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Este trabalho é parte de minha pesquisa de Mestrado, cujo objetivo foi analisar a 

pertinência e a intensidade da interferência das relações de gênero nas jornadas e nos 

ritmos definidores do trabalho docente. Situada entre os estudos da Sociologia da 

Educação, do Trabalho e da Família, faço uma reflexão sobre o conceito de gênero, 

articulado pelas teóricas feministas Joan Scott e Linda Nicholson; de divisão sexual do 

trabalho e suas conseqüências na vida de homens e mulheres, defendidos por Cláudio 

Dedecca, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Elizabeth Souza-Lobo, Joan Scott, Cristina 

Bruschini, Bila Sorj, dentre outros; e da noção de tempo, desenvolvida por Norbert 

Elias e Alberto Melucci. 

Para este recorte, trago a discussão mais específica sobre como quatro docentes 

– dois homens e duas mulheres – vivem e significam seus tempos de trabalho para a 

reproducao econômica e para a reproducão social. A pesquisa empírica de caráter 

qualitativo foi desenvolvida com professoras e professores de Ensino Fundamental II de 

uma escola municipal de São Paulo, durante os anos de 2006 e 2007. Os dados foram 

obtidos por meio de questionários, entrevistas semi-estruturadas, diário de campo e 

diários de uso do tempo. Neste, os/as professores/as deveriam registrar todas as suas 

atividades, com o horário de início e de fim — até mesmo o tempo gasto com 

deslocamentos —, considerando dez dias corridos, incluindo o final de semana. Os/as 

docentes entrevistados/as – quatro – foram selecionados/as a partir de uma leitura 

detalhada dos dezesseis questionários aplicados com todo o grupo de docentes. 

Quando se discute trabalho docente, o foco central é a formação inicial e 

continuada dos professores e das professoras e as condições de trabalho na escola. 

Poucos estudos se preocupam com as dimensões do tempo de trabalho no cotidiano e 

quando o fazem não têm o conceito de gênero em suas análises ou, quando têm, a 

maioria o reduz à condição da mulher. Assim, apesar dos inúmeros avanços na 

produção acadêmica sobre a docência, muitos são os desafios para as investigações que 

se propõem ao aprofundamento da compreensão do trabalho docente na perspectiva das 

relações de gênero. 

O economista Cláudio Dedecca (2004) defende que, para discutir tempo e 

trabalho nas sociedades capitalistas, a tensão entre o tempo para a reprodução 



 

econômica e o tempo para a reprodução social deve ser sempre considerada. Além 

disso, afirma que a dimensão de gênero é imprescindível para a análise do uso do tempo 

no capitalismo. De um lado, o tempo para reprodução econômica refere-se ao trabalho 

remunerado e ao tempo gasto com deslocamentos para sua realização. De outro, o 

tempo para a reprodução familiar e social envolve as atividades de organização 

domiciliar, de lazer e de sono. 

No tempo de trabalho docente, diversas dimensões se misturam e são 

influenciadas por muitos fatores. Inês Teixeira (1998, p. 2002), ao analisar o uso dos 

tempos de professores e professoras, propõe que é preciso “discutir aspectos como o 

desempenho de tarefas concomitantes, o lazer interrompido, a administração de relações 

e dinâmica familiar que dão qualidade aos tempos [das professoras], tornando seus 

ritmos mais intensos”. Diferentemente das mulheres de outras categorias profissionais, 

as professoras possuem tripla jornada, e não dupla, uma vez que, além do trabalho na 

escola, há os serviços escolares realizados em casa e o trabalho doméstico. Mesmo 

quando não executam as atividades domésticas, ou seja, quando recebem ajuda de 

terceiros — como as empregadas domésticas —, elas são as responsáveis pela 

administração desses serviços (TEIXEIRA, 1998). 

