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Sindicato, luta e vida de professor

Como não podia deixar de ser para um professor, que antes de tudo é um 
ativista militante, este texto de apresentação do livro Trabalho docente e 

saúde: efeitos do modelo neoliberal começou a ser escrito justo no recesso de 
final de ano, quando todos estavam celebrando um (exaustivo) ano que 
se encerrava e outro que se iniciaria, certamente tão exaustivo quanto. A 
labuta diária do professor foi sendo dificultada pelo excesso de demandas 
e cobranças, intensificadas pelo modelo neoliberal que trouxe, para a edu-
cação, palavras antes distantes do nosso campo, como produtividade, pro-
dutivismo, performace, 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, como bem apontou Carlos Freitas em sua pesqui-
sa, cujos resultados estão agora apresentados nesse livro que está em suas 
mãos ou tela.

Na reta final do seu doutorado, acompanhei a sua escrita leve e 
precisa, tranquila como ele, tratando de tema tão caro à nossa vida de 
professor: as condições de trabalho e seus reflexos na saúde.

Desde o início de minha carreira profissional, atuei de forma in-
tensa no Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, o SINPRO Bahia, 
que será aqui no livro retratado em detalhes. A bem da verdade, não foi 
exatamente no sindicato, pois este, lamentavelmente, estava dominado 
por pelegos que não representavam em nada a categoria. Nossa atuação, 
nos idos de 1970 do século passado, foi uma insana busca pela sua reto-
mada. Essa história está referida por Freitas como pano de fundo para a 
sua pesquisa, cujo objetivo primordial foi analisar as mudanças nas con-
dições de trabalho dos professores e a sua consequente situação da saúde, 
em função das radicais modificações nos contratos laborais ao longo dos 
últimos anos.

Resgatar a trajetória do SINPRO é, de certa forma, trazer à tona 
uma parte da história da educação na Bahia, já que o Sindicato faz 50 anos. 
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Muito me agrada rememorar, falar e contar um pouquinho desse mo-
vimento, mas terei que ser econômico aqui, deixando isso de lado para 
outros escritos que estão sendo produzidos por ocasião do aniversário do 
Sindicato, em março de 2013. Mas eu fui citado pela professora Elisa aqui 
no livro e me sinto na alegre obrigação de mencionar um pouco dessa 
luta, corroborando as análises de Freitas.

Não foi fácil retomar o Sindicato por uma razão muito simples: 
não interessava aos seus dirigentes que os professores fossem sindica-
lizados e atuassem ativamente, pois, ficou claro, o movimento daquela 
diretoria longe estava de atender os anseios do professorado. As fichas 
de sindicalização e a própria sede eram guardadas a sete chaves. Numa 
escura e suja sala de certo andar em um edifício na Travessa da Ajuda, 
em Salvador, onde no térreo ainda funcionava a memorável livraria Ci-
vilização Brasileira, estava a sede do nosso Sindicato. Nosso,  não! Sin-
dicato que voltaria a ser nosso porque essa era a determinação daquele 
grupo que, cada vez mais amplo, não abria mão de assumir a liderança 
nas negociações das chamadas Convenções Coletivas de Trabalho, como 
bem menciona Freitas. A diretoria pelega ficava praticamente escondida 
e um único funcionário, eventualmente, ali atendia os professores que lá 
iam fazer algum tipo de consulta. Nossas assembleias já eram enormes, 
no Colégio Dois de Julho, no Colégio Antônio Vieira, onde fosse possível 
abrigar um coletivo que se organiza e atuava politicamente, sempre com 
muita alegria e, como não podia deixar de ser, acompanhado de grandes 
festas. Precisávamos garantir os índices de aumento salarial e, ao mesmo 
tempo, tínhamos como determinação a retomada do Sindicato. Íamos em 
grupos à sede do Sindicato, em busca das tais fichas de filiação. Elas nunca 
existiam. Atentos, olhávamos por todos os cantos, pelas escrivaninhas e 
prateleiras, com a intenção de localizar alguma ficha esquecida e, sorra-
teiramente, surrupiá-la para, a partir daí, multiplicá-la; desse modo, via-
bilizaríamos uma primeira etapa da sindicalização em massa dos colegas 
professores e montaríamos um chapa para a retomada do Sindicato. Nas 
lotadas assembleias, os professores preenchiam as tais fichas e, assim, fo-
mos, devagarinho, entrando no Sindicato. Numa das que considero a mais 
memorável greve que fizemos (acho que foi 1977 ou 1978!), para pressio-
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nar uma Convenção Coletiva que atendesse os interesses da categoria, a 
situação era, no mínimo, curiosa. Na mesa, uma negociação tripartite: de 
um lado o Sindicato Patronal, do outro nós, as lideranças do comando da 
greve (um verdadeiro sindicato paralelo) e, do outro ainda, muito mais 
próximo dos patrões, o “nosso” sindicato. A negociação era dura, pois, de-
pois de dobramos os patrões, tínhamos que convencer o nosso Sindicato 
a, formalmente, assinar o Acordo. Como bem disse Carlos Freitas, fomos 
vitoriosos em boa parte desses anos, até o momento que a situação foi mu-
dando no mundo, no Brasil, e também já no nosso SINPRO. Esse, agora já 
era nosso, mas, como afirma Freitas aqui no livro, “[...] o sindicato patro-
nal dos donos das escolas também mudou” e a situação ficou complicada 
para todos os lados. Na correta análise de Freitas: “É o sopro neoliberal 
que atinge os professores, para depois derrubar direitos conquistados em 
árduas greves dos anos anteriores, sob a forma de ausência de Convenções 
Coletivas em 1996, 1997 e 1998, resultando também em perdas econômi-
cas e em queda política e financeira do sindicato.”

