está localizado às 

margens da Represa de Guarapiranga em um de seus limites. As primeiras escolas 

estaduais foram criadas devido à crescente industrialização e pelo crescimento 

populacional na década de 50. Da região estudada destaco aqui algumas delas: 

Escola Estadual Prof. Renato Braga (1950), Escola Estadual Prof. Luís Gonzaga 

Pinto e Silva (1956), Escola Estadual Profa. Davina Aguiar Dias (1957) e Escola 

Estadual Vicente Leporace (1959).14 

 

A região Jardim Ângela está diretamente ligada ao desenvolvimento de Santo 

Amaro. M´Boi Mirim, foi a primeira estrada aberta para a primeira ocupação 

populacional que ocorreu por volta de 1607. Nessa época, foram instalados, à beira 

do rio Pinheiros, próximo à aldeia indígena do M’Boi Mirim, o Engenho de Nossa 

Senhora da Assunção de Ibirapuera e a primeira extração de minério de ferro da 

América do Sul. A experiência com a extração de minério de ferro durou cerca de 20 

anos. Por muitas décadas essa região servia apenas como ponto de passagem para 

os viajantes em direção ao Embu e Itapecerica da Serra. No ano de 1829 é que se 

deu o segundo processo de ocupação do M´Boi Mirim, com a chegada de um grupo 

de 129 imigrantes alemães, trazidos por D. Pedro I, para colonizar essas terras. Três 

                                                           
14

 www.desul2.com/#diretoria-sul-2. Acesso em: 19 abr. 2015. 

http://www.desul2.com/#diretoria-sul-2
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anos depois a região de Santo Amaro, que incluía a antiga aldeia do M´Boi Mirim, foi 

elevada à categoria de município. Em pouco tempo grande parte da batata, 

marmelada, farinha de mandioca, milho e carne consumidos em São Paulo, e 

também a madeira, areia e pedras utilizadas nas construções eram produzidos no 

novo município. Foi isso que levou à inauguração da primeira ligação de bondes 

movidos a vapor entre as duas cidades, em 1886. No início do século 20, a empresa 

“The São Paulo Tramway, Light & Power” decidiu represar o rio Guarapiranga, 

afluente do rio Pinheiros, para regularizar a vazão do Tietê nos meses de seca. 

Naquela época, o fato de existir transporte regular nas proximidades colaborou com 

a escolha do local para a construção da represa Guarapiranga. Durante o período de 

estiagem, as águas do Guarapiranga deveriam ser represadas e descarregadas no 

Rio Pinheiros para, assim, alimentar as turbinas da Usina de Parnaíba. Com isso, 

um novo tipo de pessoas passou a ser atraído para essa região. 
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4 A PESQUISA REALIZADA 

 

 

Esta pesquisa foi realizada com os dados das escolas pesquisadas nos anos 

de 2013 e 2014, adquiridas na secretaria das mesmas escolas. As entrevistas com 

os professores das disciplinas escolhidas ocorreram no segundo semestre de 2015 

para saber deles qual é a verdadeira razão que apresentam para as faltas em dia 

letivo. Desta forma, foi possível fazer as análises dos dados e apontar uma reflexão 

sobre as causas do absenteísmo docente. 

 

 

4.1 Retomando os procedimentos de pesquisa 

 

 

Os procedimentos de pesquisa consistiram em analisar documentos do 

registro de faltas dos professores e entrevistas direcionadas aos professores das 

disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Língua Estrangeira que ministram 

aulas no 9º ano do ciclo 2. Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Por 

indicação da diretoria de ensino da região Sul 2, as escolas pesquisadas encontram-

se uma em lugar de melhor acesso e a outra em uma área de difícil acesso. Para a 

escola de melhor acesso criei o nome fictício “Escola Sul 1” e para a escola 

localizada em uma território com maiores dificuldades de acesso dei o nome fictício 

de “Rocha”. 

 

 Junto à direção das escolas, combinei de realizar as pesquisas no local, nos 

turnos matutino e vespertino, até por razões da difícil locomoção na região. Também 

porque nesses turnos são ministradas aulas do ciclo 2, incluindo o nono ano que é o 

maior interesse.  

 

 Por meio de análise de documentos que registram as presenças e as 

ausências dos professores, acessíveis no próprio estabelecimento de ensino, serão 

recolhidos os dados relacionados às ausências de todos os professores de língua 



55 
 

portuguesa, matemática e língua estrangeira, levantando o número de vezes que os 

professores dessas disciplinas faltaram. 

 A análise de documentos foi realizada procurando garantir interpretações 

mais fidedignas das sondagens e porque os documentos que oferecem informações 

dos registros de faltas dos professores dos anos que pretendo pesquisar podem ser 

obtidos na própria escola. 

 

Quanto à entrevista, deu-se a escolha porque é uma das formas para 

levantarmos as razões do absenteísmo docente. Pensamos que essa informação 

pode ser mais visível. Os sujeitos deste estudo são os professores da rede pública 

estadual do ciclo 2 e os coordenadores dessas mesmas unidades. Todos os 

entrevistados foram nomeados com nomes fictícios para preservar suas identidades. 

 

De início, cogitamos as entrevistas com todos os professores nas disciplinas 

de linguagem e matemática, porém, necessitei mesclar as entrevistas com 

professores de outra área, por questões pessoais dos professores contatados na 

sua hora atividade.  

 

As entrevistas foram realizadas com sete professores do 9º ano das 

disciplinas na área de Linguagem, Matemática e História. Também entrevistei a 

diretora da Escola Sul 1 (nome fictício) e a diretora e vice-diretora da Escola Rocha 

(nome fictício). As entrevistas com os coordenadores das escolas foram 

fundamentais para saber sobre o cotidiano escolar no que se refere ao absenteísmo 

docente. Portanto, os sujeitos das entrevistas foram sete professores e três gestores 

das escolas indicadas. No total foram realizadas dez entrevistas. 

 

 A entrevista pode permitir conhecer melhor as principais explicações que os 

professores dão para suas ausências ou para as ausências de seus colegas em sala 

de aula e, também porque atendia o objetivo da pesquisa. 

 

O roteiro que orienta as entrevistas foi composto pelos seguintes eixos 

temáticos: dados de identificação do professor, a sua formação, a relação que ele 

mantém com a escola e com o território e, sobre as razões refletidas sobre o 

absenteísmo. Também procurei conhecer qual é o olhar da coordenação escolar 
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dessas escolas pesquisadas e refletir sobre os efeitos e as consequências do 

absenteísmo para os professores, para a escola e para a educação como um todo. 

Esta pesquisa tem como ponto de partida os conceitos de Haesbaert sobre 

território e territorialidade e também das ideias de Nóvoa, Sacristán e de Tardif para 

a discussão dos dados. 

 

Nessa perspectiva, para entender o absenteísmo docente, foi fundamental o 

contato com os docentes que atuam nesse território. Imprescindível para 

compreendermos o que de fato existe na relação absenteísmo e território: saber 

quais as explicações dos professores para as faltas e a relação que estabelecem 

com os locais onde trabalham.  

 

A análise das faltas de professores nos anos de 2013 e 2014 registrados em 

documentos das escolas pesquisadas será realizada com o objetivo de comparar o 

número de faltas de um para outro e identificar os professores que mais faltam. 

Esses professores foram entrevistados para que tivéssemos as razões das faltas. 

 

As informações coletadas nas entrevistas, gravadas e digitadas 

posteriormente basearam a análise dos dados. Para o desenvolvimento da análise 

procurei estabelecer nexos com os conceitos dos autores já especificados no 

referencial teórico. Os dados referentes às faltas dos professores dos anos de 2013 

e 2014 foram retirados com a autorização da direção do livro-ponto durante o 

atendimento da secretaria. Estes dados estão organizados em tabelas para apontar 

as faltas anuais em questão, seguidos também de uma análise global desses 

indicadores. 

 

 

4.2 O absenteísmo na visão de professores e gestores das escolas 
pesquisadas 
 

 

A análise dos dados empregou os conceitos sobre território e territorialidade 

que me interessam para conhecer a identidade do professor da rede estadual e 

saber dele qual é seu nível de pertencimento ou não dentro da comunidade escolar. 
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A localização das escolas estudadas também poderá impactar no absenteísmo dos 

professores. Por este ângulo podemos relacionar o território com as questões 

políticas, econômicas, sociais e educacionais. O problema das desigualdades 

territoriais passa por esses aspectos.  

 

Em uma visão estreita da territorialidade podemos reduzi-la a uma dimensão 

apenas simbólica, mas isso não nos permite fazermos a distinção dos territórios 

plurais e da pluralidade de territórios. A territorialidade deve ser compreendida pelo 

potencial de perspectivas políticas inovadoras que elas implicam.  

 

Cotejando com os dados colhidos é relevante a fala de um dos professores 

quando a questão é territorialidade: 

 

Quando você faz a escolha por uma determinada escola, de alguma forma 
já tinha alguma afinidade com esta instituição. É isso que te direciona para 
lá, então já vai com uma ideia de pertencer àquele ambiente, aquela 
comunidade (entrevista com o Professor Dimas – nome fictício, realizado 
no dia 31/08/15). 

 

Também é importante o relato que mostra a origem social dos professores 

que é muito parecida com a de seus alunos, mesma classe social, econômica e 

culturalmente. No que se refere ao contexto atual declara um professor da rede 

pública estadual:  

 

A escola é tida como sendo de passagem, ou seja, os muito dos alunos 
pertencem aos bairros vizinhos da escola e, outros que dependem também 
de transporte público, esses sim, reclamam muito do acesso e da 
localização da escola. Os professores também não são do bairro, quem 
não tem carro vai de ônibus e reclamam muito (entrevista com o professor 
Dimas – nome fictício em 31/08/15). 
 

A diretoria de ensino da região está localizada em outro espaço, distante uns 

15 quilômetros das escolas pesquisadas. Nas idas e vindas para formação nessa 

diretoria, os professores encontram muitas dificuldades. O trânsito é sempre muito 

complicado. As vias de acesso refletem o congestionamento da cidade de São 

Paulo, uma professora relata que: 
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Nós professores que trabalhamos nesta escola fazemos parte da Diretoria 
de Ensino Sul 2, que está localizada fora da região do Jardim Ângela. A 
distância da escola da Diretoria de Ensino acaba sendo um problema 
porque os cursos de aperfeiçoamento que ocorrem nessa diretoria são 
dificultados por causa do deslocamento que os professores precisam fazer 
até lá, que é distante do território da escola (entrevista concedida pela 
professora Olívia no dia 20/08/2015). 

 

Pude perceber também na fala de outra professora sobre a razão para as 

faltas que não são na sua visão o maior problema: 

 

Os professores faltam, mas não é em sua maioria. O que percebo é que 
existe uma divisão dos professores onde uns têm mais direitos que outros. 
Uns podem faltar mais que outros. Em nossa escola existe o professor 
efetivo, os contratados e os de categoria “O”.  Até na questão das faltas os 
professores contratados e os da categoria “O” têm menos direito. Só 
podem faltar uma vez por ano para não ter o seu contrato interrompido.  
Quem falta mais vezes é penalizado pela “duzentena”, uma penalidade em 
que o professor perde o vínculo empregatício com a instituição (Entrevista 
concedida pela professora Olívia no dia 20/08/2015). 

 

Sobre a percepção da faltas de outros colegas essa mesma professora faz 

uma análise da seguinte maneira: 

 

O que tenho visto percebido é que os professores em sua maioria fazem 
uso de seus direitos para as faltas. Ouros faltam por motivos de saúde 
mesmo e por questões familiares. Existe também uma sobrecarga para 
alguns professores que precisam trabalhar em duas instituições diferentes 
e por isso faltam em suas aulas (Entrevista concedida pela professora 
Olívia entrevista do dia 20/08/2015). 

 

Podemos relacionar as razões do absenteísmo com os dados obtidos dos 

relatos da entrevista com outra professora que justifica as ausências dos 

professores em sala de aula por questão médica, por motivos de saúde e por faltas 

justificadas: 

 

Acredito que a maioria dos professores falta por questão de saúde, stress 
adquiridos por longas etapas de trabalho e também por sobrecarga de 
atividades. Hoje as salas são superlotadas e muitas vezes faltam 
equipamentos essenciais para os professores como lugar apropriado para 
exercer suas atividades (entrevista concedida pela professora Olívia no dia 
20/08/2015). 

 

Embora existam os problemas de stress, de saúde, da superlotação em sala 

de aula e também da jornada extensa por motivo de trabalho em mais de uma 
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instituição escolar, a escola pesquisada com acesso mais facilitado consegue atrair 

muitos professores para a rede. Mesmo professores que não estão próximo do 

entorno: 

 

Ela tem atraído muitos professores para a região. Na época em que eu 
pedi remoção da diretoria Sul 3 eu indiquei essa escola como primeira 
opção, porque eu já havia trabalhado aqui e por conta do fácil acesso para 
mim. Atualmente estou morando também na região e, diversas vezes ouço 
por parte dos alunos e também dos professores que ela é muito disputada 
(entrevista concedida pela professora Iza no dia 23/08/2015). 
 

A mesma professora após um breve relato sobre a razão que a levou a deixar 

o curso de direito e optar pela educação faz a seguinte declaração: 

 

Percebo também o despreparo de muitos professores, ate parece que só 
cumprem função por não terem outra opção. Já tivemos anos atrás uma 
situação muito grave de não ter professor de matemática e de história para 
algumas séries do Ciclo 2 porque não havia professor da área para 
ministrá-las. Isso compromete o aprendizado de um ano inteiro porque não 
dá para recuperar (professora Iza, entrevista do dia 20/08/2015). 

 

Outra ideia importante está relacionada com a questão da carreira docente. 

Vislumbra-se na atribuição de aulas a seguinte realidade: os professores efetivos 

com mais tempo na rede normalmente escolhem as escolas mais próximas de suas 

localidades de moradia, restando para os ingressantes aceitar atribuição de aulas 

em locais que restam na rede. E quando isso acontece, muitas vezes, esses 

ingressantes assumem seu trabalho em realidades que por vezes são distantes e de 

difícil acesso. 

 

Outro fato a ser analisado são as próprias faltas dos professores das 

instituições pesquisadas. Saber dos próprios professores quais as razões que eles 

dão para suas faltas é o que buscamos nesta pesquisa. 

A meu ver muitos professores estão passando por problemas pessoais 
intensos, por um stress físico e também mental. Lidar com muitos alunos 
requer muita preparação e ousadia, ainda mais neste contexto em que as 
salas de aulas estão superlotadas. Muitos dos nossos colegas professores 
também estão sobrecarregados de atividades por trabalharem em outra 
instituição ou mesmo em outra função. O professor quase não tem tempo 
para resolver suas questões pessoais e familiares, talvez seja esse o maior 
fator para as faltas (Entrevista concedida pelo professor Nascimento no dia 
20/08/2015). 
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Essas transformações trazem impactos sobre o absenteísmo docente como 

relata um professor da rede:  

 

A meu ver muitos professores estão passando por problemas pessoais 
intensos, por um stress físico e também mental. Lidar com muitos alunos 
requer muita preparação e ousadia, ainda mais neste contexto em que as 
salas de aulas estão superlotadas. Muitos dos nossos colegas professores 
também estão sobrecarregados de atividades por trabalharem em outra 
instituição ou mesmo em outra função. O professor quase não tem tempo 
para resolver suas questões pessoais e familiares, talvez seja esse o maior 
fator para as faltas (entrevista com o professor Nascimento da Escola Sul 
1, no dia 20/08/2015). 

 

No relato de uma professora entrevistada fica claro que: 

 

Ultimamente até aumentaram na região alguns projetos sociais para lidar 
com as crianças, jovens e idosos. Nesses projetos sociais a demanda é 
bem requisitada porque atende em tempo integral esses adolescentes e 
jovens. Como somos uma região de uma população numerosa, muitos 
adolescentes e jovens ficam fora deles. Podemos ver muitos adolescentes 
e jovens nas ruas empinando pipa, jogando bola ou então jogando no 
celular. O que a meu ver compromete também seu desempenho em sala 
de aula (entrevista com a professora Dora – nome fictício, realizada no dia 
20/08/2015). 