E os docentes, homens ou mulheres, que lecionam em três escolas diferentes, 

despendem bastante tempo no deslocamento entre escolas e residência e têm parte de 

seus finais de semana ocupados com os serviços escolares? Não teriam também o tempo 

de lazer interrompido, tarefas concomitantes, mesmo não tendo a responsabilidade pela 

execução ou administração do trabalho doméstico? Estariam esses profissionais tão 

aturdidos quanto aqueles que realizam também o trabalho doméstico? 

Ao tratarem da sobrecarga de trabalho na docência, Wanderley Codo e Iône 

Vasques-Menezes (1999) afirmam ser este um problema que tem atingido muitos/as 

professores/as: a “síndrome” do burnout, na qual “o[a] trabalhador[a] perde o sentido da 

sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o[a] importam mais e 

qualquer esforço lhe parece ser inútil” (CODO e VASQUES-MENEZES, 1999, p. 238).  

Esta “desistência do trabalho” ocorre, principalmente, nas atividades que 

envolvem cuidado, como as dos profissionais da educação e da saúde, devido à tensão 

entre a necessidade de estabelecimento de um vínculo afetivo e a impossibilidade de 

concretizá-lo (CODO e VASQUES-MENEZES, 1999). 

Muitos são os fatores que podem desencadear a “síndrome”, tais como violência, 

falta de segurança, burocracia, críticas da opinião pública, pais e mães omissos, falta de 



 

autonomia, baixos salários, falta de perspectiva de ascensão na carreira, salas de aula 

superlotadas, dentre outros. Além disso, não conseguir atingir objetivos propostos cria 

um sentimento de impotência, de incapacidade pessoal. Dessa maneira, do/a educador/a 

se exige muito, ele/a exige muito de si mesmo/a e, pouco a pouco, entra em burnout, 

causando exaustão emocional, despersonalização, endurecimento afetivo e falta de 

envolvimento pessoal no trabalho (CODO e VASQUES-MENEZES, 1999). 

Esforços têm sido feitos, principalmente na área da saúde e da psicologia, para 

traçar um perfil do/a educador/a mais susceptível ao sentimento do burnout. Aspectos 

da personalidade são evocados, sem sucesso, para justificar uma maior vulnerabilidade 

à “doença”. Codo e Vasques-Menezes (1999) defendem que a “síndrome” é um 

fenômeno multifacetado e seu desencadeamento depende de vários fatores, dentre eles: 

organizacional, interações interpessoais, treinamento e designações ou combinações 

institucionais. 

Depoimentos, cegos do ponto de vista de gênero, denunciam que as extensas 

jornadas de trabalho contribuem fortemente para o aumento do número de docentes 

doentes: Sinto que gostaria de ter mais tempo livre, incluindo estes que dedico à escola, 

para dedicar a outras coisas. Trabalho 40 horas semanais, mas a carga ideal seria de 

20h... trabalho dois turnos e às 16h já estou cansada, esgotada... (CODO e VASQUES-

MENEZES, 1999, p. 246). 

A preocupação levantada por Codo e Vasques-Menezes (1999) é extremamente 

importante, visto o grande número de docentes afastados/as por licença médica, mas a 

discussão apresentada por eles restringe-se a aspectos biologizantes e não considera as 

relações de gênero. A relação entre saúde e trabalho deve ser abordada, enfocando 

também a dimensão política do debate. Baseadas nesses pressupostos, as pesquisadoras 

Maria Elizabeth Barros de Barros, Ana Lúcia Coelho Heckert e Sônia Pinto de Oliveira 

(2005) colocaram em questão as ações de caráter assistencialista, propostas pelos 

sindicatos, que fornecem instrumentos para a reconstrução da concepção de saúde. 

Diversos dados sobre os/as docentes da Rede Municipal de Vitória foram 

coletados, levando em conta sexo, idade, condições de habitação, tempo de magistério, 

carga horária de trabalho semanal, realização de trabalho coletivo, existência de riscos 

na atividade docente, afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente. Além 

disso, foram apreendidas as fontes de tensão na realização do trabalho, dentre elas, má 

remuneração, ritmo intenso de trabalho, excesso de alunos/as em sala de aula, formas de 

gestão/administração das escolas, etc. (BARROS, HECKERT e OLIVEIRA, 2005). 



