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Dando continuidade ao projeto “Rodas de Conver-
sa sobre saúde mental dos profissionais da educação”, 
iniciado em 2016, a Secretaria de Saúde e Direitos Hu-
manos convida a categoria para participar do próximo 
encontro, no qual será discutida a Síndrome do Esgo-
tamento Profissional (Burnout). O professor Josemar 
M. Barbosa, integrante do Coletivo de Saúde do SEPE-
-RJ e especialista no tema, irá dinamizar a atividade. 

“A síndrome de Burnout é vista como um enigma 
para os estudiosos da saúde pública e da saúde do tra-
balhador. Motivados pelo quadro atual da Educação 
Básica no Brasil e instigados pelo grande número de 
fatores que influenciam diretamente a epidemia de 
Burnout, nosso trabalho tem como objetivo a propo-
sição de hipóteses sobre a incidência da Síndrome de 
Burnout em professores, através da descrição e aná-
lise de informações sucintas e diretas, no contexto 

da Educação Básica da rede pública de ensino do Rio 
de Janeiro”, afirma o professor em sua dissertação de 
mestrado, defendida em 2014 junto ao Curso de Pós-
-Graduação em Química Biológica – Área de Concen-
tração em Educação, Gestão e Difusão em Biociências 
do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Resultados revelaram que, dos 38 professores 
entrevistados em duas escolas públicas, de forma 
acumulativa eram, também, professores de oito 
municípios. Um expressivo grupo (mais de 70%) le-
cionava em mais de uma escola. Além disso, muitos 
lecionavam disciplinas diferentes de seus concursos. 
É importante lembrarmos que a proposição da jor-
nada de trabalho em uma única escola é uma meta 
não cumprida no PNE 2001-2010 (LEI nº 10.172, DE 
9 DE JANEIRO DE 2001). 
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Órgãos como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a 
Associação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP) revelam que os trans-
tornos mentais afetam parcelas 
cada vez maiores da população 
e são responsáveis por retirar 
do mercado de trabalho quanti-
dades significativas de profissio-
nais. Nas últimas décadas, com 
as mudanças na correlação de 
forças da luta de classes, diver-
sos governos no mundo têm des-
montado, a serviço do capital, os 
direitos conquistados pelos tra-
balhadores nas batalhas do sé-
culo XX. Incremento das técnicas 
de exploração do trabalho e agravamento dos problemas 
de saúde mental dos trabalhadores: será coincidência?

Na educação, o gerencialismo, a meritocracia, bem 
como outros elementos associados à introdução da ló-
gica empresarial e da pedagogia do mercado, atuam no 
sentido de expropriar o conhecimento docente e trans-
formar os professores em meras peças de uma engrena-
gem de ensino neotecnicista, imposta de cima pra baixo. 

De acordo com este projeto, a 
autonomia pedagógica, a plu-
ralidade e a criatividade devem 
dar lugar à padronização e aos 
resultados (IDEB, Prova Brasil, 
SAERJ, PISA e outros). A alma 
da escola deve ser arrancada 
para ceder espaço aos números 
(quantofrenia). 

É a dinâmica industrial sati-
rizada por Chaplin em “Tempos 
Modernos” sendo aplicada nas 
escolas por governos servis ao 
empresariado e preocupados 
em formar força de trabalho 
barata. O surto de sincerida-
de da Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro a este respeito em 2014 foi 
emblemático: publicou um anúncio que dizia “Nossa li-
nha de produção é simples” e continha imagem de alu-
nos em carteiras escolares dispostas sobre uma esteira 
mecânica. Este processo vai de encontro à luta por uma 
educação popular, voltada aos interesses da classe tra-
balhadora, além de fazer mal à saúde mental e física dos 
profissionais da educação.   

Intensificação da exploração do trabalho sacrifica a saúde 
dos trabalhadores em nome dos interesses capitalistas 



Portões malcon-
servados, árvores 
sem poda adequada, 
quadras esportivas 
precárias, lousas mal 
fixadas na parede, 
instalações elétricas 
expostas, pisos irregu-
lares, falta de manu-

tenção e equipamentos de segurança nas cozinhas... 
qual profissional de educação nunca sofreu ou conhe-
ce alguém que sofreu acidentes dentro da escola em 
função de problemas com estes?  