 

Para ela o entorno do território em conjunto com as ações da escola pode 

motivar mais os professores e toda a comunidade escolar com a criação de projetos 

pedagógicos: 

 

Nossa escola ainda peca muito quanto às iniciativas, porém algumas 
escolas do entorno tem algumas boas iniciativas abrindo a escola nos 
finais de semana para o teatro, a dança, a música, show de talentos, festa 
da primavera, festa junina. A meu ver esse contato diferenciado é 
fundamental no sentido de preservar a escola e que diz respeito também 
ao pertencimento e na mudança de relações com a sociedade. Ainda 
assim, o que se vê é pouco o interesse dos professores da escola 
(entrevista concedia pela professora Dora no dia 20/08/2015). 

 

Mas insiste que o pertencimento dos professores com o entorno é ainda muito 

incipiente, mesmo a maioria fazendo parte do entorno escolar. O que revela 

desgaste para o corpo docente quando se trata de lidar com os problemas da sala 

de aula: 
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O contato dos professores com os pais acontece somente no caso de 
indisciplina. O professor de maneira geral não se aproxima da família. Em 
nossa escola temos feito com certa constância alguns eventos com a 
família, mas posso garantir que muitos professores não gostam de 
participar. Acham um dia pesado, cansativo. Até preferem fazer uma festa 
ou outro evento maior que não seja somente da família na escola 
(Entrevista concedida pela professora Dora no dia 20/08/2015). 
 

Nesta análise, ainda parcial, é muito relevante a reflexão do professor de 

matemática porque optou pela disciplina quando já tinha uma profissão consolidada. 

A função que desempenha na escola é considerada por ele, parte complementar da 

sua vida profissional, já que desempenha também a função de administrador em 

outra empresa, mas nem por isso considera sua função na escola menos 

importante: 

 

Eu gosto da área matemática e também de lecionar. Eu adquiri esse 
conhecimento e quero repassá-lo para as pessoas que almejam aprender. 
Eu sou um professor preocupado com meus alunos e, quando eles 
absorvem o que está sendo ensinado já fico realizado. Hoje, é bem mais 
complicado ser professor porque não podemos só cumprir o planejamento 
que nos é pedido, temos que agregar na vida do aluno valores, que ele 
saia com um pouco mais de saberes no seu aprendizado. O conteúdo que 
é proposto tem que ser desenvolvido com os alunos, não somente 
passado, tem que ser trabalhado para a melhor compreensão deles 
(Entrevista concedida pelo professor Lima no dia 04/09/2015). 

 

Do ponto de vista dos gestores, os relatos são pensados com mais cuidado, 

talvez por causa da função em que se encontram, dois deles preferiram levar as 

questões centrais da entrevista para casa para depois repassar. Na escola de difícil 

acesso não temos uma direção efetiva, são contratados pela Diretoria de Ensino 

porque não conseguem diretores efetivos para ela: 

 

Sou de uma família onde a gente aprendia quase tudo oralmente. E 
sempre achei que tinha vocação para o ensino, afinal eu sempre gostei. 
Acredito na arte de ensinar e de partilhar os conteúdos e conhecimentos 
com os outros. Acho fantástico! Apesar de ter desafios diários na escola. O 
magistério foi uma inspiração muito marcante na minha vida. Como muitos 
profissionais, fui atraída para o magistério por causa da professora que 
conduzia meus estudos no início (Entrevista concedida pela Diretora Nice 
no dia 01/09/2015).  
 

Conforme a questão foi apresentada para as coordenadoras, em seus relatos 

pude destacar que:  
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Os professores faltam aleatoriamente e sem aviso prévio. Essa é a 
questão mais difícil de trabalhar até porque as aulas devem acontecer com 
ou sem a presença dos professores (entrevista com a coordenadora 
pedagógica Nice, da Escola Rocha, realizada no dia 01/09/15). 

 

Outro destaque vem de outra coordenadora que afirma: 

 

Relacionado às faltas acredito que, antes, os professores faltavam de 
maneira geral porque o Estado era mais frouxo em relação a esse controle. 
Hoje, há uma legislação mais rigorosa para as faltas, fecharam mais a 
orientação. Eles faltam porque precisam ir ao médico, tem seus dilemas 
pessoais, mas até as faltas médicas têm limite (entrevista feita com Ana – 
nome fictício, diretora da escola Rocha realizada no dia 08/08/15). 

 

Também há uma questão que pode ser levantada, é a que diz respeito à 

gestão da escola, para saber como ela reage ao absenteísmo dos professores da 

rede estadual. E como isso impacta na rotina escolar:  

 

Os professores eventuais montam um projeto e quando entram em sala de 
aula dão prosseguimento aos conteúdos do professor ausente. Às vezes 
alguns professores deixam uma matéria ou uma atividade para que o 
professor eventual aplique em sala de aula na sua ausência (entrevista 
concedida pela professora Iza, da Escola Sul 1, realizada no dia 23/08/15). 

 

Daqui conseguimos concluir que o grande número de faltas dos professores 

das duas escolas pesquisadas na rede pública estadual, Escola Sul 1 e Escola 

Rocha, estão relacionados com a questão da saúde e stress originados pela jornada 

estafante de trabalho.  

 

Quando nos referimos à questão do pertencimento dos professores com o 

entorno percebemos que, conta muito poder escolher uma escola de acesso mais 

fácil e com melhores equipamentos de trabalho, como é o caso do estacionamento 

para os funcionários da Escola Rocha.  

 

Apesar da dependência de transporte público da maioria dos professores 

entrevistados, a Escola Sul 1 conseguiu trazer para seu quadro a maior parte do 

próprio entorno e por isso, o pertencimento deles é maior. O fator território é 

bastante relevante porque é a possibilidade de evitar futuros problemas relacionados 

à saúde e ao stress.  
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Quanto aos gestores pude perceber que também se trata de profissionais que 

já fazem parte do entorno. Na escola de difícil acesso (Rocha), onde a direção é 

contratada para o cargo porque nenhum efetivo conseguiu permanecer por muito 

tempo, os gestores também fazem parte do entorno escolar. Encontram facilidade 

para se deslocar para o trabalho, mas também encontram enfrentamentos de muitas 

faltas de professores, na sua maioria justificadas e com poucos profissionais 

eventuais para suprir as necessidades da escola.  

 

Faltas dos docentes, administração escolar e as questões surgidas da 

territorialidade são fundamentais para a compreensão da aprendizagem escolar. 

Daqui poderão surgir novas propostas pedagógicas e, na sua relação com os 

índices do sistema educacional, elaborar metas mais objetivas relacionadas ao 

contexto de cada uma das escolas pesquisadas. 

 

 

4.3 Visualizando o absenteísmo nas disciplinas eleitas 

 

 

Confrontando com os dados documentais pesquisados na Escola Sul 1, 

podemos enfatizar que a razão das faltas são as seguintes nos quadros abaixo. 

Estes dados foram feitos com o auxílio dos documentos cedidos pela Secretaria das 

escolas pesquisadas. As figuras que se seguem foram elaboradas pelo autor. 
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Quadro 1 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Língua 
Portuguesa da Escola Sul 1 nos anos letivos de 2013 e 2014 
 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro  Férias Uma falta abonada 

Fevereiro Frequente Frequente 

Março Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Abril Uma falta abonada Frequente 

Maio Uma falta abonada Uma falta abonada e 

Quatro faltas Justificadas 

Junho Uma falta abonada Frequente 

Julho Recesso/Férias Recesso/Férias 

Agosto Uma falta abonada e 

Uma falta médica 

Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Setembro Uma falta abonada, 

Uma falta justificada e 

Uma falta médica 

Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Outubro Frequente Frequente 

Novembro Frequente Uma falta abonada 

Dezembro Uma falta justificada Uma falta justificada 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

As razões do absenteísmo docente nessa disciplina da Escola Sul 1 nos anos 

letivos de 2013 e 2014 estão configuradas desta forma: 

 

 Faltas abonadas: seis em 2013 e seis em 2014, 12 faltas ao todo. Isso nos 

permite concluir que os professores usufruem da totalidade dos seus direitos 

quando se refere às faltas abonadas. 

 Faltas justificadas: três em 2013 e oito em 2014, 11 faltas ao todo. 

Concluímos que no ano de 2014 as faltas justificadas mais que duplicaram 

nessa unidade escolar. 

 Faltas médicas: houve incidência dessa modalidade apenas em 2013, duas 

faltas médicas ao todo. Na disciplina Língua Portuguesa do 9º Ano, 

conseguimos detectar apenas esses motivos de faltas nesse período. 
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Conseguimos concluir que no ano de 2013 houve menos incidência de faltas. 

11 faltas em 2013 e em 2014, 14 faltas, totalizando 25 faltas por diversos motivos 

em dois anos letivos. No ano de 2013 temos a incidência de faltas médicas o que 

não se pode detectar em 2014. Em 2014 as faltas justificadas superaram muito as 

faltas justificadas de 2013. Nesse caso, o professor de Língua Portuguesa em 2013 

é o mesmo em 2014. No total, o professor de Língua Portuguesa do 9º Ano da 

Escola Sul 1 teve 25 faltas em dois anos de trabalho ou 6,25% dos 200 dias por ano 

letivos. Em termos de números brutos 25 faltas em dois anos é significativo, uma 

média de 12,5 faltas por ano. Uma sala de aula onde o professor falta 

aproximadamente 13 vezes ao ano pode causar muitas perdas curriculares.  
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Quadro 2 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Matemática da 
Escola Sul 1 nos anos letivos de 2013 e 2014 

 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro Férias Uma falta abonada 

Fevereiro Uma falta abonada Uma falta abonada e  

Uma falta justificada 

Março Uma falta abonada Uma falta abonada; 

Uma falta justificada e 

Duas faltas de licença 

saúde 

Abril Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada; 

Uma falta justificada; 

Uma falta médica; 

Uma falta para doação de 

sangue e 

Três faltas de licença 

saúde 

Maio Uma falta abonada e 

Três faltas justificadas 

Uma abonada; 

Uma justificada e 

Uma falta médica 

Junho Frequente Uma falta abonada 

Julho Uma falta abonada Uma falta justificada; 

Uma falta médica e 

Três faltas de licença 

saúde 

Agosto Uma falta justificada Uma falta justificada e 

Uma falta médica 

Setembro Três faltas justificadas Duas faltas justificadas 

Outubro Uma falta justificada Uma falta justificada e 

Sete faltas pelo pleito 

eleitoral 

Novembro Frequente Uma falta para doação de 

sangue e 

Duas faltas pelo pleito 

eleitoral 

Dezembro Recesso Uma falta justificada 

    Fonte: O autor, 2015. 
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As razões do absenteísmo docente na disciplina Matemática do 9ª Ano da 

Escola Sul 1 nos anos letivos de 2013 e 2014 estão configuradas desta forma: 

 

 Faltas abonadas: cinco faltas em 2013 e seis em 2014, perfazendo um total 

de 11 faltas abonadas no período de dois anos. Pela legislação o professor 

pode tirar até seis faltas abonadas e no ano de 2013 o professor ficou 

ausente por cinco vezes. Esclarecemos que são dois professores distintos 

que ministram aulas de matemática nas turmas do 9º Ano, um professor em 

2013 e outro para a turma do 9º Ano em 2014. Desse modo, pode-se dizer 

que praticamente não há diferença no número de faltas entre os professores. 

Estes usufruem das faltas abonadas na sua totalidade. 

 Faltas médicas: encontramos quatro faltas médicas cometidas pelo professor 

de Matemática de 2014. 

 Faltas justificadas: nove faltas em 2013 e 10 em 2014, totalizando 19 faltas 

justificadas.  

 Faltas de licença saúde: na disciplina Matemática, o professor de 2014 

apresentou oito faltas por motivos de saúde. 

 Faltas por doação de sangue: duas faltas foram cometidas pelo professor 

de Matemática de 2014. 

 Faltas por pleito eleitoral: nove faltas em 2014 porque o professor foi 

convocado para eleição. 

 

Detectamos que ocorreram 14 faltas em 2013 e 39 em 2014. Totalizando 53 

faltas por diversos motivos.  Nessa disciplina, destacamos que os professores que 

ministram aulas para o 9º ano são distintos nos anos pesquisados. Isso pode ser 

detectado até pela grande frequência de faltas no ano de 2014 e que não pode ser 

visto no ano de 2013. Em 2013 só há ocorrência de faltas por dois motivos, uma 

delas é a falta abonada e outra é a falta justificada.  

 

No ano de 2014, além das faltas abonadas e justificadas há outras incidências 

de faltas: médicas, licença saúde, doação de sangue e por motivo eleitoral.  
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Quadro 3 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Língua 
Estrangeira da Escola Sul 1 nos anos letivos de 2013 e 2014 
 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro Férias Férias 

Fevereiro Uma falta abonada Uma falta médica 

Março Frequente Frequente 

Abril Uma falta para doação de 

sangue 

Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Maio Frequente Frequente 

Junho Uma falta abonada Frequente 

Julho Uma falta abonada Recesso 

Agosto Uma falta abonada Uma falta abonada e 

Uma falta médica 

Setembro Uma falta abonada e 

Uma falta médica 

Uma falta abonada 

Outubro Frequente Uma falta abonada 

Novembro Frequente Frequente 

Dezembro Frequente Recesso 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

As razões do absenteísmo docente, um único professor, na disciplina Língua 

Estrangeira do 9ª Ano da Escola Sul 1 nos anos letivos de 2013 e 2014 estão 

configuradas desta forma: 

 

 Faltas abonadas: cinco faltas abonadas em 2013 e quatro abonadas em 

2014.  

 Faltas justificadas: uma falta justificada em 2014. 

 Faltas médicas: uma falta médica em 2013 e duas faltas médicas em 2014. 

 

Podemos concluir que há ocorrência de seis faltas em 2013 e sete em 2014. 

Em relação a essas faltas, abonadas, justificadas e médicas do professor de Língua 

Estrangeira foram detectadas ao todo 13 faltas. Se relacionarmos as faltas desta 

disciplina Língua Estrangeira na Escola sul 1 com as faltas da mesma disciplina na 

Escola Rocha, de acesso mais difícil, constatamos que os professores ou o 
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professor apresentou menos faltas, ou seja, possivelmente os professores desta 

disciplina na Escola Sul 1 sejam mais comprometidos com o trabalho. 

 

 

Quadro 4 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Língua 
Portuguesa da Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e 2014 
 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro Férias Férias 

Fevereiro Frequente Frequente 

Março Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada 

Abril Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada 

Maio Uma falta abonada; 

Uma falta médica e 

Cinco Faltas de licença 

saúde 

Uma falta abonada 

Junho Frequente Frequente 

Julho Recesso Uma falta abonada 

Agosto Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada 

Setembro Uma falta abonada; 

Cinco faltas justificadas e  

Uma falta médica 

Uma falta abonada 

Outubro Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta pelo pleito 

eleitoral 

Novembro Duas faltas justificadas e 

Uma falta médica 

Frequente 

Dezembro Recesso Uma falta justificada 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

As razões do absenteísmo docente, único professor na disciplina Língua 

Portuguesa do 9ª Ano da Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e 2014 estão 

configuradas desta forma: 
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 Faltas abonadas: seis faltas abonadas em 2013 e também em 2014. 

 Faltas justificadas: 11 faltas justificadas em 2013 e uma falta em 2014. 

 Faltas médicas: três faltas médicas em 2013 e nenhuma em 2014. 

 Faltas de licença saúde: cinco faltas de licença saúde em 2013 e nenhuma 

em 2014. 

 Faltas por pleito eleitoral: nenhuma falta em 2013 e uma falta pelo pleito 

eleitoral em 2014. 

 

Concluímos que houve uma ocorrência de 25 faltas em 2013 e oito faltas em 

2014. Em 2013 são mais que o triplo de faltas na relação com 2014. Nesta disciplina 

há incidências de faltas por cinco razões diferentes como consta acima. Totalizando 

25 faltas em 2013 e oito faltas em 2014.  