 

Diante desse quadro, pode-se perceber que os/as docentes apresentam uma 

espécie de “síndrome de desistência”, que pode ser apontada pelo esgotamento 

emocional e pela falta de compromisso com o trabalho. No entanto, as autoras dão 

visibilidade às ações cotidianas que lutam por saúde e para transformação das condições 

de trabalho nas escolas. 

Nesse sentido, uma outra concepção de saúde pode ser construída, considerando 

as relações entre os colegas de trabalho e a sobrecarga de trabalho dos/as sindicalistas, 

para que estratégias concretas de trabalho no campo das articulações entre trabalho e 

saúde nos sindicatos sejam efetivadas (BARROS, HECKERT e OLIVEIRA, 2005). 

Ressalto a grande contribuição dessa pesquisa, tanto no plano teórico, quanto no 

que diz respeito às possibilidades de ação, porém as autoras não olham para as questões 

relativas à saúde-doença de professores e professoras sob o enfoque de gênero. Elas 

fazem uma diferenciação entre homens e mulheres, mas seria possível dizer que as 

implicações da realidade constatada nessas investigações são iguais para o grupo de 

mulheres ou de homens? Todas as mulheres (ou todos os homens) sentem os efeitos da 

“síndrome” da mesma maneira? 

Graziela Nascimento da Silva e Mary Sandra Carlotto (2003) propõem-se a 

analisar se os significados de gênero estabelecem diferenças significativas nos níveis e 

no processo de burnout em professores e professoras de escolas públicas de um 

município do Rio Grande do Sul. Para elas, burnout na educação é um fenômeno 

complexo e multidimensional, resultante da interação entre aspectos individuais e o 

ambiente de trabalho, que envolve fatores desde a sala de aula até as políticas 

educacionais. Salientam que a variável sexo tem chamado atenção especial de alguns 

pesquisadores e são várias as posições quando se analisa a diferença nos níveis de 

burnout entre professores e professoras. 

A primeira questão que levanto a partir dessas considerações é: a variável sexo, 

assim como apareceu na pesquisa de Barros, Heckert e Oliveira (2005), é suficiente para 

entendermos a situação de burnout pela qual passa grande parte das e dos docentes?   

Uma das posições analisadas por Silva e Carlotto (2003) defende que os homens 

geralmente apresentam escores mais altos que as mulheres dentro da mesma ocupação e 

do mesmo contexto organizacional. Tal diferença pode estar relacionada a três questões: 

responsabilidade familiar, tipo de ocupação e papel do sexo na socialização — eu diria 

tradicional socialização de gênero. As expectativas de sucesso, de competição e de 

desenvolvimento, elementos identificados como masculinos, geram maior insatisfação 



 

no trabalho dos homens. Outra posição confirma a primeira e acrescenta que as 

mulheres, por sua vez, seriam mais flexíveis e mais abertas para lidar com as várias 

pressões presentes na profissão de ensino, além de possuírem maior rede de suporte 

social afetivo (SILVA e CARLOTTO, 2003). 

Por outro lado, há estudos que alegam serem as mulheres as mais atingidas, 

enquanto outros não vêem diferenças significativas entre homens e mulheres. As 

autoras, no entanto, não se aprofundam nessas análises. Em seguida, mostram que os 

resultados obtidos em sua pesquisa com professores e professoras não revelam diferença 

estatisticamente significativa no que diz respeito ao gênero e às dimensões de burnout, 

o que confirma alguns estudos brasileiros, embora vão de encontro à literatura 

internacional, de cujas conclusões as autoras discordam, visto que, para elas, homens e 

mulheres sentem que o trabalho é fonte de realização e gratificação pessoal (SILVA e 

CARLOTTO, 2003). 

