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Os debates têm sido efervescentes, tanto presencialmente, como 
pelo uso intenso que fazemos das redes sociais. Com isso, introduzimos 
de forma permanente as tecnologias digitais no cotidiano da universidade. 
Logo na chegada do auditório, os alunos encontram o aviso: “Por favor, 
liguem, os seus celulares!”, estimulando que usem intensamente as redes 
sociais para promover e provocar os não presentes fisicamente para aden-
trar os temas em discussão.

Todas as aulas são gravadas e transmitidas em áudio pela internet 
pela nossa Rádio Faced Web, desenvolvida a partir de projeto de pesquisa 
de Iniciação Científica, com apoio do CNPq, Fapesb e UFBA, ficando os 
áudios dos debates disponíveis para serem baixados, de tal forma que as 
Polêmicas nunca param. E muitas outras segundas virão, com temas can-
dentes.

Publicado no jornal Correio*, Salvador, em 8 de abril de 2015.

Vida (dura!) de professor

A labuta diária do professor veio sendo dificultada pelo excesso de deman-
das e cobranças, intensificada pelo modelo neoliberal, que trouxe para a 
educação palavras desconhecidas do campo, como produtividade, produ-
tivismo, performance, ranking, qualidade total, entre tantas outras. Mas 
nós, professores, somos otimistas por natureza! Vivemos e trabalhamos 
com uma dedicação que nos faz confundir os momentos de lazer com os 
momentos de trabalho.

Com estas palavras, iniciei a apresentação do livro Trabalho docente 

e saúde: efeitos do modelo neoliberal, de Carlos Freitas (Editora da UEFS). A 
educação ocupa cada vez mais as páginas dos jornais e a agenda dos po-
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líticos, no entanto, parece-nos importante, mais uma vez, explicitar que 
o trabalho do professor tem que ser compreendido para além da ideia de 
missão. Essa tem sido ideia constante no discurso de colegas que, compre-
endendo (ou apenas sentindo!) a dureza da profissão e, ao mesmo tempo, 
a sua importância, associam-na a uma dimensão quase que espiritual, ex-
terna às motivações profissionais, algo que não teria relação com a neces-
sária profissionalização do seu trabalho. Por isso, com muita frequência, 
surge a ideia de missão ou, muito pior e também bastante comum, a ideia 
do magistério como sacerdócio. Penso ser necessário superar essa perspec-
tiva do trabalho docente e compreender que nossas condições de trabalho 
pioram dia a dia, em todos o níveis e esferas.

O trabalho docente na rede particular foi precarizado, com roti-
nas intensificadas pelo formato de remuneração centrada na hora-aula e, 
obviamente, com a insegurança no emprego ao final de cada ano. Difícil 
situação a dos mestres, que precisam resgatar sua dimensão intelectual, 
enquanto lideranças acadêmicas e políticas, junto à meninada, também 
fragilizada pela fragilidade dos laços familiares, como bem afirmou Carlos 
Freitas em seu livro. Mestres que, agora mais do que nunca, precisam es-
tar antenados às velozes transformações do mundo contemporâneo, prin-
cipalmente as tecnológicas, que já trazem mais e novas demandas para o 
próprio trabalho docente. Mestres que, como nós professores das univer-
sidades públicas, vivemos um “trabalho intensificado”, como muito bem 
apontaram Waldemar Sguissardi e João dos Reis Silva Junior.

Portanto, estamos todos nos mesmo barco. O barco neoliberal que 
transforma radicalmente o trabalho dos professores, já não fazendo mais 
tanta diferença se do setor privado ou público.

No caso das universidades públicas, estamos sendo assolados por 
editais, projetos, relatórios e prestações de contas que nos afastam daquilo 
que é o fundamental do ser universidade: pensar e estabelecer a crítica. 
Passamos a atuar num correia de transmissão de políticas gestadas exter-
namente e que, literalmente, nos empurram para um fazer, um fazer sem 
o devido tempo para o pensar. Acrescente-se a isso as dificuldades buro-
cráticas da legislação que trata a pesquisa científica da mesma maneira que 
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trata a construção de pontes ou estádios, estes, aliás, já tratados de forma 
diferenciada!

No caso da rede privada, Freitas identifica, na sua pesquisa, a exis-
tência de um “mal-estar docente”, a partir da constatação de que o próprio 
tema da saúde passou a fazer parte da agenda sindical dos professores. O 
que constatamos é que, literalmente, os professores – categoria em sua 
maioria comprometida e lutadora - efetivamente “dão sangue” no seu co-
tidiano e este “dar sangue” também pode ser entendido como uma metá-
fora para as condições de trabalho e as consequências para a sua saúde.

Educação, tema atual que demanda a leitura atenta do momento 
histórico, exige de todos, especialmente dos mestres, um comprometi-
mento sindical que lhes possibilite engrossar o caldo ativista daqueles que, 
como eu, consideram a educação um importante espaço para a formação 
da cidadania e não um local para consumo de informações.

São enormes os desafios, mas enorme é também o potencial de 
mudança, desde que compreendamos a educação como um direito e não 
apenas mais um serviço a ser ofertado à população.

Publicado no jornal A Tarde, Salvador, em 3 de maio de  2013.

Crise da universidade

Nossas universidades públicas estão em greve. Já temos mais de 40 Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (IFES) paralisadas, algumas, como a 
UFBA, há dois meses. Recentemente, a Coelba, empresa de eletricidade 
na Bahia, numa atitude absolutamente vergonhosa, cortou o fornecimen-
to de energia de duas unidades da UFBA. A situação não está fácil.
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