 

 Verificamos que no ano de 2014 houve maior frequência do professor da 

escola Rocha às aulas e isso pode estar relacionado com a maior facilidade de 

acesso desse professor o que favorece também a sua frequência às aulas. No ano 

de 2014 não houve nenhuma incidência de faltas médicas nem de faltas por motivo 

de licença saúde. Há que se destacar também a incidência de muitas faltas no ano 

de 2013 em relação às faltas justificadas na relação de 11 faltas em 2013 para uma 

falta em 2014.  
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Quadro 5 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Matemática da 
Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e 2014 
 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro Férias Férias 

Fevereiro Frequente Uma falta para perícia 

Março Frequente Uma falta abonada 

Abril Uma falta médica Frequente 

Maio Uma falta abonada Uma falta médica e 

Uma falta para orientação 

técnica 

Junho Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Frequente 

Julho Recesso Uma falta abonada; 

Uma falta justificada; 

Uma falta médica e 

Uma falta de licença saúde 

Agosto Uma falta abonada Uma falta abonada 

Setembro Uma falta abonada e 

Uma falta médica 

Uma falta abonada 

Outubro Uma falta abonada e 

Sete faltas de licença 

saúde 

Uma falta abonada 

Novembro Uma falta abonada; 

Três faltas justificadas; 

Uma falta médica e 

Uma falta para perícia 

Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Dezembro Recesso Uma falta justificada 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

As razões do absenteísmo docente de um mesmo professor na disciplina 

Matemática do 9ª Ano da Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e 2014 estão 

configuradas desta forma: 
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 Faltas abonadas: seis faltas abonadas em 2013 e também seis em 2014. 

 Faltas justificadas: quatro faltas justificadas e três em 2014. 

 Faltas médicas: três faltas médicas em 2013 e duas faltas em 2014. 

 Faltas de licença saúde: sete faltas por licença saúde em 2013 e uma falta 

em 2014. 

 Faltas por perícia: somente uma falta por perícia em 2014. 

 Faltas por orientação técnica: uma falta apenas em 2014. 

 

Concluímos que em 2013 constatamos 20 faltas e em 2014 foram detectadas 

14 faltas. Totalizando 34 faltas por diversos motivos. É considerável o número de 

faltas em 2013 principalmente no que se refere à licença saúde. Por outro lado, só 

em 2014 registramos faltas por motivos de perícia médica e por orientação técnica. 

Mesmo assim, o total das faltas em 2013 supera em muito as faltas de 2014. 
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Quadro 6 - Comparativo referente às faltas do professor do 9º ano da disciplina Língua 
Estrangeira da Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e 2014 
 

Mês do Ano Ano Letivo de 2013 Ano Letivo de 2014 

Janeiro Férias Férias 

Fevereiro Frequente Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Março Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada 

Abril Uma falta abonada; 

Uma falta médica e 

Nove faltas de licença 

saúde 

Uma falta abonada e 

Três faltas justificadas 

Maio Uma falta abonada; 

Uma falta médica e 

Cinco faltas de licença 

saúde 

Uma falta abonada 

Junho Frequente Frequente 

Julho Recesso Uma falta abonada e 

Duas faltas justificadas 

Agosto Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Uma falta abonada e 

Duas faltas justificadas 

Setembro Uma falta abonada; 

Cinco faltas justificadas e 

Uma falta médica 

Três faltas justificadas 

Outubro Uma falta abonada e 

Uma falta justificada 

Quatro faltas justificadas 

Novembro Duas faltas justificadas e 

Uma falta médica 

Oito faltas justificadas 

Dezembro Recesso Três faltas justificadas 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

 

As razões do absenteísmo docente de um professor na disciplina Língua 

Estrangeira do 9ª Ano da Escola Rocha nos anos letivos de 2013 e outro professor 

dessa disciplina em 2014 estão configuradas desta forma: 
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 Faltas abonadas: os professores cometeram seis faltas abonadas tanto em 

2013 quanto em 2014, fazendo uso de seus direitos quando se refere às 

faltas abonadas. 

 Faltas justificadas: 10 faltas justificadas em 2013 e 26 em 2014. 

 Faltas médicas: quatro faltas médicas em 2013 e nenhuma em 2014. 

 Faltas de licença saúde: 14 de licença saúde em 2013 e nenhuma em 2014. 

 

Constatamos 34 faltas em 2013 e 32 faltas em 2014. Totalizando 66 faltas 

nesse período. Na disciplina, Língua Estrangeira, a incidência das faltas foi 

elevadíssima.  Ela tem uma carga horária bem reduzida se a compararmos à Língua 

Portuguesa ou a Matemática, no entanto há menos faltas em disciplinas com carga 

horária maior que nesta. Há que se notar que em 2014 não ocorreu nenhuma 

incidência de faltas por motivos médicos nem por licença saúde. 

 

Se relacionarmos às faltas ao território podemos constatar que não há 

praticamente nenhum envolvimento do professor com ele ou com seu entorno 

porque além de usufruírem de todas as faltas abonadas, tivemos incidência de faltas 

por diversos motivos e em muitos meses do ano. Isso compromete com o projeto 

pedagógico da escola. 

 

               Tabela 2 - Comparativo das faltas nas duas escolas, no período de 2013 e 2014 

FALTAS Escola Sul 1 

2013 

Escola Sul 1 

2014 

Escola Rocha 

2013 

Escola Rocha 

2014 

Abonada 16 16 18 18 

Justificada 12 19 25 29 

Médica 03 06 10 02 

Saúde ---- 08 26 01 

Pleito Eleitoral ---- 09 ---- 01 

Doação de 

Sangue 

01 02 ---- ---- 

Perícia ---- ---- 01 01 

Orientação 

Técnica 

---- ---- ---- 01 

TOTAL 32 60 80 53 

    Fonte: O autor, 2015. 
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Este quadro permite uma comparação global das faltas nas duas escolas. As 

razões das faltas nos respectivos anos letivos nos permite fazer uma leitura quanto 

ao território. Enquanto na Escola Sul 1 totalizamos 32 faltas no ano letivo de 2013, 

na Escola Rocha temos um total de 80 faltas. Se relacionarmos as faltas com o fator 

território podemos concluir que os professores da Escola Sul 1 são bem mais 

assíduos que os professores da Escola Rocha. O grande número de faltas por 

motivos de saúde na Escola Rocha nos permite concluir que é na Escola Sul 1 que 

os professores devem ter melhor qualidade de vida, pois não há incidência desse 

tipo de falta nessa escola. E quando analisamos o total de faltas nesse período de 

2013, na escola Rocha as faltas justificadas e as faltas por motivo de saúde mais 

que dobram na relação com a Escola Sul 1.  

 

Desse modo, pode-se concluir com relação a esses aspectos, que os 

professores localizados na escola de difícil acesso recorrem mais às faltas 

justificadas e as faltas por motivo de saúde. É na Escola Sul 1 que os professores 

demonstram maior frequência em relação a quase todos os aspectos apontados 

com exceção das faltas para doação de sangue que aparece somente na Escola Sul 

1 enquanto na Escola Rocha não houve registro desse aspecto.  

 

Outro aspecto que se deve ressaltar, a Escola Sul 1, como já dissemos, 

localiza-se em um território cujo acesso é mais facilitado, existe no entorno dela mais 

linhas de transporte público, a sua localização fica na Avenida principal de mão 

dupla e no seu eixo há mais serviços e equipamentos públicos. Isto faz com que 

professores que não pertençam a esse território tenham interesse em trabalhar 

nessa escola, e em nome da sua função e da própria comunidade, entorno, estão 

presentes e frequentes ao trabalho. 

 

Este dado é fundamental para entendermos porque determinadas escolas 

podem ter resultados melhores que outras. As razões estão no trabalho dos 

professores, mas isto acontece de forma satisfatória porque as condições de 

localização da escola e seu entorno são favoráveis. 

 

Com respeito ao Ano letivo de 2014, existe uma equiparação em relação às 

faltas em ambas as escolas. Foram detectadas 60 faltas na Escola Sul 1 e 53 faltas 
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na Escola Rocha. Na Escola Sul 1 houve maior incidência de faltas por pleito 

eleitoral (9-1), por motivo de saúde (8-1), falta médica (6-2) e doação de sangue (2-

0). Chama atenção as faltas justificadas que na Escola Sul 1 foi de 19 faltas e na 

Escola Rocha chegou a 29 faltas. Mas mesmo assim, na totalidade das faltas do ano 

letivo de 2014, constatamos na Escola Rocha maior frequência por parte dos 

professores. Desse modo, analisando apenas o Ano Letivo de 2014, não se pode 

dizer que os professores faltam mais na unidade escolar de difícil acesso, porque 

não foi isso que constatamos.  

 

Contudo, se considerarmos o período analisado, ou seja, de 2013 e 2014 no 

conjunto detectamos que houve na Escola Sul 1, 92 faltas por diversos motivos e na 

Escola Rocha foi detectado 133 faltas também por motivos diversos. Na totalidade 

das faltas, pode-se concluir que na escola de difícil acesso os professores faltaram 

mais por vários motivos e, na escola que se encontra em um território com mais 

recursos materiais os professores tendem a ser mais frequentes.  

 

Para o nosso objetivo, esses quadros foram fundamentais porque nos 

permitiu fazer a análise das faltas dos professores nos anos de 2013 e 2014. Esses 

dados também estão relacionados com os depoimentos colhidos dos professores 

dessas unidades e isso nos permitiu uma leitura atual sobre o absenteísmo nas 

escolas. Fizemos, de início, a contagem mensal de todas as faltas e depois 

analisamos as faltas comparando seus índices e razões nas escolas estudadas. Os 

quadros foram criados a partir dos Anexos sobre as faltas que constam no final 

deste trabalho. 

 

 O absenteísmo docente foi analisado a partir de faltas abonadas, justificadas, 

por doação de sangue, faltas médicas, faltas na convocação para o pleito eleitoral, 

faltas por licença saúde, faltas por perícia e para orientação técnica.  

 

Essas faltas comprometem a rotina da escola, os gestores são obrigados a 

adequar cada situação, desde pedir a um professor para adiantar sua matéria com 

atividades mesmo estando em outra sala de aula, nesse caso os alunos devem sair 

mais cedo por terem cumprido as atividades dadas ou deslocar os alunos para a 

biblioteca ou sala de vídeo onde possam passar o tempo vacante. Os gestores ficam 
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de sobressalto para não dispensar os alunos sem nenhuma atividade porque 

também precisam cumprir uma carga horária anual de 200 dias letivos. 

 

Concluiu-se que há uma razão muito forte no que diz respeito às ausências 

dos professores nas escolas pesquisadas. Quanto mais a escola está afastada dos 

lugares com acesso facilitado, maior é o deslocamento dos professores, 

consequentemente chegam a escola com mais atrasos e o úmero de faltas também 

acaba sendo maior. O depoimento de uma das professoras entrevistadas ilustra 

isso: 

 

Os motivos para as faltas são muitos desde stress físico e mental até a 
questão de superlotação nas salas de aulas estimula as faltas dos 
professores. O que tenho visto percebido é que os professores em sua 
maioria fazem uso de seus direitos para as faltas. Ouros faltam por motivos 
de saúde mesmo e por questões familiares. Existe também uma 
sobrecarga para alguns professores que precisam trabalhar em duas 
instituições diferentes e por isso faltam em suas aulas (depoimento de 
Olívia da Escola Sul 1, entrevista do dia 20/08/2015). 

 

Em outro depoimento, um professor da escola Rocha concluiu a respeito das 

más condições de trabalho na escola: 

 

Um dos motivos que eu mais escuto está relacionado com o esgotamento 
físico e mental. A escola pública atravessa uma situação muito complicada 
de sobrecarga em seus professores, e existe uma rotatividade muito 
grande de professores. Com isso não se cria um vínculo nem da escola 
com o professor muito menos com os alunos (entrevista com o professor 
Dimas da escola Rocha, do dia 31/08/2015). 

 

Desse modo, podemos concluir que existe mesmo uma relação das faltas dos 

professores com a sobrecarga da profissão docente e com a afinidade do entorno 

escolar. No depoimento de uma professora destacou-se a colocação: 

 

O cansaço, o stresse, a desmotivação profissional, passa também pelo seu 
ganho. Acaba fazendo as contas e percebe que não é tão satisfatório o 
desgaste pela escola. Hoje em dia ser um professor é muito difícil, as salas 
são numerosas, a estrutura predial parece mais uma prisão. Há um 
controle sobre tudo, professores e alunos que gera um clima de cobrança 
muito grande. A direção também é cobrada pela diretoria de ensino e 
repassam a responsabilidade para o professor. Agora estão passando até 
para os alunos (entrevista do dia 20/08/2015, com a professora Dora da 
Escola Rocha). 
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Gráfico 1 - Panorama final sobre as faltas das Escolas Sul 1 (nome fictício) e Rocha (nome 
fictício) no período de 2013 e 2014 no 9º ano do Ciclo 2 das disciplinas eleitas 
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       Fonte: O autor, 2015. 

 

 

Em uma primeira visão podemos detectar números mais elevados de faltas na 

Escola Rocha que na escola Sul1, nas disciplinas pesquisadas. O número de faltas 

na escola Rocha são bem maiores (54 faltas justificadas, 27 faltas por licença 

saúde) do que as faltas da Escola Sul 1 (31 faltas justificadas, oito faltas por licença 

saúde). Em função da Escola Rocha ter um maior número de faltas nestes dois 

aspectos e o fato dessa escola estar em um território de difícil acesso pode ter 

relação com as faltas justificadas e licença saúde em maior número, do que as faltas 

na escola Sul 1. Mas o depoimento da professora Dora mostra que as faltas, de 

certa forma, são inevitáveis tanto em uma como em outra escola, entretanto, o fato é 

que a escola Rocha apresenta maior número de faltas que a Escola Sul 1. A fala da 

professora é: 

 

A escola em que trabalho não tem acesso fácil. São poucas linhas de 
ônibus que passam próximo do entorno escolar. Mas o que percebo é que 
mesmo em uma escola onde a sua localização é de fácil acesso muitos 
professores também faltam. Por isso, o fator preponderante para a 
presença diária dos professores não é exatamente a localização da escola 
em um entorno mais fácil ou não, isto é, eles faltam mesmo assim. Muitos 
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dos professores gozam de creches e de projetos sociais onde podem 
deixar seus filhos, e mesmo assim, diariamente temos registros de faltas 
de professores em todas as disciplinas (entrevista do dia 20/08/2015, com 
a professora Dora da Escola Rocha). 
 

Com relação ao trabalho desempenhado pela gestão das escolas, pude 

perceber, pelas entrevistas, que ela acaba dando um encaminhamento para que o 

aluno não retorne para casa. 

 

Normalmente a direção pede pra ser avisada com antecedência, a não ser 
em casos urgentes, que independe de nossa vontade. É uma questão de 
respeito do professor tanto com o aluno e com a direção da escola, porque 
é um compromisso diário, então todo mundo conta com você, a estrutura 
da escola é composta por todos estes partícipes do processo, temos que 
ter no mínimo, um respeito, comprometimento. Dessa forma a gestão 
consegue outro professor para dar continuidade a um projeto com os 
alunos (entrevista do dia 31/08/2015, com o professor Dimas da escola 
Rocha). 

 

Tanto a direção quanto os professores atentam para o fato onde o 

pertencimento do professor a determinado território, é claro, pode facilitar maior 

afinidade dele com a instituição escolar. 

 

Em todos os períodos a escola mantém uma equipe de professores 
efetivos. Quando você faz a escolha por uma determinada escola você de 
alguma forma já tinha alguma afinidade com esta instituição. É isso que te 
direciona para lá, então já vai com uma ideia de pertencer àquele 
ambiente, àquela comunidade (entrevista do dia 31/08/2015, com o 
professor Dimas da Escola Rocha). 

 

Uma das diretoras também relata na entrevista, que a grande maioria dos 

professores procura assumir a profissão com responsabilidade mesmo sabendo dos 

conflitos que deverão enfrentar. O território é fator decisivo nas escolhas que fazem 

para determinada escola. 