Salientam, contudo, que há uma leve tendência do grupo feminino a apresentar 

maior desgaste profissional e menor sentimento de distanciamento de seus/suas 

alunos/as, associando-se à idéia de que as mulheres são mais emotivas, mais envolvidas 

com o cuidado, com a alimentação e têm maior preocupação com o bem-estar do 

próximo. À medida que a idade e o tempo de atividade profissional aumentam entre as 

professoras, aumenta também o sentimento de desgaste, provavelmente devido ao maior 

envolvimento e à cobrança social depositada ainda nas mulheres com relação às 

atribuições e ao papel docente (SILVA e CARLOTTO, 2003). 

Diante dessas considerações, parece-me que, apesar da preocupação com a 

inserção do conceito de gênero na análise do burnout, tanto as autoras quanto as 

referências por elas utilizadas possuem uma visão medicalizante, além de essencialista e 

universalizante dos significados femininos e masculinos na docência e fora dela. 

Se as explicações para a maior incidência do burnout nas professoras ou nos 

professores são feitas de maneira dicotomizada, podemos falar que a docência, em 

geral, encontra-se em situação de burnout? Se forem as mulheres as maiores 

prejudicadas, uma vez que são “mais emotivas, mais envolvidas com o cuidado, com a 

alimentação e têm maior preocupação com o bem estar do próximo”, como explicar os 

índices que apontam professores em estado de estresse? Ou, ao contrário, se pensarmos 

que os professores possuem taxa mais elevada de estresse devido às “expectativas de 

sucesso, de competição e de desenvolvimento, elementos identificados como 



 

masculinos, [que] geram maior insatisfação no trabalho dos homens”, como explicar o 

estresse das professoras? 

Podemos dizer que, apesar de não considerarem as relações de gênero, Codo e 

Vasques-Menezes (1999) encontram uma situação de burnout na docência porque é 

composta majoritariamente por mulheres e o tempo de trabalho total é extremamente 

exacerbado em uma profissão feminina? Faz parte do ser docente estar em uma situação 

de estresse? Se considerarmos a docência como uma profissão que carrega elementos 

tradicionalmente femininos, as características seriam pertencentes somente às mulheres?  

Em geral, ainda hoje, quando se discute docência, o que mais se fala é sobre 

amor, competência, feminização, mas pouco se fala das jornadas, dos ritmos, do 

cotidiano de trabalho das professoras e dos professores, na escola e fora dela. Esses 

elementos, certamente, influenciam no modo como as/os docentes vivem e significam 

seus tempos, seu trabalho e têm conseqüências, até mesmo, na saúde do professorado. 

As pesquisas sobre a população, em geral, indicam que são as mulheres aquelas 

que ocupam a maior parte dos postos de trabalho em tempo parcial (BRUSCHINI, 

2000; DEDECCA, 2004; SORJ, 2004). Apesar disso, elas teriam um tempo de trabalho 

total maior que o dos homens, por serem responsáveis pelo trabalho doméstico. A 

discussão sobre a docência inicia com a idéia de trabalho em tempo parcial. No entanto, 

considerando que grande número de docentes trabalha em duas ou três escolas, 

podemos dizer que essa configuração permanece ainda hoje? Estariam as professoras 

nas mesmas condições? E os professores teriam, assim como os homens em geral, maior 

tempo de trabalho econômico? 

 

O tempo: inimigo da liberdade? 

 

O tempo, para professoras e professores, é quase sempre o inimigo da liberdade. 

Frases como não tenho tempo, preciso de mais tempo e não há tempo suficiente são 

recorrentes no cotidiano escolar. Além disso, o tempo contém uma dimensão 

fundamental na configuração do trabalho docente: por meio dele constituem-se 

restrições objetivas e opressoras, mas também horizontes de possibilidades e limitações 

subjetivamente definidos. O tempo estrutura o trabalho e é estruturado por ele 

(HARGREAVES, 1999). 