Apesar dos riscos decorrentes da falta de condições 

Prevenção da saúde dos profissionais da educação 
e segurança do trabalho no ambiente escolar  

dignas de trabalho, a prevenção da saúde dos profis-
sionais da educação e a segurança do trabalho nas es-
colas ainda são temas pouco discutidos. 

No dia 26 de abril, a convite da Secretaria de Saú-
de e Direitos Humanos, esteve presente no Sindicato 
o técnico da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de 
Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro Au-
gusto Antônio B. Madruga, para tratar da prevenção 
aos riscos no ambiente de trabalho. Em sua palestra, 
Madruga ressaltou a importância do bem-estar físico, 
psíquico e social para o desenvolvimento das ativida-
des profissionais e a necessidade dos trabalhadores 
se organizarem para cobrar dos patrões a garantia de 
condições adequadas de trabalho. 

De acordo com 
o Instituto Brasi-
leiro de Geogra-
fia e Estatística 
(IBGE), o Rio de 
Janeiro é a cidade 
com maior po-
pulação vivendo 
em “aglomerados 
subnormais” do 

Brasil. Cerca de 1/3 dos cariocas são moradores 
das quase 800 favelas do Rio. Na grande maioria 
dos casos, estes trabalhadores, além de sofrerem 
com condições precárias de habitação, saneamen-
to e transporte, são os que mais sofrem na pele 
um dos principais problemas do Rio de Janeiro: a 
violência. 

Uma palavra define a política de segurança 
vigente: hipocrisia. Não obstante, Hélio Luz, 
chefe da Polícia Civil entre 1995 e 1997, afirmou 
ao documentário “Notícias de Uma Guerra Par-
ticular”: “É polícia política mesmo. Isso aqui é 
uma sociedade injusta e nós garantimos essa so-
ciedade injusta. O excluído fica sob controle e ‘ai 
dele’ se sair disso... E nós fazemos um negócio 
bem sofisticado. Na África do Sul eles colocam 
arame, aqui é sem arame”. 

Um dos pilares desta política de segurança do 
Estado e das elites, muito mais que segurança 
pública propriamente dita, não passa de uma 
farsa: a famigerada “guerra às drogas”. Tratan-
do como caso de polícia uma questão de saúde 

A farsa da “guerra às drogas” e as operações militares no entorno 
das escolas e áreas residenciais

pública, o Estado deixa de regulamentar a rela-
ção dos usuários com algumas drogas, diferen-
temente do que ocorre com o tabaco e o álcool. 

A criminalização tem se mostrado notoria-
mente ineficaz: todos sabem que, quem quer, 
compra maconha, cocaína etc.  O saldo huma-
nitário da guerra às drogas é claramente nega-
tivo. Muito mais gente morre com em função 
da repressão ao varejo de drogas do que pelo 
uso das mesmas. Quantas crianças mais preci-
sarão ser baleadas e mortas dentro das escolas 
para que acabem de uma vez por todas as ope-
rações militares nas favelas? Como o prefeito 
do Rio de Janeiro tem a coragem de propor a 
blindagem das escolas em vez de questionar a 
exposição das crianças e profissionais da edu-
cação aos tiroteios?

Apesar do alto custo humano, tal política inte-
ressa a alguns setores burgueses. Afinal, alimen-
ta a corrupção policial, justifica a militarização 
das favelas diante da “opinião pública” e favore-
ce a indústria bélica. Enquanto isso, pouco ou 
nada se faz para evitar a entrada de armamentos 
em território nacional e os grandes barões in-
ternacionais das drogas, que operam no atacado, 
seguem íntimos de certos caciques políticos. 

Portanto, convidamos os profissionais da 
educação para que sejam multiplicadores do de-
bate sobre a atual política de insegurança e so-
mem esforços, em uma só voz, exigindo o fim 
das operações militares no entorno das escolas e 
áreas residenciais! 