 

De maneira geral há sim um pertencimento por parte dos professores, mas 
antes não era assim. Tenho no meu grupo professores na sua maioria 
efetivos. Acredito que gostam da escola e também gostam da comunidade 
apesar de terem pouco contato com o entorno. Percebo neles, apesar de 
toda dificuldade com a estrutura da escola, uma preocupação com o prédio 
e com os alunos. Eles, na sua maioria, se preocupam com a presença nas 
aulas e com a aprendizagem dos alunos (entrevista concedida pela 
diretora da Escola Rocha no dia 08/08/2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O problema desta pesquisa foi buscar explicações plausíveis sobre uma 

questão central, saber quais as principais razões para o absenteísmo docente em 

duas escolas da rede pública estadual do município de São Paulo. Também buscou 

relacionar o fator território e absenteísmo, se ele é preponderante ou não e como ele 

impacta em escola onde o acesso a ela é mais difícil pela sua localização dentro do 

território. 

 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar as principais razões, em duas 

escolas da rede pública, para o absenteísmo docente. Refletir também sobre a 

relação que o professor estabelece com o território para saber como essa relação 

impacta no absenteísmo docente. Por isso, uma das escolas pesquisadas tinha mais 

facilidade de acesso para os professores e mais benefícios do entorno e, a outra 

estava localizada em um território de difícil acesso, por pouca opção de transportes, 

falta de estacionamento para os professores, falta de um entorno com equipamentos 

comerciais para refeição, saúde e lazer, isto é, a escola estava localizada dentro de 

um território de grandes desigualdades sociais. 

 

Decorreram da questão sobre o absenteísmo docente e sua relação com o 

território os objetivos específicos concernentes às explicações que os professores e 

gestores destacaram sobre o absenteísmo docente. Também foi relevante relacionar 

o absenteísmo com o aspecto da territorialidade.  

 

Desencadeou-se uma investigação no lócus de trabalho dos professores do 

ciclo 2, do 9º ano das escolas eleitas, destacando algumas disciplinas desse Ciclo, 

com entrevistas dos docentes e dos gestores na relação com o território e 

territorialidade. 

 

No início da pesquisa nem se imaginava qual era a maior ocorrência das 

faltas dos professores e nem em qual das escolas isso era mais frequente. Não se 

imaginava também se o número de aulas vagas era alto, ou não, e sobre qual era a 



81 
 

frequência das ausências dos professores em sala. Essa reflexão foi indispensável; 

nela pude detectar a partir de alguns sujeitos da escola, no caso os professores e 

gestores, dados sobre o que pensam sobre a ocorrência das faltas e o que fazem 

para evitá-las. 

 

O absenteísmo foi definido, neste estudo, como sendo a pessoa que falta ao 

trabalho, à escola. É a ausência habitual ao emprego, a falta de assiduidade. Ela 

poderá ocorrer, segundo a legislação das faltas: abonadas, justificadas, médicas, 

por motivo de saúde, perícia médica, por pleito eleitoral, por doação de sangue 

ainda por orientação médica. Isso porque, a administração escolar vê a necessidade 

de cumprir o limite das duzentas aulas durante o ano letivo. Sendo assim, é 

necessário buscar um professor substituto para dar suporte ao projeto pedagógico 

da escola e manter o controle da rotina escolar.  

 

Na avaliação de gestores e professores da escola da rede pública destacou-

se que o absenteísmo é uma realidade que ainda persiste em uma situação muito 

difícil de lidar. Mesmo porque acabar com todas as faltas é uma missão impossível. 

Porém, é possível identificar o problema para intervir na escola e diminuir os 

impactos que o absenteísmo docente provoca. A partir de outras pesquisas 

levantadas sobe o assunto, percebeu-se que algumas escolas vinculam o 

pagamento de bônus à frequência do professor em sala. Porém, ficou claro que essa 

iniciativa não traz um impacto positivo para os professores porque eles 

desconsideram esse benefício. 

 

Aqui, neste estudo, foi possível dimensionar e confirmar os índices de 

absenteísmo por faltas abonadas, justificadas, médicas, por motivo de saúde, por 

doação de sangue, por pleito eleitoral, por orientação técnica e perícia dentre outros. 

As análises dos dados demonstraram que a concessão para faltas justificadas e 

abonadas são mais comuns em todos os professores pesquisados. Todos os 

professores da escola, localizada em região de difícil acesso, tiveram as seis faltas 

abonadas durante o ano, enquanto que na outra escola de melhor acesso três 

professores usufruíram de todas as faltas abonadas que têm direito e outros três não 

usufruíram da totalidade dessas faltas durante o ano letivo. Quanto às faltas 

justificadas, foram as que apresentaram maior índice nas duas escolas (31 na 
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escola melhor localizada e 45 na escola de difícil acesso), o que nos levou a 

confirmar que o difícil acesso pode ser uma das causas do não envolvimento do 

professor com o entorno escolar, motivo para as faltas. O difícil acesso afasta o 

professor do local de trabalho com mais constância.  

 

Ao relacionar as faltas das duas escolas nos períodos de 2013 e 2014, 

identificou-se que os maiores índices de absenteísmo se encontram nas faltas 

abonadas e justificadas, médicas e por motivo de saúde.  

 

Os dados coletados revelaram, também, problemas do absenteísmo 

relacionados às faltas justificadas, às faltas médicas e também relacionada à licença 

saúde dos professores. Devido à alta incidência dessas faltas, motivadas pelo 

cansaço, pelo esgotamento físico e psíquico (síndrome de burnout) e por problemas 

de sobrecarga de trabalho, permitiu concluir que são elas as razões mais prováveis 

do absenteísmo entre os professores da rede pública estadual de ensino. O território 

também trouxe impactos no absenteísmo dos professores porque muitos 

professores consideram a escola como lugar de passagem, isto é, com pouco 

pertencimento à escola e ao entorno. 

 

Nesse sentido, a hipótese foi confirmada, em parte, a partir dos fatores, 

melhor acesso e difícil acesso. A partir desses fatores pode-se dizer que a escola 

em território com melhor acesso e com equipamentos públicos e privados atrai um 

maior e melhor número de professores. Isto também pode facilitar a sua relação de 

pertencimento à escola e ao território, diminuindo a rotatividade dos professores na 

escola. Isso foi demonstrado nas falas dos professores e gestores entrevistados.  

 

O objetivo da pesquisa ficou esclarecido. Sabe-se a partir dos dados aqui 

apresentados que o território não é fator preponderante para o absenteísmo 

docente, mas ele é sim um fator importante a ser considerado, pois indiretamente 

pode causar cansaço e stress o que pode levar ao absenteísmo docente. 

 

Mediante estudos teóricos, foi possível verificar que as transformações 

educacionais ampliaram novas demandas aos professores. Para Nóvoa (2009), 

diante do absenteísmo que atinge o professorado, não se vislumbram alternativas de 
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superação em um curto espaço de tempo porque existe também desmotivação 

generalizada por parte da categoria dos professores. Isso ocorre, talvez porque o 

professorado faz parte de uma categoria muito numerosa, o que dificulta melhoria no 

seu estatuto. Desse modo, o absenteísmo docente torna-se uma consequência 

desse contexto. Uma saída para a diminuição do absenteísmo poderia ser 

respaldado por um trabalho mais orgânico e coletivo. 

 

Nessa mesma perspectiva, Sacristán (1998) confirma que o discurso 

pedagógico atual coloca nos professores toda responsabilidade em relação à sua 

prática e na qualidade de ensino. Para ele, a figura do professor está associada à 

condução dos processos educacionais. Mas, ao mesmo tempo, é retirada sua 

autonomia na sala de aula quando condicionam os professores às organizações 

escolares em que estão inseridos. Uma resposta na diminuição do absenteísmo está 

em planejar com os próprios professores todas as atividades da escola, para que 

seja dado prosseguimento entre as intenções e as ações. 

 

Tardif (2014) dá maior ênfase na profissão docente quando afirma que se 

exige muito dos professores. Eles necessitam lidar com todo tipo de desafios da 

escolarização, incluiu neles o absenteísmo docente. Para ele, é importante valorizar 

as diferenças individuais dos professores, pois são marcados por instabilidades da 

profissão. Desse modo, seria preciso interessar mais pelo que os professores 

produzem na prática cotidiana e no entorno escolar. 

 

Quando se associa o absenteísmo à territorialidade, vale destacar Haesbaert 

(2011), que a define como apropriação simbólica de um grupo a vertente cultural do 

território. Isso, de certa forma, está relacionado ao pertencimento, ou não, dos 

professores a um determinado território. 

 

Nos autores abordados encontram-se novos aprofundamentos e 

desdobramentos sobre o absenteísmo. É imprescindível a análise das causas e a 

possibilidade de prevenção do absenteísmo como construção de políticas públicas 

educacionais. 
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Como conclusão parcial, confirma-se que existem muitas inquietações e 

questionamentos por parte dos gestores e professores no que se refere ao 

absenteísmo docente.  

 

Não se pretendeu, nesta pesquisa, avaliar o professorado, mas analisar a 

proporção do absenteísmo, que no território analisado foi considerado alto. Daqui 

podem surgir novas investigações que expressem com mais profundidade políticas 

públicas na valorização do profissional docente  

 

Nos cenários das escolas, onde o olhar foi debruçado para a pesquisa, 

verificou-se a preocupação da gestão escolar no que diz respeito ao absenteísmo 

docente. As metas projetadas, para a redução do absenteísmo, pode estar 

associada às normas que conseguem cercear as faltas dos professores impondo 

limites para elas.  

 

O panorama do absenteísmo docente, com os dados obtidos de 2013 e 2014 

em relação à pesquisa de campo realizada em 2015, pode sugerir lacunas em 

outros estudos de diferentes contextos a serem pesquisados, ainda. 

 

O que se pretendeu foi colocar em evidência a realidade do absenteísmo 

docente e interpretá-lo à luz da realidade local para entendê-lo e torná-lo mais 

compreensível.  

 

Não se esgota aqui este estudo, mas abre novos caminhos para serem 

explorados na tentativa de compreender melhor as condições reais que resultam no 

absenteísmo docente e suas implicações na rotina da escola. 
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ANEXO 1 - Legislação sobre as faltas de docentes 

 

 

As faltas dos professores da rede estadual de ensino são computadas entre 

os 30 afastamentos permitidos no bloco aquisitivo (www.educacao.sp.gov.br – Vida 

Funcional, Vol. II): 

O livro de ponto para o controle diária/mensal dos servidores públicos da rede 

estadual de ensino. Ele tem por objetivo subsidiar o registro dos assentamentos do 

professor e deverá ser controlado e atualizado diariamente. A legitimidade das 

informações registradas no livro-ponto é que possibilita a apuração de frequência 

para fins de pagamento mensal dos vencimentos, com os descontos devidos e a 

atualização do sistema de contagem de tempo de serviço. 

Na unidade escolar é instrumento de controle do horário de trabalho e registro 

do ponto com as devidas ocorrências dos servidores para o Diretor de Escola, Vice-

diretor de Escola, Professor coordenador e os servidores do quadro de apoio escolar 

devem registrar suas presenças. 

Sobre as faltas, o servidor público, poderá ausentar-se no decorrer do ano 

nas seguintes situações: 

I – faltas abonadas, até 6 por ano (§1o. do artigo 110 da Lei nº.10.261/68); II – 

faltas justificadas (artigos 265 e 267 do R.G.S.); III – licença para tratamento de 

saúde podendo ser da própria pessoa ou de alguém da família, (artigo 181 da Lei nº. 

10.261/68); IV – falta médica. 

1. Abonada – Sigla “A”, com fundamento legal: 1º do artigo 110 da Lei nº 

10.261/68; 1º do artigo 20 da Lei nº 500/74, e artigo 8º do Decreto nº 52.054/07. Até 

o máximo de seis por ano, não excedendo a uma por mês, em razão de moléstia ou 

outro motivo relevante, a critério do superior imediato do servidor. 

Os servidores da categoria “O” são regidos: pelo artigo 14 ao 16 da Lei 

Complementar nº 1.093/09 e artigo 18 do Decreto nº 54.682/09. Podem faltar até o 

limite de duas faltas durante o período contratual, não excedendo a uma por mês, 

não implicarão em desconto da remuneração. A legislação acima dispõe que o 

superior imediato poderá abonar as faltas requeridas. 

2. Faltas justificadas – Sigla “J”, fundamento legal: 

Artigo 10 do decreto nº 52.054/07: até o limite de 24 por ano, podendo ser 

justificadas pelo chefe imediato e 12 pelo mediato. 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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Para a categoria “O” rege o artigo 14 ao 16 da Lei complementar nº 1.093/09 

e artigo 18 do decreto nº 54.682/09, com limite de três faltas durante o período 

contratual, não excedendo a uma por mês, implicarão na perda da remuneração do 

dia. 

3. Faltas injustificadas – Sigla “I”, fundamento Legal: 

Artigos 63 e 256, inciso V, da Lei nº 10.261/68, e artigo 36, inciso II, da Lei nº 

500/74 que determina o limite máximo das faltas e a sanção aplicada ao servidor, 

que poderá ausentar-se do serviço sem justificativa: 

No caso de ser o servidor titular do cargo, até o limite de 30 faltas 

consecutivas ou 45 interpoladas.  

Para a categoria “O” é garantido somente uma falta durante o período 

contratual fundamentado no artigo 19 do Decreto nº 54.682/09. 

4. Para doação de sangue – Sigla “DS”, o fundamento legal: 

Artigos 122, 324 da Lei nº 10.261/68 e artigo 16 inciso XII da Lei nº 500/74. A 

observação dada para o servidor é que a falta poderá ocorrer somente no dia da 

doação, a Banco de Sangue de Órgão Oficial ou conveniado, podendo fazê-lo três 

vezes a ano, com intervalo mínimo de 45 dias. 

5. Falta médica – Sigla “FM”, fundamento legal para todas as categorias: 

Não perderá o vencimento, a remuneração ou o salário do dia, nem sofrerá 

desconto, desde que comprove por meio de atestado ou documento idôneo 

equivalente a necessidade da falta conforme o dispositivo legal nº 1041/2008; 

O servidor deverá comprovar o período de permanência em consulta ou 

tratamento de saúde, no mesmo dia ou no primeiro dia útil imediato ao da ausência; 

A falta médica somente poderá ocorrer até o limite máximo de seis por ano, 

não podendo exceder uma falta ao mês; 

Na hipótese de atraso no horário de entrada ou retirada antes do término do 

expediente, o funcionário deverá comunicar, previamente, seu superior imediato; 

Quando houver descumprimento parcial do expediente, em virtude de falta 

médica, o servidor fica desobrigado de compensar o período em que esteve 

ausente. Amparo legal do artigo 14, parágrafo 1º do Decreto nº 52.054/2007 e 

parágrafo 3º da Lei Complementar nº 1041/2008. 

Falta médica como acompanhante: o servidor que acompanhar em consulta o 

filho menor sob sua guarda legal ou portador de deficiência devidamente 

comprovado; cônjuge ou companheiro (a), pais, madrasta, padrasto ou curatelados, 
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não perderá o vencimento, remuneração ou o salário do dia, nem sofrerá desconto, 

desde que conste no atestado médico a necessidade do acompanhamento, 

retratado no artigo 2º da Lei Complementar nº 1.041/2008. 

6. Falta pelo Serviço Obrigatório por Lei – “SO”, fundamento legal: 

Inciso V – artigo 78 da Lei nº 10.261/68, inciso V do artigo 16 da Lei nº 

500/74, inciso III, da Lei Complementar nº 1.093/09. Afastamentos considerados 

como de Serviço Obrigatório por Lei para atender a convocações de: 

Órgãos da Secretaria (UP – Unidade Processante); Tribunal do Júri; Tribunal 

Eleitoral; Audiência no Fórum; Autoridades Estaduais, Federais e Municipais quando 

o assunto tratado seja de interesse coletivo. 