 

Correria, cansaço, decepção, falta de tempo, ansiedade, desgaste e estresse foram 

os sentimentos aos quais muitos professores e professoras se referiram para expressar o 

uso do tempo em suas vidas. Outros sentimentos negativos, como preocupação, 

massacre e tristeza, também foram ressaltados. Por outro lado, embora com menor 

freqüência, sentimentos positivos, como aprendizagem, sabedoria, experiência, 

mudança, vitalidade, evolução e gratificação foram salientados. 

Diversos problemas de saúde, de maneira isolada, foram mencionados. Estresse, 

gastrite, úlcera, aumento do nível de colesterol, perda parcial da audição, disfonia, 

problemas respiratórios por causa do giz, tendinite e bursite. A discussão sobre a 

questão da saúde-doença, trazida por Codo e Vasques-Menezes (1999), Silva e Carlotto 

(2003) e Barros, Heckert e Oliveira (2005), está estritamente relacionada a esses 

sentimentos. Além dos fatores já apontados, como, por exemplo, violência, falta de 

segurança, burocracia, baixos salários, falta de perspectiva de ascensão na carreira, sala 

de aula superlotada, acrescento que as extensas jornadas e os intensos ritmos de trabalho 

docente são também fatores que causam sensações de cansaço, desgaste e falta de 

tempo. 

Apesar disso, o fato de o professor ou a professora apresentar — ou ter 

apresentado — um desses sintomas não significa, necessariamente, que ele ou ela esteja 

em situação de burnout. Além disso, não é o fato de ser homem ou mulher que 

necessariamente produz escores mais altos para um ou outro sexo, uma vez que as 

condições de vida, incluindo todas as dimensões do tempo e os significados atribuídos a 

elas têm extrema relevância. 

Uma análise mais detalhada das rotinas de professores e professoras mostra-nos 

que ambos possuem jornadas e ritmos intensos de trabalho, seja devido a um tempo de 

trabalho econômico maior, a um tempo de trabalho para a reprodução social mais 

elevado ou a um tempo fragmentado que compromete as diversas dimensões de suas 

vidas. 

Nesse sentido, como diferenciar e também agrupar as dimensões que 

caracterizam o trabalho docente para além dos sexos? Se este é fortemente caracterizado 

pela grande intensificação, pelo acúmulo de jornadas e de instituições, ou até mesmo 

pelo acréscimo do exercício de outra função, fora da docência, como captar as tensões 

que o definem? A tarefa que se mostrou urgente e necessária foi ultrapassar as 

dicotomias entre os sexos, sem perder as tensões entre público e privado e entre trabalho 



 

econômico essencialmente masculino e trabalho feminino voltado para a reprodução 

social. 

Para isso, trago alguns trechos de análise das jornadas e dos ritmos no cotidiano 

de professoras e professores, levando em consideração algumas dimensões do uso do 

tempo, sem perder o olhar para o que, do meu ponto de vista, é um foco relevante para o 

adensamento da análise sobre o trabalho docente, seus tempos e ritmos: as relações de 

gênero nele e por ele configuradas e difundidas. 

 

O tempo de trabalho total: que tempo é esse? 

 

Entre as/os quatro docentes que seguiram por mais tempo com a pesquisa, 

fornecendo entrevistas e preenchendo os diários de uso do tempo, foi possível apreender 

com maior riqueza de detalhes suas condições de vida, incluindo os ritmos e jornadas de 

trabalho, que exponho a seguir1: 

Fátima tem 28 anos e nasceu em São Paulo. Começou a trabalhar desde cedo, 

aos 15 anos. Conta que, naquela época, era muito fácil conseguir emprego. Em seu meio 

social, todo mundo trabalhava: suas amigas, seus primos e seus irmãos. Seu pai falava 

que era bom trabalhar, apesar de ele não forçar. Depois que terminou o ensino médio, 

ficou em dúvida se continuava os estudos, mas incentivada pelo pai e pelo marido, 

namorado na época, fez cursinho pré-vestibular e, depois de muito estudo, conseguiu 

entrar na USP. Formou-se em Letras, em 2004, aos 26 anos. Poderia ter se formado 

antes, mas trancou a faculdade por um ano e meio para ir se encontrar com o namorado 

nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, casaram-se e, hoje, moram sós perto da casa de 

seus pais. O marido tem 32 anos, é taxista e tem o ensino médio completo. Por opção, 

ainda não têm filhos. 