Precioso é o quadro-resumo que ele nos traz, analisando os te-
mas centrais das Convenções Coletivas de Trabalho de 1979 a 2008. Ali, 
o leitor compreenderá melhor esse movimento e terá a possibilidade de 
entender as próprias limitações do Sindicato. Limitações essas que, em 
outras palavras, corresponderam a um esvaziamento da luta política no 
Brasil, no final do século passado, por conta, entre outros aspectos, da in-
tensificação da perspectiva neoliberal que assolou o mundo e o país e que, 
na educação, veio a se constituir na chamada mercantilização da educação 
e do ensino. Como se diz, os alunos viraram clientes! E os professores? 
Estes, preocupados com sua sobrevivência, passam a olhar mais para o seu 
próprio trabalho, que se intensifica e, com isso, trazendo novos compor-
tamentos para o seu cotidiano, nesse contexto: “[...] o pacote de provas 
carregado aos domingos, que passa a ser mais um dia de trabalho, a doença 
a ser tratada nas férias, a hipertensão, são fatores, expressões e significan-
tes que, não pensados previamente, comparecem de forma tão intensa e 
quanto fundamental para compreender o trabalho docente [...]”

O Sindicato busca reconquistar os professores e, para tal, passa a 
assumir um olhar e uma atuação para diversos outros aspectos da função 
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docente, sendo destaque a saúde, até como consequência da sua precari-
zação.

Insisto ao longo de todo a minha vida que, na minha percepção, 
o trabalho do professor tem que ser entendido para além da ideia de uma 
missão (como afirmado logo nas primeiras entrevistas por uma colega 
professora de História). Essa tem sido uma constante na palavra de colegas 
que, compreendendo (ou não, apenas sentindo!) a dureza da profissão e, 
ao mesmo tempo, a sua importância, levam-na para algo que vem de fora, 
algo superior, algo que não tem nada a ver com a necessária profissio-
nalização do trabalho docente. Por isso, com muita frequência, nas falas 
dos colegas, aparece a ideia de missão ou, muito pior e também bastante 
comum, a ideia do magistério como um sacerdócio. É preciso superar essa 
perspectiva do trabalho docente.