Para o requerimento da falta, o servidor deve requerer no dia útil 

imediatamente posterior à sua ausência. O requerimento deve ser dirigido ao 

superior imediato e deverá anexar também o documento que comprova a veracidade 

da falta.15 

Em relação às faltas dos docentes da rede pública estadual, o Sindicato dos 

Professores do Ensino oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) argumenta que 

elas podem ser justificadas com comprovação de atestado médico, abonadas ou 

lícitas em caso de luto em família, casamento e também as faltas podem ser 

injustificadas, quando não há motivo para faltar. As faltas injustificadas acarretam 

descontos em folha de pagamento e podem alterar a pontuação afetando a vida 

funcional dos professores, pois são considerados dias não trabalhados, além de 

alterar a contagem de tempo para efeito de aposentadoria.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 www.educacao.sp.gov.br. Vida Funcional, Vol II – São Paulo, 2014. Acesso em: 09 ago. 2015. 
16

 www.apeoesp.org.br. Acesso em: 11 nov. 2014. 

http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.apeoesp.org.br/
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE 1 - Entrevistando os docentes da ESCOLA SUL 1 (nome fictício) 

 

Entrevista 01:  

Com o Professor Nascimento da Escola Sul 1 (nome fictício), realizada em 20/08/2015. O 

Professor nascimento não foi permitiu que a entrevista fosse gravada por motivos pessoais, 

mas prontamente me recebeu na sala da coordenação em sua hora atividade. 

 

 - Qual o seu nome professor? 

Nascimento (nome fictício). 

 

 - Você estudou sempre na rede pública ou também estudou na rede privada de ensino? 

Fiz os meus estudos sempre na rede pública de ensino. Foi um tempo muito bom, gostava 

de estudar. Tinha também o apoio de minha família e amigos. Quando fui pra graduação 

estudei em uma Instituição particular. 

 

 - Onde você mora, é próximo da escola onde trabalha? 

Moro na Vila Andrade, considero distante da escola em que trabalho, mas já me acostumei 

com as idas e vindas para o trabalho. A rotina diária para o trabalho me faz bem, aceito os 

desafios e, até gosto porque me identifico com o trabalho e com a escola. 

 

 - Quanto tempo você tem de formado? E porque optou pela profissão de professor? 

Sou formado há seis anos, me formei na turma de matemática do ano de 2009 em uma 

universidade particular. Optei pela profissão porque me identifico muito com o ensino. 

Também acredito que é uma questão de vocação, o estímulo por parte dos meus 

professores foi fundamental para a identificação com a profissão e escolhi a disciplina de 

matemática porque é um gosto pessoal. Sobre a questão do porque escolhi atuar como 

professor, eu acredito que ocorreu por questão de vocação e pelo estímulo por parte dos 

professores. 

 

 - Da sua turma os que iniciaram o curso de matemática, a grande maioria chegou a concluir 

o estudo? 

Logo de início houve muitas desistências porque é um curso de longa duração e também 

muito exigente. Muitos desistem realmente porque não têm uma base boa da disciplina e 

acabam achando tudo difícil, quase impossível e, outros porque se encantam por outra 

disciplina e procuraram fazer outra licenciatura. Na minha experiência como aluno do curso 

de matemática percebi que existe uma lacuna muito grande para a continuidade do curso. 

Existe muita defasagem de aprendizagem em muitos alunos. Não se recupera uma lacuna 
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de estudos sem grandes esforços e nem todos estão dispostos a fazê-lo. Por isso, os 

professores do ensino básico deveriam ser mais valorizados. Mas a maturidade só vem 

depois (risos e pausa). Sem uma base mínima não dá pra se ter continuidade no curso. 

 

 - Sobre as faltas dos professores em sala de aula, quais razões eles dão para as faltas, na 

sua análise?  

A meu ver muitos professores estão passando por problemas pessoais intensos, por um 

stress físico e também mental. Lidar com muitos alunos requer muita preparação e ousadia, 

ainda mais neste contexto em que as salas de aulas estão superlotadas. Muitos dos nossos 

colegas professores também estão sobrecarregados de atividades por trabalharem em outra 

instituição ou mesmo em outra função. O professor quase não tem tempo para resolver suas 

questões pessoais e familiares, talvez seja esse o maior fator para as faltas. 

 

 - E quanto a você, na sua atuação, falta às aulas? Explique as razões das suas faltas, se 

elas ocorrem? 

Eu não falto às aulas, fico incomodado de não dar continuidade ao trabalho, ainda mais por 

causa da greve, muitos alunos perdem muito conteúdo e isso compromete muito o seu 

rendimento também fora da escola. Acredito também que o meu engajamento no trabalho 

se dá porque sou novo na função e ainda tenho muito ânimo para tal. Temos inclusive 

direitos adquiridos para seis faltas, mas eu mesmo não consigo faltar sem motivos maiores, 

porque gosto muito do que faço. Tivemos um início de ano bastante tumultuado por causa 

da greve e os alunos ficaram sem muitas aulas e se o professor falta o fracasso escolar está 

posto porque não há rendimento na aprendizagem dos alunos. Já vivi essa realidade na 

faculdade onde muitos precisaram desistir por não terem uma base suficiente e sólida. Ano 

passado eu nem cheguei a faltar. Acho que faltei apenas duas, abonadas. 

 

 - Sobre a localização da escola, é um território de difícil acesso ou não? 

Para mim ela não é tão acessível porque moro longe, mas já estou localizado na região. 

Tenho um pertencimento pessoal com a escola e com os colegas de trabalho. A direção 

também é bastante acessível e presente na escola. A escola tem também um bônus por 

estar localizada em região periférica e mesmo assim, atrai muitos professores para a região 

porque tem um corredor de transporte público bastante intenso. Claro, sofremos também 

porque faltam muitos equipamentos como em toda escola pública, a arquitetura predial 

também não é de excelência necessita de reparos, mas dá pra realizar um bom trabalho. 
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 - Como a família participa da vida escolar, ela está presente ou não? 

A família como um todo é bastante ausente. Há uma distância da escola com o entorno, 

acho porque estamos muito sobrecarregados, também a família. Os que se interessam pela 

escola são bastante assíduos. Elas ajudam a divulgar a imagem da escola, por isso, ela tem 

uma boa fama. Um dos motivos da ausência das famílias também é porque a escola 

aglutina pessoas de vários bairros distantes. Ela é muito disputada pelos alunos porque para 

eles, a escola é de fácil acesso, justamente pela sua localização.   

 

Entrevista 02:  

Com a Professora Olívia (nome fictício) da Escola Sul 1, realizada no dia 20/08/2015. Nesta 

entrevista a professora não permitiu a gravação mas se dispôs a responder calmamente 

para registrar as anotações. 

 

 - Qual seu nome professora? 

Olívia (nome fictício). 

 

 - Em que Instituição ocorreu sua formação, na escola pública ou privada, ou em ambas? 

Do início até o ensino médio estudei em escola pública. Na graduação optei por Geografia e 

fui estudar em uma instituição particular. No segundo semestre mudei de graduação e fui 

cursar letras, por razões pessoais. Felizmente pude concluir os estudos de letras com a 

aquisição de uma bolsa do governo federal. 

 

 - Onde você mora, é próximo ou distante do seu ambiente de trabalho? 

Eu moro na Vila Remo, proximidade do entorno da escola. Nós professores que 

trabalhamos nesta escola fazemos parte da Diretoria de Ensino Sul 2, que está localizada 

fora da região do Jardim Ângela. A distância da escola da Diretoria de Ensino acaba sendo 

um problema porque os cursos de aperfeiçoamento que ocorrem nessa diretoria são 

dificultados por causa do deslocamento que os professores precisam fazer até lá, que é 

distante do território da escola. 

 

 - Quando você se formou?  Houve desistências significativas no seu curso?  

Sou formada em língua portuguesa no ano de 2011. No início do curso éramos mais ou 

menos uns cinquenta alunos, mas no primeiro ano tiveram muitas desistências. Experiência 

que também vivi. A partir do segundo ano as desistências diminuíram consideravelmente e 

terminamos com uma turma de mais de vinte alunos. 
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 - Quando foi que você decidiu que iria ser professora? E desde quando atua como 

professora? 

Sempre gostei dessa ideia de lecionar, até brincava dando aulas. Acredito que foram boas 

influências da escola. Desde cedo fui trabalhar com crianças em escolinhas do bairro, mas 

só há pouco tempo me efetivei como professora.  

A minha opção por língua portuguesa, mas de início só pensava em ter um diploma de curso 

superior independente do curso. Por estímulos de colegas acabei optando pela língua 

portuguesa. Hoje posso afirmar que fiz a melhor opção, gosto do conteúdo que a disciplina 

me propõe, me identifico muito com ela. 

 

 - Em relação às faltas dos professores, de modo geral os professores faltam e por quê? 

Os professores faltam, mas não é em sua maioria. O que percebo é que existe uma divisão 

dos professores onde uns têm mais direitos que outros. Uns podem faltar mais que outros. 

Em nossa escola existe o professor efetivo, os contratados e os de categoria “O”.  Até na 

questão das faltas os professores contratados e os da categoria “O” têm menos direito. Só 

podem faltar uma vez por ano para não ter o seu contrato interrompido.  Quem falta mais 

vezes é penalizado pela “duzentena”, uma penalidade em que o professor perde o vínculo 

empregatício com a instituição. Os motivos para as faltas são muitos desde stress físico e 

mental até a questão de superlotação nas salas de aulas estimula as faltas dos professores. 

O que tenho visto percebido é que os professores em sua maioria fazem uso de seus 

direitos para as faltas. Ouros faltam por motivos de saúde mesmo e por questões familiares. 

Existe também uma sobrecarga para alguns professores que precisam trabalhar em duas 

instituições diferentes e por isso faltam em suas aulas.  

 

 - Qual a justificativa das faltas dos professores? 

Acredito que a maioria dos professores falta por questão de saúde, stress adquiridos por 

longas etapas de trabalho e também por sobrecarga de atividades. Hoje as salas são 

superlotadas e muitas vezes faltam equipamentos essenciais para os professores como 

lugar apropriado para exercer suas atividades. Tem a questão do prédio escolar que nem 

sempre é adequado para a aprendizagem. Há ainda a questão da dupla jornada em que 

muitos professores estão inseridos e outras inúmeras questões relacionadas à rotina escolar 

vão minando o estímulo dos professores para o trabalho. Muitos professores também 

justificam suas faltas através de atestado médico ou outras justificativas pessoais. 

 

 - A escola em que trabalha é de fácil acesso ou não? 

A nossa escola mesmo estando fora do eixo central da cidade de São Paulo tem facilidade 

de acesso. Ela está localizada no eixo principal de ligação dos bairros mais longínquos com 



100 
 

o centro da cidade. Existem várias linhas de transportes na localidade e pontos bem 

próximos da escola. Mesmo assim, o nosso entorno tem muita vulnerabilidade social. Eu 

mesmo já vivi a experiência de assaltos próximo da localidade da escola. Eu já ouvi relatos 

de colegas, principalmente do período noturno que também passaram por essa experiência. 

 

 - A escola devido a sua localização tem atraído muitos professores para a localidade? 

Acredito que sim, temos também um incentivo da secretaria de educação do estado que 

concede um bônus para os professores da escola por se tratar de uma escola localizada 

numa região com muitas desigualdades sociais. Mas não conheço o critério para ter esse 

bônus.  

 

 - Quanto a você, também falta na sua atividade de sala de aula algumas vezes? 

Eu sou formada muito recente e, tenho muito estímulo para o trabalho. Talvez por causa da 

cobrança pessoal nem mesmo falto que tenho como direito. Temos garantidos por lei seis 

faltas por ano, mesmo assim não as utilizei plenamente. Anos anteriores nem cheguei a 

usar a totalidade das faltas que são minhas por direito. 

 

 - Como a escola entende e administra a questão dos professores que faltam? 

Em relação às aulas os professores eventuais assumem. A direção tem sua avaliação 

interna de cada profissional e, ela convoca os professores que faltam para contornarem a 

situação das faltas e da sala de aula. 

 

 - Como a família percebe a realidade das faltas dos professores? 

A família que se interessa pela escola sabe da dificuldade da aprendizagem, outros 

reclamam da situação porque gera um stress social. Mas na nossa escola temos um projeto 

educacional interessante: ano passado existia o projeto copa do mundo, fizemos o projeto 

primavera, show de talentos, capoeira e outros. Neste ano está sendo mais difícil por causa 

da greve. Fizemos apenas a festa junina, mas os professores sempre apoiaram e participam 

dos projetos da escola. Também a família é convocada para os eventos. Não aparecem em 

grande quantidade mais é o início. 
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Entrevista 03:  

Com a Professora Iza, da Escola Sul 1, realizada no dia 23/08/2015. 

 

- Professora qual o seu nome? 

Vou dar-lhe um nome fictício, pode me chamar de Iza. 

 

- Qual a sua idade? 

Eu tenho cinquenta e dois anos. 

 

- Qual a sua formação? 

Eu fiz Letras na FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). Fiz quatro anos de magistério 

também. 

 

- Você estudou em escalas particulares ou públicas? 

Eu estudei no período do primeiro e segundo grau em escola pública, depois que eu entrei 

em escola particular. 

 

 - Durante o curso da senhora ouve muitas desistências por parte dos colegas de classe? 

Teve sim. Meu curso foi ministrado em quatro anos, até o segundo ano a sala estava 

praticamente lotada mais ou menos cem alunos, mas quando terminamos o curso que se eu 

não me engano foi em dois mil e um, tinham trinta alunos para se formar. 

- Quase um terço do total! 

Sim, isso mesmo, um pouco mais de um terço. 

 

- Já lecionou em outras escolas além desta? 

Sim, em varias outras, inclusive eu cheguei mudar de diretoria de ensino, eu me efetivei em 

dois mil e sete e em dois mil e oito eu fui para a Sul 3 porque, parece engraçado, só nesta 

diretoria havia vaga naquele momento. 

 

- Esse foi o motivo? 

Sim, esse foi o motivo pelo qual mudei de diretoria. Foi um ano de muita dificuldade, por 

conta da distância, eu pegava três ônibus para ir e três ônibus para voltar para minha casa, 

era uma escola bastante difícil, uma região muito periférica, inclusive eu fiz um trabalho de 

campo e estive na casa de alguns alunos. O lugar funcionava como reserva por causa das 

nascentes, de mananciais. Fazia parte da região de Parelheiros, um lugar de difícil acesso e 

com grandes desigualdades sociais. Os alunos eram revoltados naturalmente por causa da 

pobreza, das dificuldades de onde residiam. Esgoto a céu aberto, sem equipamentos para 
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professores trabalharem. A escola era pequena, tinham uns novecentos alunos, não tinha 

cantina, e nos arredores da escola só havia mato, nada aos arredores. 

 

- Um pouco da sua trajetória pessoal professora. Você é casada? Tem filhos? 

Sou solteira e não tenho filhos. 

 

- Porque você optou por essa profissão? Entende como vocação, como um estímulo de 

outras pessoas ou qual outro motivo? 

Quando eu era adolescente, tinha vontade de fazer o curso de direito, mas ai ao longo do 

tempo eu ingressei em banco, eu sai do banco, fiz greve duas vezes e fui mandada embora, 

eu estava mais ou menos com vinte e cinco anos de idade, e uma vizinha minha falava pra 

mim, “porque você não faz um curso de Letras, um curso voltado para educação”, eu no 

momento não quis, nunca havia pensado na possibilidade. Ai eu fiz um curso de 

secretariado, só que eu não findei o curso. Eu acabei pensando bem no que minha vizinha 

tinha dito e acabei me interessando, fiz o processo seletivo para o curso de letras, acabei 

gostando do curso. No inicio não foi fácil, mas depois acabei gostando do curso, e quando 

eu comecei a lecionar eu me identifiquei mais com o curso. 

 

- Então você já é efetiva há algum tempo? 

Sou sim. 

 

- E quanto tempo você tem de sala de aula? 

Vinte anos, depois da minha formação superior. Só em sala de aula, eu nunca saí disso 

(risos). Eu trabalhei dois anos com crianças de primeira a quarta série, no período que eu já 

estava na faculdade. 

 

- Em relação às faltas. Você falta às aulas, se falta, por quais razões? 

Eu falto por motivos pessoais. Os meus pais têm muitos problemas de saúde, com isso 

acaba implicando em algumas faltas minha, mas acredito ser uma professora assídua, eu 

tenho até duas licenças prêmios por não faltar sempre. 

 

- Como você percebe a consciência de outros professores sobre a questão das faltas? 

Eu não sei muito ao certo, mas eu acho que os colegas que acabam faltando têm seus 

motivos. Muitos trabalham em até duas escolas porque ocupam dois cargos. Necessitam 

faltar por causa da distância. Isso gera um círculo vicioso, uma experiência estafante mais 

do que uma realização. 
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- Sobre a questão da gestão da escola escolar, como você percebe que ela canaliza a 

questão das faltas? 