Hoje, sua rotina nos dias de semana resume-se em trabalhar de manhã na escola 

municipal e, à noite, na mesma escola estadual, mas como efetiva. Durante as tardes, 

almoça, descansa um pouco, prepara aulas da semana, lê livros e jornal. Nas quintas e 

sextas, faz serviços de limpeza da casa. Nos finais de semana, fica sozinha durante as 

tardes de sábado, pois o marido trabalha. Aproveita o dia para preparar as atividades 

escolares da semana, lavar roupa ou resolver coisas na rua. Aos domingos, costuma 

                                                 
1 Os dados referem-se aos anos de 2006 e 2007. 



 

passar roupa e ficar com o marido. Nas manhãs de sábado e domingo, saem para 

caminhar. Gostam de sair, ir ao cinema e, às vezes, ao teatro.   

Fernanda tem 36 anos, nasceu em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Na 

educação básica, estudou somente em escolas públicas na cidade de Sorocaba. No SESI, 

estudou até a 4ª série. O restante do ensino fundamental fez em uma escola estadual em 

um bairro de periferia. Cursou o magistério em uma escola municipal e a graduação em 

História nas Faculdades Integradas Dom Aguirre, hoje UNISO – Universidade de 

Sorocaba. 

Em 2002, passou no concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Estado 

de São Paulo. Como já trabalhava na escola estadual em Vargem Grande e, quando foi 

convocada, não havia vagas em Sorocaba, efetivou-se nesta escola, na qual se encontra 

até hoje, não só como professora, mas também, desde 2003, como zeladora. 

Fernanda é solteira e tem um filho de 17 anos, que, hoje, mora com o pai em 

Sorocaba e trabalha com um tio paterno. Quando assumiu a zeladoria da escola, morava 

com a avó e com o filho. Após a volta do filho para Sorocaba e a morte da avó, levou 

sua mãe para morar com ela na escola. Neste meio tempo, teve um relacionamento de 

quatro anos com um catarinense. Ela e o marido moravam na escola, mas por diversos 

motivos, a relação não deu certo e separaram-se. 

Hoje, sua rotina é muito corrida. Durante as manhãs, trabalha na escola 

municipal. Sai de casa às 4h30 para iniciar as aulas às 7h. Após as aulas, por volta de 

13h30, são mais duas horas de deslocamento para entrar direto nas aulas do Estado. No 

final da tarde, nas segundas, quartas e sextas, após o jantar e um banho rápido, entra 

novamente em sala de aula. Somente nas terças e quintas não tem aula à noite, mas, 

nestes momentos, costuma preparar aulas, corrigir provas e atividades ou navega na 

Internet, checa os e-mails, faz telefonemas. 

Os sábados e domingos são reservados para o filho, que “vai pra casa todos os 

finais de semana”. Geralmente, utiliza também os finais de tarde de domingo para 

preparar as aulas e corrigir atividades. Ultimamente, tem poucas tarefas domésticas, 

pois sua mãe faz todo o serviço de casa. Responsabiliza-se pelas compras e por algumas 

atividades nos finais de semana, quando sua mãe vai para Sorocaba visitar a irmã mais 

nova. Ela e o filho saem, de vez em quando, mas “lazer é muito caro, né?”. Gostam 

muito de ficar em casa, lendo, assistindo a filmes. Gosta de cozinhar para o filho e fazer 

tudo o que lhe agrada. 



 

Marcelo tem 33 anos e nasceu em São Paulo. É solteiro e mora com os pais. 