Freitas associa-se a diversos outros intelectuais que pesquisam a 
profissão docente e, aqui nesse livro, a partir da saúde do professor, nos 
traz a ideia do trabalho estranhado, referido e referindo-se à Marx, que “[...] 
encontra terreno fértil no momento neoliberal”. Com isso, agravam-se as 
condições do trabalho do docente que passou a ser assolado por compor-
tamentos reflexo de uma perspectiva de sociedade que fragiliza os víncu-
los pessoais (ele cita Richard Sennet), com condições de trabalho precari-
zadas, intensificadas pelo formato de remuneração centrada na hora-aula 
e, obviamente, com a insegurança no emprego; com isto, o final do ano é 
um momento de permanente tensão sobre a continuidade ou não do tra-
balho - entendido aqui como perspectiva pedagógica, como compromisso 
político - e do emprego - entendido como perspectiva de sobrevivência 
do profissional.

Difícil situação a dos mestres. Mestres que precisam resgatar sua 
dimensão intelectual, como lideranças acadêmicas e políticas junto à me-
ninada, também fragilizada pela fragilidade das famílias, como bem nos 
traz mais uma vez Freitas. Mestres que, agora mais do que nunca, preci-
sam estar antenados às velozes transformações do mundo contemporâneo, 
principalmente as tecnológicas. Transformações essas que, seguramente, 
já estão trazendo mais e novas demandas para o próprio trabalho docente, 
assim como está fazendo com todas as demais profissões. Mestres que, 
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assim, como nós professores das universidades públicas, temos o “traba-
lho intensificado”, como bem apontaram Waldemar Sguissardi e João dos 
Reis Silva Junior, no livro O trabalho intensificado nas Federais

58. Assim, 
deixamos de nos encontrar como trabalhadores e passamos a nos ver, nas 
palavras deles, “[...] como um vendedor de um produto: suas habilidades 
e conhecimentos” (p. 42). Portanto, estamos todos nos mesmo barco. O 
barco neoliberal que transforma radicalmente o trabalho dos professores 
agora já não está fazendo mais tanta diferença no setor privado, como na 
análise aqui realizada, ou no público, como estamos vivendo no sistema 
federal de ensino superior.

Carlos Freitas passa, então, a fazer “[...] a malha entre processo 
de trabalho e saúde” de maneira ampla para, depois, focar o seu olhar nos 
colegas professores – assim como fui – da rede particular de ensino da 
cidade de Salvador, representados pelo SINPRO-Bahia, com o resgate da 
palavra do professor. Palavra essa que, mais uma vez insisto, refere-se à 
gente comprometida, lutadora, que busca a valorização de sua/nossa pro-
fissão. Professores que efetivamente “dão sangue”, expressão muita usada 
aqui na Bahia para representar aquele que veste a camisa de um time de 
futebol ou de uma profissão. Esse dar sangue, literalmente, também pode 
ser entendido como uma metáfora para as condições de trabalho dos pro-
fessores e as consequências na sua saúde, como aqui analisado, chegando 
no “mal-estar docente”, analisado no livro a partir da seguinte premissa: 
“[...] como o tema da saúde passou a fazer parte da agenda sindical, e como 
o sindicato de professores funciona como um centro motivador de pes-
quisas”.

Os dados estão aí, na pesquisa da Unesco, considerada na pesquisa 
de Freitas e, com isso, é possível perceber a situação dos mestres e os de-
safios postos para o presente e para o futuro.

Encerro essa breve apresentação com a expectativa de que colegas 
professores possam, ao ler o livro, tê-lo como estímulo para intensificar o 
seu comprometimento sindical e, com isso, engrossar o caldo ativista da-

58 SGUISSARDI, W.; SILVA JUNIOR, J. Dos R. Trabalho intensificado nas federais: pós-graduação 

e produtivismo acadêmico. São Paulo: Xama, 2009. 
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queles que consideram a educação um importante espaço para a formação 
da cidadania. Para que tal aconteça, é necessária a presença de professo-
res ativistas, fortalecidos e que tenham adequadas formação, condições de 
trabalho e salário.

Esse não é um desafio simples.
Mas creio, temos grandes possibilidades se, cada vez mais, puder-

mos compreender a educação como um direito e não apenas como mais 
um serviço a ser ofertado à população.

Boas leituras!

Apresentação do livro Trabalho docente e saúde: efeitos do modelo neoliberal, de Carlos Freitas, 
publicado pela Editora UEFS, 2013.
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