 Aqui é feito da seguinte forma: nós temos os professores eventuais que cobrem as faltas e 

todas as escolas que eu estive elas sempre tiveram professores eventuais – Inclusive eu fui 

professora eventual – Os professores eventuais montam um projeto para aplicarem nos dias 

em que podem assumir as aulas. Quando o professor titular deixa alguma atividade eles 

também aplicam o conteúdo programado. Na falta de um professor eventual para essa 

escola os alunos não podem ser liberados, e são acompanhados à distância na sala de 

vídeo ou na quadra de esporte pela própria direção. 

 

- As famílias cobram quanto a isso, se o aluno chega mais cedo em casa? 

Sim eles cobram, eles ligam questionando, mas isso não tem acontecido muito até porque a 

escola procura não liberar os alunos.  

 

- Professora, você reside próximo desta escola? 

Moro bem próximo, sem muita dificuldade de locomoção. 

- Sobre a questão da localização da escola, é de fácil acesso, ou seja, tem linhas de ônibus 

para centro, para o bairro. 

Apesar de morar próximo eu dependo do transporte público. Mas é de fácil acesso sim. 

 

- Sobre o pertencimento, como você percebe que a relação dos professores com o entorno 

escolar? 

Ela tem atraído muitos professores para a região. Na época em que eu pedi remoção da 

diretoria Sul 3 eu indiquei essa escola como primeira opção, porque eu já havia trabalhado 

aqui e por conta do fácil acesso para mim. Atualmente estou morando também na região e, 

diversas vezes ouço por parte dos alunos e também dos professores que ela é muito 

disputada. 

 

- Ela traz segurança para idas e vindas do professor e dos alunos nos turnos? Tem algum 

relato sobre violência? 

Já houve aqui relatos sobre assaltos, tanto com professores como com os alunos, mas há 

também o policiamento que auxilia no controle do local. 
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APÊNDICE 2 - Entrevistando os professores da ESCOLA ROCHA (nome 

fictício) 

 

Entrevista 04:  

Com a Professora Dora (nome fictício) da Escola Rocha (nome fictício) realizada em 

20/08/2015. 

 

- Qual o seu nome? 

Dora (nome fictício)  

 

- Qual sua idade? E sua formação? 

39 anos, na língua portuguesa, da área da educação. 

 

- Há quanto tempo mora na região? Você é solteira ou casada? 

 Há 15 anos eu moro no Jardim Kagohara, região do Jardim Ângela, casada e com filho de 

sete anos de idade. 

 

- Como se interessou pelo trabalho na escola? 

Comecei a trabalhar aos 18 anos para pagar a primeira opção de faculdade, de psicologia. 

Dava aula na escolinha para crianças de pré-escola. No primeiro ano preferi mudar de curso 

e fui para pedagogia. 

 

- Há quanto tempo trabalha como professora? 

Há quinze anos. 

 

- Como você percebe a frequência dos professores na escola, há incidência do absenteísmo 

docente, isto é, os professores faltam? 

Existe sim o absenteísmo em grande parte dos professores. Eu mesma estou de licença 

depois de ter faltado por vários dias. Tenho uma colega que está afastada há dois anos pelo 

mesmo motivo, que é a questão de saúde. Temos seis aulas abonadas que é um direito 

adquirido, mas sinto que se tivéssemos direito a mais faltas também faltaríamos. Quando 

podem os professores usufruem das licenças. Quantas vezes os professores se ausentam 

das aulas mais cedo por justificativas pessoais. 

 

- Mas quando você falta por licença você não causa o absenteísmo, certo? 

Realmente porque estou em tratamento. 
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- Como você percebe o entorno da escola, ele também pode contribuir para que os 

professores faltem? 

A região tem grande déficit de acesso à informação, à cultura, ao lazer e ao trabalho. Não 

há um lugar para fazer aulas de natação, cinema. Ultimamente ate aumentaram na região 

alguns projetos sociais para lidar com as crianças, jovens e idosos. Nesses projetos sociais 

a demanda é bem requisitada porque atende em tempo integral esses adolescentes e 

jovens. Como fazemos parte de uma região com uma população numerosa, muitos 

adolescentes e jovens ficam fora deles. Podemos ver muitos adolescentes e jovens nas ruas 

empinando pipa, jogando bola ou então acessando o celular. O que a meu ver compromete 

também seu desempenho em sala de aula. 

 

- A escola toma algumas iniciativas para atender a comunidade? 

Nossa escola ainda peca muito quanto ás iniciativas, porém algumas escolas do entorno 

tem algumas boas iniciativas abrindo a escola nos finais de semana para o teatro, a dança, 

a música, show de talentos, festa da primavera, festa junina. A meu ver esse contato 

diferenciado é fundamental no sentido de preservar a escola e que diz respeito também ao 

pertencimento e na mudança de relações com a sociedade. Ainda assim, o que se vê é 

pouco o interesse dos professores da escola. 

 

- Como você percebe a responsabilidade da grande maioria dos professores com relação às 

aulas, aos eventos e com os pais? 

O contato dos professores com os pais acontece somente no caso de indisciplina. O 

professor de maneira geral não se aproxima da família. Em nossa escola temos feito com 

certa constância alguns eventos com a família, mas posso garantir que muitos professores 

não gostam de participar. Acham um dia pesado, cansativo. Até preferem fazer uma festa ou 

outro evento maior que não seja somente da família na escola. 

 

- A escola tem um acesso fácil, rápido e com boas vias? 

A escola em que trabalho não tem acesso fácil. São poucas linhas de ônibus que passam 

próximo do entorno escolar. Mas o que percebo é que mesmo em uma escola onde a sua 

localização é de fácil acesso muitos professores também faltam. Por isso, o fator 

preponderante para a presença diária dos professores não é exatamente a localização da 

escola em um entorno mais fácil ou não, isto é, eles faltam mesmo assim. Muitos dos 

professores gozam de creches e de projetos sociais onde podem deixar seus filhos, e 

mesmo assim, diariamente temos registros de faltas de professores em todas as disciplinas. 
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 - As razões que os professores dão para as faltas? 

O cansaço, o stresse, a desmotivação profissional, passa também pelo seu ganho. Acaba 

fazendo as contas e percebe que não é tão satisfatório o desgaste pela escola. Hoje em dia 

ser um professor é muito difícil, as salas são numerosas, a estrutura predial parece mais 

uma prisão. Há um controle sobre tudo, professores e alunos que gera um clima de 

cobrança muito grande. A direção também é cobrada pela diretoria de ensino e repassam a 

responsabilidade para o professor. Agora estão passando até para os alunos. 

 

- Sobre a formação dos professores pode dizer como acontece? 

Percebo também o despreparo de muitos professores, ate parece que só cumprem função 

por não terem outra opção. Já tivemos anos atrás uma situação muito grave de não ter 

professor de matemática e de história para algumas séries do Ciclo 2 porque não havia 

professor da área para ministrá-las. Isso compromete o aprendizado de um ano inteiro 

porque não dá para recuperar. 

 

- Como a gestão da escola canaliza esses problemas? 

Com o professor eventual e também com reposições. Porém, a reposição das aulas não é 

levada a sério é dada apenas para o cumprimento do horário, a preocupação com o 

conteúdo é mínima. Até porque os alunos também faltam nas reposições porque acontecem 

no sábado e, o professor apenas o utiliza como proforma. No nível do ciclo 2 e ensino médio 

quando falta um professor normalmente muitas turmas ficam sem aulas e isso compromete 

muito o aprendizado. O professor eventual cobre o professor mais sem continuidade do 

assunto que deveria ser trabalhado em sala de aula. Acabam tendo muitas aulas de artes e 

outros projetos da escola sem o conteúdo das disciplinas elementares e, ninguém retoma o 

assunto defasado. 

 

- Você acha que o professor substituto cumpre sua função? 

O professor substituto ele tenta fazer algo, porque é o único ganho dele, e uma possibilidade 

de contratação futura além de ser uma experiência que conta para sua carreira futura. 

 

- A comunidade escolar como reage quando os professores faltam? 

Os pais mais comprometidos não gostam que o seu filho saia mais cedo, mas não há uma 

cobrança da maioria. Quando não há professor substituto os alunos ficam até sob o cuidado 

dos funcionários da escola, da secretaria e, outras vezes vão para quadra passar tempo 

sem nenhum projeto concreto. Vejo que o professor não tem formação suficiente para lidar 

com todas essas realidades. A autonomia do professor na sala de aula é mínima. 
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- Como acontece a gestão da escola no caso das faltas? 

A gestão escolar também não está preparada para lidar com essa realidade. Existe uma 

disputa na gestão das escolas por causa do bônus, mas na minha escola os professores 

não estão muito preocupados com isso. 

 

Entrevista 05:  

Com o Professor Dimas (nome fictício) da escola Rocha (nome fictício) feita no dia 

31/08/2015. 

 

- Qual o seu nome? 

Dimas (nome fictício) 

 

- Você mora na região do Jardim Ângela? 

Eu moro aqui na região há vinte e sete anos. 

 

- Você é casado? Tem filhos? 

Sim, sou casado e tenho dois filhos. Todos encaminhados nos estudos. 

 

- Seus estudos ocorreram em escolas públicas ou particulares? 

A maior parte da minha formação foi em escola particular, no ensino publico eu estudei da 

sexta séria até a oitava série, hoje o Ciclo 2. 

 

- É formado em que curso e em qual Instituição? 

Fiz licenciatura em História na faculdade Estácio.  

 

- Quanto a sua licenciatura, na época em que estudava houve muitas desistências? 

Tivemos algumas desistências sim, mas não foram tão significativas em relação ao número 

de alunos. O grupo já começou com poucos alunos, talvez por isso não tivessem tantas 

desistências. Era um grupo de trabalhadores empenhados. 

 

- Porque resolveu atuar na profissão de professor? 

Parece que é uma coisa de sangue, minha mãe era professora, a minha primeira 

professora. Dos meus irmãos tenho um que está em Minas e é diretor de uma Instituição de 

ensino, em Viçosa.  Minha irmã, também professora, é uma referência na área de língua 

portuguesa aqui no Brasil, e ela sempre me incentivou para a profissão. Optei por história 

por gosto pessoal e por identificar com o curso. 
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- Então é uma questão de sangue, de família e de estímulos de outros professores? 

Sim, com certeza. Essa escola inicial que começou em casa foi fundamental para a minha 

opção como profissional. 

 

- Quanto tempo desempenha essa função de professor? 

Eu fiz um concurso em dois mil e treze e comecei a lecionar em abril de dois mil e quatorze, 

praticamente dois anos lecionando. 

 

- Em relação às faltas, você falta, e se falta quais as razões? 

Eu neste período de quase dois não tenho faltado, mesmo tendo direito a seis faltas 

abonadas por ano. Minha falta foi por motivos particulares, mas eu avisei com antecedência 

que iria usar algumas faltas abonadas. 

 

- Era essa minha pergunta seguinte, como a gestão da escola administra seu projeto 

pedagógico quando o professor falta? 

Normalmente a direção pede pra ser avisada com antecedência, a não ser em casos 

urgentes, que independe de nossa vontade. É uma questão de respeito do professor tanto 

com o aluno e com a direção da escola, porque é um compromisso diário, então todo mundo 

conta com você, a estrutura da escola é composta por todos estes partícipes do processo, 

temos que ter no mínimo, um respeito, comprometimento. Dessa forma a gestão consegue 

outro professor para dar continuidade a um projeto com os alunos. Em relação a um 

professor que falta, a escola tem agora um eventual que vai suprir essa necessidade. 

 

- O professor eventual cumpre um cronograma do professor que falta ou tem outras 

atividades?  

Por exemplo, um professor eventual que é formado na disciplina de geografia vai entrar na 

sala de um professor de português que precisou faltar. O que ele pode fazer é ministrar sua 

disciplina, é mais lógico porque dependendo da situação fica inviável ele continuar a 

disciplina de outro professor. Também porque existem outras exigências (No caso da língua 

portuguesa) que talvez um geógrafo não consiga dar continuidade. É o que tenho notado. 

 

- Como você consegue perceber o comprometimento de outros professores, no que se 

refere às faltas? 

No geral, principalmente os mais velhos têm essa questão de ter o seu direito resguardado 

que é o abono. Os que ingressaram na escola com menor prática na educação têm mais 

preocupação com a as faltas. 
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- De modo geral, quais as razões os professores dão para suas faltas? 

Um dos motivos que eu mais escuto está relacionado com o esgotamento físico e mental. A 

escola pública atravessa uma situação muito complicada de sobrecarga em seus 

professores, e existe uma rotatividade muito grande de professores. Com isso não se cria 

um vinculo nem da escola com o professor muito menos com os alunos. 

 

- Então não é automático, falta um professor de matemática vem um eventual desta área? 

Não é assim. Até porque se eu não me engano só temos dois professores eventuais. 

 

- No seu entendimento, como a gestão da escola ela consegue administrar as faltas dos 

professores?  

Percebo que existe um controle sobre as faltas. A gestão não dispensa aluno, até porque 

não pode. Sempre tem algum professor na escola que faz a cobertura de outro professor 

que faltou. Dependendo da situação juntam-se as turmas na mesma classe, ou vão para a 

sala de vídeo com algum filme já selecionado para ocupar esse tempo vago. Vejo que tem 

sempre uma atividade como projeto da escola.  

 

- Na questão da localização da escola, você acha que é de fácil acesso? O professor 

reclama quanto a isso? 

A escola é assumida como local de passagem, ou seja, grande parte dos alunos pertence 

aos bairros vizinhos da escola e dependem também de transporte público. Também 

reclamam muito do acesso e da localização da escola. Os professores que não moram no 

bairro chegam de carro ou de ônibus na escola, os que dependem de ônibus também 

reclamam muito da superlotação. 

 

- E você percebe o pertencimento, ou não, por parte dos professores, mesmo a escola 

estando localizado em um lugar de difícil acesso? 

Isso vai de encontro com o que eu disse da formação de uma equipe de professores. Hoje a 

direção da escola de certa maneira está muito mais confortável. Há mais ou menos três 

anos atrás a escola não tinha uma equipe de professores, ela dependia de professores 

eventuais e, nem sempre sabia se podia contar com os profissionais para aquele dia. Hoje 

ela já tem uma equipe formada de professores efetivos, fruto do último concurso. Em todos 

os períodos a escola mantém uma equipe de professores efetivos. Quando você faz a 

escolha por uma determinada escola você de alguma forma já tinha alguma afinidade com 

esta instituição. É isso que te direciona para lá, então já vai com uma ideia de pertencer 

àquele ambiente, àquela comunidade. 
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- A família tem uma participação na escola, se interessa por ela? Acha bom ter essa 

instituição na região?  

A maioria dos alunos faz parte do entorno da escola, mas tem também alunos de outros 

bairros próximos. Quanto à família, está muito longe do ideal porque tem pouca presença no 

ambiente escolar. Eles deixam a administração da escola dirigir seus filhos sem muitos 

questionamentos. Na reunião de pais a presença deles é ainda muito pequena. Mas 

aproveitamos a presença desses pais no máximo para que eles divulguem também a 

participação de outros pais nas reuniões. Eles sim sabem da importância da participação 

deles no processo escolar na vida de seus filhos. A coordenação também se interessa pela 

presença dos pais quando telefonam e mandam recados para eles. 

 

- Muitos professores procuram a escola por conta do bônus? 

 A escola tem o que chamamos de “ALI” que é um provento. Esse “ALI” é o que diz respeito 

ao difícil acesso, eu não sei qual é o critério adotado pelo Estado para determinar isso, eu 

não sei se é pela distancia das escolas da diretoria e outros acessos. O que sei, é que tem 

escolas com muito mais dificuldade que a nossa, do atraso do professor pela dificuldade de 

acesso, da indisponibilidade de mais linhas de ônibus e, elas não têm “ALI”. Mas nesta 

escola tem sim esse programa governamental. 

 

Entrevista 06:  

Com a Professora Jane (nome fictício) da Escola Rocha, realizada no dia 01/09/2015. 

 

- Professora, qual o seu nome? 