Formou-se em Tecnologia da Construção Civil pela FATEC. Ainda no primeiro ano de 

faculdade, aos 19 anos, começou a lecionar Matemática e Desenho Geométrico no 

Estado como professor contratado e, ao mesmo tempo, estagiava no Grupo de 

Computação Gráfica da FATEC. 

Depois de formado, sempre dando aulas no Estado, trabalhou como projetista de 

uma empresa de ar condicionado e como técnico na Eletropaulo. Durante um ano e 

meio, substituiu um professor no SENAI. Resolveu abraçar a carreira de professor e fez 

a licenciatura em Matemática, em um curso de complementação pedagógica, na 

Universidade Mackenzie. Em 1999, passou no concurso do Estado de São Paulo, mas 

não pôde assumir por problemas burocráticos e, desanimado, resolveu não pegar mais 

aulas. Em 2002, passou no concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo e, por quatro 

anos, também lecionou em uma escola particular. 

Hoje, Marcelo trabalha pela manhã na escola municipal e, às tardes, duas ou três 

vezes na semana, presta serviços educacionais para um Portal na Internet. Escreve 

artigos, planos de aula e responde dúvidas de professores. No final da tarde, faz 

ginástica em um clube do qual é sócio. Quando está fazendo algum curso, como os dois 

de especialização já realizados, utiliza as noites para freqüentar a disciplinas e para fazer 

as leituras. Neste momento, está com as noites livres até que comece as aulas do 

Mestrado em Educação na USP, no segundo semestre.  

Pedro tem 32 anos e nasceu em São Paulo. É casado, tem um filho de 3 anos e, 

atualmente, mora na casa da sogra devido à construção de sua casa. É professor 

concursado de Ciências, na Prefeitura de São Paulo e de Química, no Estado de São 

Paulo. Na escola municipal, assumiu, neste ano, as aulas de informática para os/as 

alunos/as de 1ª a 8ª série. Como leciona para as duas fases do ensino fundamental, tem 

aulas pela manhã e à tarde. O trabalho com as crianças menores tem lhe causado certa 

dificuldade, principalmente com aquelas que estão na fase de alfabetização, mas garante 

que tem gostado bastante da experiência. No Estado, leciona Química para os/as 

alunos/as do ensino médio, à noite. 

Mesmo que não tenha pegado os períodos fechados, seu dia é quase todo 

comprometido com as aulas. Nos momentos em que não está na escola, precisa resolver 

as questões referentes à construção de sua casa e à reforma de uma casa do pai, uma vez 

que ele é o responsável pelas obras. Seu filho fica a seu cuidado na hora do almoço e 

nas aulas de natação. No tempo restante, fica com a avó paterna ou com a moça 



 

responsável pelo cuidado da casa. À noite, fica com a mãe, após sua chegada do 

trabalho. O sogro e a sogra trabalham em uma cantina de escola e ficam fora o dia todo.  

Atualmente, os finais de semana estão quase todos comprometidos com as obras. 

Além disso, neste ano, está com uma rotina atípica. Em 2006, trabalhava durante as 

manhãs e as noites. As tardes eram reservadas para o cuidado com o filho (alimentação, 

higiene, sono, passeios, leituras, atividades), a limpeza da casa e as atividades escolares 

(planejamento de aulas, correção de atividades). 

Neste ano, tem poucos momentos de lazer. Gostaria de voltar a ir ao parque com 

o filho, ao cinema e na casa de parentes. Apesar das mudanças, quando está no trabalho, 

as preocupações com o filho não desapareceram. Pelo fato de a esposa trabalhar em uma 

empresa privada, sendo as faltas de funcionários/as mal vistas, Pedro tenta garantir que 

ela não tenha nenhum tipo de preocupação, nem mesmo quando o filho está doente. 

As rotinas dos professores e professoras mostram-nos que tanto eles quanto elas 

possuem jornadas e ritmos intensos de trabalho, seja devido a um tempo de trabalho 

econômico maior, a um tempo de trabalho para a reprodução social mais elevado ou a 

um tempo fragmentado que compromete as diversas dimensões de suas vidas. 