- Meu nome é Jane (nome fictício). 

 

- Qual sua idade e sua graduação? 

Eu tenho cinquenta e sete anos. Sou formada em Letras e língua espanhola. 

 

 - Você reside na aqui na região? 

Sim, eu moro no Capão Redondo, a mais de vinte anos, não é tão distante. 

- Então você, de certa forma tem um fácil acesso a escola. 

Sim, tenho fácil acesso, mas dependo de transporte urbano. 

 

- Voltando um pouco para seus estudos. Você estudou em escola pública ou particular? 

Eu estudei em escola pública desde as séries iniciais. Eu tenho uma particularidade, fiz a 

graduação depois dos cinquenta anos, finalizei o ano passado, e assumi o cargo meses 
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depois da minha formação. Conclui a licenciatura em junho, e como havia prestado 

concurso em 2013, só pude assumir em agosto. 

 

- Anteriormente já trabalhava na área de professora? 

Na verdade eu trabalhava sim, dava aulas de reforço, mas eu não tinha formação na área. 

 

- Como foi optar em ser professora e também pela língua portuguesa? Teve estímulos de 

alguém? 

Eu trabalhei muito com alfabetização de adultos, então eu sempre lecionei mesmo não 

sendo formada. Três anos atrás eu conversei com meu marido e decidi obter essa 

formação, afinal de contas eu já estava envolvida neste meio. Eu optei por trabalhar como 

professora porque é algo que gosto muito.  

 

- Em relação a sua faculdade do inicio ao fim, você percebeu muita desistência por parte de 

seus colegas de classe? 

Teve sim bastante desistência. Quando eu me formei só havia cinco pessoas, e no início o 

grupo contava com mais de dezessete pessoas. 

 

- Isso geralmente acontece nos primeiros anos? 

Acredito que sim. 

 

- Você é efetiva aqui na rede pública estadual? 

Sim, sou efetiva. 

 

- Quanto à sua trajetória, você falta às aulas, e se você falta, quais as razões você dá para 

elas?  

Como me identifico com a profissão não tenho costume de faltar. Aqui nós temos uma 

liberação que é de seis faltas por ano, as faltas abonadas. Eu até agora só tirei duas, e 

tenho duas faltas médicas, então foram quatro faltas neste ano. Eu procuro não faltar, pois 

fico muito preocupada quanto a isso, porque quando um professor (a) falta deixa uma falha 

na continuidade, e para se recuperar leva tempo e é sempre mais difícil. Os alunos têm essa 

necessidade do professor na sala. Independente do tratamento que nos remetem. 

 

- Qual é a sua visão em relação a outros professores, eles dão alguma razão para as faltas? 

Eles se preocupam em avisar antecipadamente? 

Sim, normalmente alguns avisam, mas eu não sei geralmente o motivo. Minha colega, uma 

professora de geografia desta instituição, tem faltado muito porque trabalha também em 
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outra instituição e às vezes não dá tempo de sair desta escola meio dia e vinte para entrar 

na outra escola às treze horas. A sobrecarga acaba atrapalhando. Eu não tenho esse 

problema porque eu só leciono aqui e no período da manhã. 

 

- Quanto ao projeto da escola, a gestão escolar ela consegue resolver o problema das 

faltas? 

Sim, ela utiliza de profissionais eventuais para os professores que acabam faltando. Pedem 

para avisar quando o professor(a) necessita faltar para que a escola possa se programar 

melhor. 

 

- No caso do professor eventual, ele dá prosseguimento às matérias do professor efetivo ou 

segue um projeto da escola? 

No meu caso, peço para que o professor eventual siga o conteúdo que eu estou ensinando. 

Quando isso acontece, o procuro com antecedência para repassar o conteúdo da sala. Acho 

que isso valoriza o trabalho dos professores eventuais, e os alunos não olharão esse 

professor apenas como mais um controlador da sala, mas como um professor que também 

instrui. Normalmente são questões de fácil assimilação e também conta como avaliação. 

 

- Sobre a questão do pertencimento, a escola esta localizada em um local fora das linhas de 

ônibus, isso dificulta a locomoção dos professores? 

Eu venho de ônibus para trabalhar, mas tenho que andar um percurso a pé. Já me 

acostumei. 

 

- Os professores reclamam muito sobre os ônibus, sobre o transito? 

 Até que não reclamam muito porque algumas linhas de ônibus passam no entorno. Uns 15 

minutos a pé. 

 

- A questão do pertencimento do professor em relação ao entorno, ele se mostra integrado a 

esse local? 

Eu creio que sim, procuro agregar das ações da comunidade, embora seja uma comunidade 

que demanda muita violência nós temos que nos agregar a ela comunidade e buscar dentro 

deste espaço escolar maiores possibilidades de acesso e aprendizagem. 

 

- Os professores que vem de carro acabam deixando eles na rua mesmo, já aconteceu 

algum problema quanto a isso? 

- Não, nunca teve nenhum problema tão sério, como roubo. Já tivemos carros de 

professores riscados quando estiveram estacionados na rua, mas não é algo rotineiro. 
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Entrevista 07:  

Com o Professor Lima (nome fictício) da Escola Rocha, feita em 04/09/2015. 

 

- Professor qual o seu nome? 

Meu nome é Lima (nome fictício). 

 

- Qual sua idade e sua escolaridade? 

Eu tenho 53 Anos. Sou formado em administração de empresas e tenho licenciatura em 

matemática. 

 

- Você reside onde? 

Eu moro na região da Piraporinha, limite com a região São Luís. 

 

- É casado? Tem filhos? 

Sou casado, tenho um casal de filhos, já maiores de idade. 

 

- Em relação a seus estudos, você estudou em escola publica? 

A minha vida toda estudei em escola pública. Foi tranquilo meu estudo, até porque em 

nosso tempo tínhamos outra visão de família. Hoje, vejo a família um tanto desestruturada, e 

o ensino hoje é muito complicado por causa de outro contexto e por tantas transformações 

na sociedade. 

 

- No seu caso, sua escolha pela profissão é questão de origem? 

Sim, questão de origem, infelizmente grande número de famílias está desestruturada, com 

problemas, como por exemplo, o pai é alcoólatra, está desempregado. Depois associa a 

isso a falta de interesse do Estado, do órgão publico em garantir mais benefícios para a 

escola, para a sociedade. Falo muito da família porque ela é o diferencial. A família é a base 

de tudo, é o alicerce, e não pode ficar toda a responsabilidade para a escola. Então o forte 

da escola, o respaldo é o ensino e a aprendizagem, mas a educação tem que vir da família. 

 

- Quanto a sua formação, de inicio a fim você sentiu muita desistência por parte dos colegas 

de classe? 

Não, na minha classe não teve muitas desistências. A grande maioria dos alunos já atuava 

na área, então isso era uma motivação a mais para que eles continuassem o curso, e havia 

um envolvimento maior.  
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- Porque você escolheu essa profissão de professor? 

Porque eu gosto da área matemática e também de lecionar. Eu adquiri esse conhecimento e 

quero repassá-lo para as pessoas que almejam aprender. Eu sou um professor preocupado 

com meus alunos e, quando eles absorvem o que está sendo ensinado já fico realizado. 

Hoje, é bem mais complicado ser professor porque não podemos só cumprir o planejamento 

que nos é pedido, temos que agregar na vida do aluno valores, que ele saia com um pouco 

mais de saberes no seu aprendizado. O conteúdo que é proposto tem que ser desenvolvido 

com os alunos, não somente passado, tem que ser trabalhado para a melhor compreensão 

deles. Não tem presente maior para um professor do que ver o seu conteúdo trabalhado e 

sendo compreendido pela classe 

 

- Em relação às faltas, você falta? 

Eu entrei aqui em julho de 2014 e, até hoje eu não tive nenhuma falta. 

 

- Você é efetivo? 

Sim, sou professor efetivo! 

 

- Quanto tempo você leciona? 

Quando entrei aqui em 2014. Antes eu só ministrava aulas particulares, isso me fez pensar 

no concurso e por isso entrei para a carreira. 

 

- Como é a atuação da gestão quando os professores faltam? 

Nesta unidade eu só tenho doze aulas, então eu só chego aqui faço meu papel e vou 

embora. Por isso não consegui acompanhar a gestão. Tenho apenas boa impressão. 

 

- A localização da escola, ela é de fácil acesso para os professores? 

Eu acredito que sim, mas pelo tempo que eu estou aqui só ouvi um professor reclamar da 

localização. Nós não temos um estacionamento, o carro tem que ficar na rua, mas isso não 

é um problema relevante. 
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APÊNDICE 3 - Entrevista com a gestores das ESCOLAS SUL 1 (nome fictício) E 

ROCHA (nome fictício) 

 

Entrevista 08:  

Com a Diretora Luna (nome fictício) da Escola Sul 1 (nome fictício), realizada em 20 de 

agosto de 2015. Com licenciatura em História e pedagogia. 

A direção pediu que deixasse por escrito as questões relevantes da pesquisa para que 

pudesse refletir melhor sobre elas e iria responder  por escrito 

 

- Sobre o absenteísmo dos professores na sua escola, existe ou não? Se existe, então, 

quais as razões para o absenteísmo?  

Você disse que a investigação passa pelo período de 2013 e 2014. O absenteísmo existiu 

sim e é um tema muito recorrente porque ainda existe hoje. Seja com as faltas por causa de 

licenças (de saúde, prêmio, abonadas, por causa do pleito eleitoral) ou por motivos diversos. 

O absenteísmo que detectei na escola do período em que estou na direção, ocorre com 

mais frequência na área de matemática, no nosso caso por causa da aposentadoria e 

também detectamos uma constante na área de linguagem, português e inglês em ambos os 

casos ocorrem como licença médica. 

 

- Quais as providências a escola toma para que o absenteísmo não afete o seu projeto 

político e pedagógico? 

As aulas são atribuídas quando a licença é maior de 30 dias. Quando a licença é menor que 

30 dias, são convocados professores eventuais, sê possível na mesma área dos 

professores faltosos e temos também um Projeto de apoio aos alunos nesse caso. 

 

- Para você, existe uma relação entre o absenteísmo docente e o território onde a escola se 

localiza? 

Os motivos do absenteísmo são vários, é até difícil dizer que é somente a falta de 

identificação ou não com o território escolar. 

 

- Pode citar algumas razões? 

Já foi dito, a meu ver, as maiores razões do absenteísmo. Por questões médicas, por 

aposentadoria e por questões de ordem pessoal. Um professor com mais de uma função, às 

vezes, fica difícil conciliar suas atividades. Por isso, o absenteísmo acaba sendo mais 

frequente.  

 

 



116 
 

Entrevista 09:  

Com a Diretora Ana (nome fictício) da Escola Rocha (nome fictício) da Rede Estadual Sul-2, 

entrevista concedida no dia 08/08/2015. (Para esta entrevista a diretora marcou um encontro 

na casa dela à tarde, por motivos pessoais). 

 

- Gostaria de saber qual o seu nome diretora? 

Ana (nome fictício) 

 

 - Qual sua formação?  

Superior completo, formação em pedagogia, administração e supervisão escolar. Tenho 

também pós em psicopedagogia. 

 

 - Estudou em escolas públicas? 

Basicamente toda a minha formação foi em escolas da rede pública e foram bem 

conduzidas. 

 

- Qual o seu estado civil? 

Casada com um filho de 17 anos que estuda música. 

 

- Quanto tempo tem de formada?  Na sua turma de curso houve desistências ou não? 

Sou formada há 25 anos, fui de uma turma bem grande e no final formaram poucos.  Houve 

muitas desistências, no final chegamos aproximadamente com uma turma de 25 alunos. As 

desistências aconteceram porque muitos tentaram outra licenciatura, mas de alguma forma 

continuaram seus estudos. 

 

- Porque escolheu a profissão de ser professora e hoje diretora de escola? 

Sou de uma família onde a gente aprendia quase tudo oralmente. E sempre achei que tinha 

vocação para o ensino, afinal eu sempre gostei. Acredito na arte de ensinar e de partilhar os 

conteúdos e conhecimentos com os outros. Acho fantástico! Apesar de ter desafios diários 

na escola. O magistério foi uma inspiração muito marcante na minha vida. Como muitos 

profissionais, fui atraída para o magistério por causa da professora que conduzia meus 

estudos no início.  

 

Quanto tempo está na função de direção escolar? Por quanto tempo atuou como 

professora? 

Na direção desta unidade escolar estou há nove anos. Mas já atuei também como 

professora eventual, contratada e por último como efetivo. 
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 - Sobre os professores, há neles um pertencimento com a unidade escolar e com seu 

entorno ou não? 

De maneira geral há sim um pertencimento por parte dos professores, mas antes não era 

assim. Tenho no meu grupo professores na sua maioria efetivos. Acredito que gostam da 

escola e também gostam da comunidade apesar de terem pouco contato com o entorno. 

Percebo neles, apesar de toda dificuldade com a estrutura da escola, uma preocupação com 

o prédio e com os alunos. Eles, na sua maioria, se preocupam com a presença nas aulas e 

com a aprendizagem dos alunos. 

 

 - Gostaria de entrar nesse assunto das faltas. Os professores faltam ou não? Se eles faltam 

em sua maioria, é dada uma justificativa, eles se preocupam em avisar a direção com 

antecedência para que a rotina da escola seja mantida? 

Sempre que os professores faltam eles trazem suas justificativas porque, como já afirmei 

antes, eles também se preocupam com os colegas e avisam com antecedência para que a 

escola possa se organizar e suprir as ausências deles. 

Hoje a escola tem um quadro de professores eventuais, são quatro nesta unidade. Eles 

desenvolvem um trabalho avaliado pelo professor titular. Porém não conseguem suprir 

essas ausências por conta da formação e da continuidade das disciplinas. Nosso anseio é 

de que eles não cuidem apenas da sala para se ter maior controle dos alunos mas 

assumam também o projeto pedagógico da escola, quando um professor sabe o que o outro 

ensina, os profissionais são mais valorizados. Criar essa mentalidade nos alunos é nosso 

maior desafio. 

 

- Como você analisa as razões que os professores dão para as faltas? 

Na escola percebo que eles se preocupam em não faltar por qualquer motivo. Acredito que 

a rotina da escola já foi assimilada por grande parte, e eles circulam bem nela. Quando 

faltam procuram avisar e também porque têm direito a elas. A questão das faltas está 

relacionada também com a questão da licença prêmio, o bônus. Nesta unidade temos um 

bônus de escola de difícil acesso e por isso se preocupam com as faltas.  Quando faltam 

também perdem o bônus. Eu percebo também quando o professor vem pra justificar as 

faltas, quando vem pedir o bônus das faltas, eles se sentem a vontade de dizer por que 

faltaram. É difícil perceber a falta pela falta, vou faltar hoje porque não estou a fim. Eles 

sempre apresentam uma justificativa e na maioria das vezes satisfatória. 

 

- Sobre as idas e vindas dos professores, esse trajeto traz segurança? Há uma identificação 

com o território? 
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Temos muitas dificuldades no que diz respeito ao transporte público, nesta região é mesmo 

precário o acesso. Temos apenas uma linha de ônibus e uma lotação para chegar até 

próximo da escola. Pelo menos, a maioria dos professores mora nesta região, mas não é de 

fácil acesso. Acho até, que a escola também foi privilegiada nisso, porque os professores 

não moram muito distantes da escola. 

Quanto ao entorno e à segurança, pra nós é tranquila. Há uma ronda escolar que é 

respeitada, não temos muitos bares, o que acho favorável e também um posto de saúde. 

Não temos estacionamento, os carros dos professores ficam do lado de fora. Assaltos 

ocorrem, mas não é frequente, está dentro de uma normalidade para uma grande 

população. 

 

- E a família se envolve com a escola? Também é recíproco o envolvimento da escola com a 

família e com o entorno? 

A família se interessa pela escola não tanto quanto gostaríamos.  Hoje mesmo na reunião 

de planejamento foi um dos pontos mais citado como positivo. Estamos conseguindo manter 

esse elo com a família, mesmo nos casos mais difíceis, mandamos carta para que o pai 

compareça e eles têm respondido o chamado. 

 

 - Sobre as faltas dos professores como a escola canaliza a rotina escolar? 

Relacionado às faltas acredito que, antes, os professores faltavam de maneira geral porque 

o Estado era mais frouxo em relação a esse controle. Hoje, há uma legislação mais rigorosa 

para as faltas, fecharam mais a orientação. Eles faltam porque precisam ir ao médico, tem 

seus dilemas pessoais, mas até as faltas médicas têm limite. Isso permite uma rotina 

escolar melhor entre os professores e a escola. Antes havia muita reclamação por esse 

controle e ainda há, mas acontece de forma mais dialogada.  

Outros motivos para as faltas é o fato de muitos professores terem uma carga horária muito 

extensa, o que é inadmissível. Trabalham de manha até à noite e em lugares distantes, por 

isso muitos chegam atrasados para as aulas. Quando chega à noite esse professor não 

produz, porque já trabalhou de manhã e à tarde. A falta então é consequência de um 

desgastante dia de trabalho, consequência de uma sobrecarga. Isso tudo acontece também 

porque o seu salário está bem defasado em relação a outras categorias. Tudo se torna um 

complicador, distância, sobrecarga e o vencimento.   
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Entrevista 10:  

Com a Vice-Diretora Nice (nome fictício) da Escola Rocha (nome fictício), realizada em 

01/09/2015. A Coordenadora entrevistada preferiu levar um resumo das questões sobre as 

faltas dos professores e trouxe por escrito. Formada em letras e especialização em 

supervisão escolar. 

 

- Em relação às faltas dos professores do Ciclo 2, elas existem? Explique? 

Sobre as faltas dos professores, não é generalizada, mas existe sim. Não há uma disciplina 

fixa em que as faltas mais ocorrem. Os professores faltam mesmo aleatoriamente e sem 

aviso prévio. Essa é a questão mais difícil de trabalhar até porque as aulas devem acontecer 

com ou sem a presença dos professores. Se o professor avisasse antecipadamente, a 

elaboração para suprir as necessidades dos professores seria mais tranquila e com pessoal 

mais habilitado. 

 

- Sobre as razões das faltas dos professores do Ciclo 2, como a gestão administrativa 

entende? 

Acredito que seja os baixos salários dos professores, as doenças relacionadas 

especialmente em relação ao uso da voz e ao stresse mental e físico, manifestado em dores 

musculares e de cabeça, questões relacionadas às suas famílias e a falta de tempo para 

resolver problemas cotidianos pessoais. Também o desencanto com a profissão docente 

são as principais razões do porque os professores faltam. 

 

 - Como acontece o trabalho da gestão junto ao professor que falta? 

Conversamos com o professor para saber dos motivos que dão para suas faltas para ver se 

há um entendimento com a sua responsabilidade em sala de aula. Contudo, para que o 

projeto político pedagógico da escola tenha continuidade, não fique a desejar, a rede 

contrata professores para suprir essas necessidades relacionadas às faltas dos professores. 

No caso especificamente das faltas dos professores do ciclo 2, a direção da escola avalia as 

faltas de cada um e com diálogo constante procura negociar as faltas para que não ocorram 

sempre no andamento das aulas. A direção procura ter um entendimento com o grupo para 

que as consultas não prejudiquem o trabalho de sala de aula. 

 

- Sobre o território, a escola é de fácil acesso para idas e vindas dos professores? 

Creio que o território não traz tanta facilidade de acesso para os professores. Além disso, a 

nossa escola não possui estacionamento próprio, os carros dos professores ficam nas ruas 

vicinais, o que é uma grande preocupação. O comércio do entorno não é abundante o que 

dificulta aos professores adquirir bens para sua alimentação ou para questões pessoais. A 
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cantina da escola não traz muita novidade e na sexta não é aberta. Contudo, a comunidade 

escolar procura estar presente na escola, o que torna o espaço da escola um ambiente 

agradável e que possibilita maior pertencimento por parte dos professores. O contato da 

comunidade com a direção escolar e com os professores é facilitado por essas relações. 

Atualmente, a maioria dos professores reside nas proximidades do entorno o que facilita o 

seu acesso, mas há casos em que o professor precisa se deslocar com certo adiantamento 

por causa da distância e do acesso difícil. A rede de transporte não contempla muitas linhas 

próximas da localidade. A escola foi contemplada com o adicional de difícil acesso o que 

estimula os professores para permanecer na escola. 
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APÊNDICE 4 - Documentos do registro de faltas disponíveis na escola 

 

As secretarias das escolas SUL 1 e ROCHA cederam os dados das faltas 

relativos aos professores das disciplinas de língua portuguesa, matemática e língua 

estrangeira da nona série do Ciclo-2 dos anos de 2013 e 2014, cronograma 

apontado pela pesquisa. A pesquisa aconteceu na própria escola com o apoio dos 

secretários responsáveis da vida funcional dos professores. Os documentos foram 

abertos pelos próprios secretários e os mesmos imprimiram as faltas dos respectivos 

professores mês a mês, destacando a primeira parte que constava dos nomes dos 

professores para a preservação do anonimato de cada um deles. Deste modo, pude 

recolher as faltas dos professores e suas razões, postos em códigos, para análise 

posterior.  

 

O passo seguinte foi criar as tabelas das faltas de todos os professores nos 

ano letivo de 2013 e 2014. Deste modo, foi possível saber das razões das faltas, 

pontuando mês a mês a vida funcional de cada um dos professores.  

 

Contabilizando as faltas e os motivos que os professores dão para elas. 

Unidade da rede estadual, Escola Sul 1 (nome fictício) nas seguintes disciplinas: 
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    Tabela 3 - Disciplina: Língua Portuguesa – Ano/2013 - Professora 1 – Faltas/Justificativas 
 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000     047   000 000  

02 047      047      

03 047      047      

04 047      047      

05 047      047      

06 047      047      

07 047      047      

08 047      047 275     

09 047      047      

10 047      047      

11 117      117      

12 117      117      

13 117      117      

14 117      117      

15 117      117      

16 117      117  043    

17 117    043  117  390    

18 117   043   117      

19 117      117      

20 117      117     390 

21 117     043 117     117 

22 117  043    117     117 

23 117      117     117 

24 117      117     117 

25 117      117     117 

26 117      117     117 

27 117  390    117  275   117 

28 117      117     117 

29 117      117 043    117 

30 117           117 

31 117           117 

   Fonte: O autor, 2015. 
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   Tabela 4 - Disciplina: Língua Portuguesa – Ano/2014 - Professora 2 - Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000  000   117      

02 047      117      

03 047      117      

04 047      117 043     

05 047      117      

06 047      117      

07 047      117      

08 047    390  117      

09 047    043  117  390    

10 047      117      

11 047      117      

12 047    390 047 117      

13 047    390 047 117   117   

14 047     047    117   

15 047     047    117   

16 117     047    117   

17 117     047    117   

18 117     047    117   

19 117     047    117   

20 117     047       

21 117     047       

22 117     047      390 

23 117    390 047       

24 117     047       

25 117  390   047       

26 117  043   047     043  

27      117  390     

28      117       

29 043     117       

30      117   043    

31             

    Fonte: O autor, 2015. 
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    Tabela 5 - Disciplina: Matemática – Ano/2013 - Professora 3 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047     047     000  

02 047     047       

03 047    043 047       

04 047    390 047       

05 047    390 047       

06 047   043  047       

07 047   390  047   390    

08 047     047       

09 047     047       

10 047     047       

11 047     047       

12 047     047 043      

13 047     047       

14 047     047   390    

15 047     047       

16 117     117  043 390    

17 117    390 117       

18 117 043    117       

19 117     117       

20 117     117       

21 117     117      117 

22 117     117      117 

23 117     117      117 

24 117     117      117 

25 117  043   117      117 

26 117     117    390  117 

27 117     117      117 

28 117     117      117 

29 117     117      117 

30 117           117 

31 117           117 

    Fonte: O autor, 2015. 
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     Tabela 6 - Disciplina: Matemática – Ano/2014 - Professora 4 – Faltas/justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047      117   390   

02 047   043  043 117   130   

03 047      117      

04 047      117  390    

05 047      117      

06 047      117      

07 047      117      

08 047      117      

09 047    390  117      

10 047 043 043 275   117  390    

11 047   040   117      

12 047  001   047 117    130  

13 047  001  043 047 117   117 040  

14 047     047    117   

15 047     047    117   

16 117     047 275   117   

17 117     047    117   

18 117     047    117   

19 117     047    117   

20 117     047       

21 117     047 001   130   

22 117 390    047 001   130  390 

23 117     047 001 275  130  117 

24 117   001  047      117 

25 117   001  047      117 

26 117   001 275 047     130 117 

27      117      117 

28 043   390  117    130  117 

29      117  390  130  117 

30      117    130  117 

31   390    390     117 

    Fonte: O autor, 2015. 
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     Tabela 7 - Disciplina: Língua estrangeira – Ano/2013 - Professora 5 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 000  000  117   043   000 000 

02     117        

03     117        

04     117        

05     117        

06     117        

07    040 117        

08     117        

09     117        

10     117  043      

11     117    275    

12     117    043    

13     117        

14  043   117        

15     117        

16     117        

17     117        

18     117        

19     117        

20     117 043       

21     117     117   

22     117     117   

23     117     117   

24     117     117   

25     117     117   

26     117     117   

27     117     117   

28     117     117   

29     117     117   

30          117   

31          117   

   Fonte: O autor, 2015. 

 

 

 

 

 



127 
 

    Tabela 8 - Disciplina: Língua estrangeira – Ano/2014 - Professora 6 – Faltas/Justificativas 

    Fonte: O autor, 2015. 

 

Contabilizando as faltas e os motivos que os professores dão para elas. 

Unidade da rede estadual, Escola Rocha (nome fictício) nas seguintes disciplinas: 

 

 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047  000  000  117    000  

02 047      117      

03 047      117      

04 047      117      

05 047      117      

06 047      117      

07 047      117      

08 047      117      

09 047      117      

10 047      117      

11 047      117      

12 047   043  047 117 043     

13 047     047 117  117    

14 047     047   117    

15 047     047   117    

16 117     047   117    

17 117     047   117 043   

18 117     047   117    

19 117     047   117    

20 117     047       

21 117     047       

22 117     047       

23 117     047   043   117 

24 117     047      117 

25 117     047  275    117 

26 117     047      117 

27  275    117      117 

28      117      117 

29      117      117 

30    390  117      117 

31            117 
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    Tabela 9 - Disciplina: Língua Portuguesa – Ano/2013 - Professora 1 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000   001 000 047      

02 047    001  047  043    

03 047    001  047      

04 047    001  047      

05 047    001  047      

06 047      047      

07 047  043    047   043   

08 047      047      

09 047      047  390    

10 047      047      

11 117   043   117      

12 117      117    275  

13 117      117      

14 117    275  117   390   

15 117      117      

16 117      117  390    

17 117      117      

18 117  390    117    390  

19 117      117 043 390    

20 117      117      

21 117      117      

22 117      117      

23 117   390   117  390   117 

24 117      117  275   117 

25 117      117    390 117 

26 117      117 390    117 

27 117    043  117     117 

28 117      117     117 

29 117      117     117 

30 117        390   117 

31 117           117 

    Fonte: O autor, 2015. 
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    Tabela 10 - Disciplina: Língua Portuguesa – Ano/2014 - Professora 2 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000     117    000  

02 047      117      

03 047      117      

04 047      117      

05 047      117      

06 047      117      

07 047      117      

08 047      117      

09 047    043  117      

10 047      117      

11 047      117     390 

12 047     047 117      

13 047     047 117   117   

14 047     047    117   

15 047     047    117   

16 117     047    117   

17 117   043  047    117   

18 117     047    117   

19 117     047    117   

20 117  043   047       

21 117     047  043     

22 117     047       

23 117     047      117 

24 117     047      117 

25 117     047   043   117 

26 117     047      117 

27      117      117 

28      117      117 

29      117    130  117 

30      117      117 

31       043     117 

   Fonte: O autor, 2015. 
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     Tabela 11 - Disciplina: Matemática – Ano/2013 - Professora 3 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000 000    047 043     

02 047      047      

03 047     043 047      

04 047      047      

05 047      047      

06 047      047      

07 047      047      

08 047   275   047   043   

09 047      047      

10 047     390 047   001   

11 047      047   001   

12 047      047  275 001 275  

13 047      047   001 390  

14 047      047   001 390  

15 047      047   001 390  

16 117      117   001   

17 117      117      

18 117      117      

19 117      117    390  

20 117      117      

21 117      117      

22 117      117      

23 117      117  043   117 

24 117      117     117 

25 117      117     117 

26 117      117     117 

27 117      117     117 

28 117      117    043 117 

29 117    043  117     117 

30 117           117 

31 117           117 

   Fonte: O autor, 2015. 
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     Tabela 12 - Disciplina: Matemática – Ano/2014 - Professora 4 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047   000   117      

02 047      117      

03 047      117      

04 047      117      

05 047      117      

06 047      117      

07 047      117      

08 047      117      

09 047      117      

10 047      117      

11 047      117      

12 047     047 117      

13 047     047 117   117 043  

14 047     047    117   

15 047     047 043   117   

16 117    275 047    117   

17 117     047    117   

18 117     047 390   117   

19 117  043   047    117   

20 117     047       

21 117     047 275      

22 117     047    043  043 

23 117     047      117 

24 117     047      117 

25 117     047   043   117 

26 117     047     390 117 

27      117      117 

28  300   013 117 001 043    117 

29      117 001     117 

30      117 001     117 

31       001     117 

    Fonte: O autor, 2015. 
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    Tabela 13 - Disciplina: Língua estrangeira – Ano/2013 - Professora 5 – Faltas/Justificativas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047 000  043 001 000 047      

02 047    001  047  043    

03 047    001  047      

04 047    001  047      

05 047    001  047      

06 047      047      

07 047  043    047   043   

08 047      047      

09 047      047  390    

10 047      047      

11 117      117      

12 117      117    275  

13 117      117      

14 117    275  117   390   

15 117      117      

16 117      117  390    

17 117      117      

18 117      117    390  

19 117   275   117 043 390    

20 117      117      

21 117      117      

22 117   001   117      

23 117   001   117  390   117 

24 117   001   117  275   117 

25 117   001   117    390 117 

26 117  390 001   117 390    117 

27 117   001 043  117     117 

28 117   001   117     117 

29 117   001   117     117 

30 117   001     390   117 

31 117           117 

    Fonte: O autor, 2015. 
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    Tabela 14 - Disciplina: Língua estrangeira – Ano/2014 - Professora 6 – Faltas/Justificativas 

  Fonte: O autor, 2015. 

 

 

 

 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

01 047      117 390   000  

02 047      117      

03 047      117   390   

04 047      117    390  

05 047      117  390   390 

06 047      117    390  

07 047 043     117    390  

08 047      117      

09 047      117     390 

10 047      117      

11 117   390   117    390  

12 117     047 117 390     

13 117     047 117   117 390  

14 117 390 043   047    117 390  

15 117     047  043  117   

16 117     047    117  390 

17 117     047    117   

18 117     047 390   117   

19 117     047   390 117   

20 117     047       

21 117     047    390 390  

22 117   390  117 390      

23 117     117      117 

24 117     117      117 

25 117   043  117 043     117 

26 117     117      117 

27      117      117 

28      117    390 390 117 

29    390  117      117 

30     043 117   390 390  117 

31            117 
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APÊNDICE 05 - Códigos utilizados para a compreensão das faltas da Rede 

Pública Estadual de São Paulo: 

 

Cód. 000 – frequente (sem ausências) 

Cód. 001 – licença saúde (a partir de 02 dias) 

Cód. 040 – doação de sangue 

Cód. 043 – abonada 

Cód. 047 – férias 

Cód. 117 – recesso 

Cód. 125 – falta aula (chegou atrasado a primeira aula) 

Cód. 130 – gozo de folga pelo TER 

Cód. 275 – falta médica (atestado de 01 dia) 

Cód. 278 – falta médica parcial (saiu para consulta mas retornou) 

Cód. 390 – justificada 

Cód. 391 – injustificada 

Cód. 300 – Convocação DPME-perícia (DPME – Departamento de Perícia 

Médica do Estado) 

Cód. 013 – OT (Orientação Técnica) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