Hargreaves (1999), em sua discussão sobre as dimensões do tempo, defende que, 

além de seu caráter fixo e objetivo, o tempo é também, essencial e inevitavelmente, um 

fenômeno subjetivo. O que se tem e o que se chega a considerar como tempo objetivo, 

incluído na forma do tempo do relógio é, na realidade, uma convenção social, 

intersubjetiva, um produto da ação humana. Os horários e os calendários, que podem 

nos parecer externos, limitadores e inalteráveis, são, na realidade, o produto de 

definição e de decisão subjetivas. Dessa maneira, é possível questionar a aparente 

neutralidade da distribuição temporal vigente e investigar suas origens e interpretações 

sociais. Esse aspecto pertence à dimensão fenomenológica do tempo. Nela, o sentido 

interno do tempo pode variar de pessoa para pessoa, pois o tempo depende das 

ocupações e do trabalho dos sujeitos, aliados às suas preocupações, aos seus interesses e 

aos seus projetos. O tempo é subjetivo, vivido, cada pessoa tem uma experiência do 

tempo única.  

Em 2007, mesmo com uma rotina muito intensa, por causa das obras e das aulas 

nos três períodos, Pedro ainda está motivado com o trabalho: Eu acho gratificante 

trabalhar com as crianças. E, nesse ano, eu tô gostando de trabalhar mais com os 

pequenos, não tanto com os grandes. [...] os pequenos estão me fascinando mais. 



 

Fernanda também tem sentimentos positivos com relação ao trabalho, apesar das 

dificuldades com os/as alunos/as, de sua rotina intensa e dos deslocamentos diários. No 

entanto, pondera aspectos negativos em relação à falta de compromisso dos/as alunos e 

a conivência dos pais/mães e governo. 

Baseando-se em pesquisa realizada por Werner, Hargreaves (1999) assinala que 

o tempo vivido pelos/as professores/as choca-se com os supostos temporais 

administrativos. As excessivas exigências temporais pressionam e causam ansiedade 

nos/as docentes, além do sentimento de culpa por não conseguirem cumprir o 

cronograma imposto. Nesse momento, surgem as solicitações dos/as professores/as para 

dispor de mais tempo para planejamento e para a aplicação das inovações pedagógicas. 

Além da excessiva carga de trabalho, a realização dos serviços escolares em casa 

— seja para planejamento de aulas, atividades, leituras e estudos, seja para correção de 

provas, exercícios e trabalhos — aumenta a jornada e impede que o professor se 

dedique exclusivamente a uma escola, ocasionando redução na qualidade dos serviços 

prestados, salienta Marcelo. 

Se pudessem mudar os usos de distribuição do tempo em suas vidas, 

trabalhariam menos, uma vez que o trabalho docente exige muito esforço depois das 

aulas – estudo, preparação de atividades, etc.. Redução de um período de trabalho, 

menos tempo em sala de aula e ausência de tarefas burocráticas são os desejos mais 

freqüentes. Caso esta fosse a situação do trabalhador/a docente, segundo eles e elas, 

teriam tempo para estudos, pesquisas, lazer, incluindo viagens, esportes ou academia, 

mais tempo para os/as filhos/as ou, simplesmente, para descansar. No entanto, devido 

aos baixos salários, é preciso acumular dois ou três empregos para conseguir pagar as 

contas ou ter um mínimo de conforto.  

Por outro lado, apesar da desvalorização do salário e das extensas jornadas de 

trabalho, foram também ressaltadas algumas vantagens vistas pelo grupo: há maiores 

oportunidades e ofertas de emprego. Além disso, as férias duas vezes por ano são outro 

ponto positivo apontado. 

Marcelo é o único docente que considera que sua rotina está boa e avalia que o 

que eu faço é o que todo mundo deveria fazer. […] Um tempo pra preparar aula, pra 

pesquisar, pra estudar, enfim. Mas eu sou exceção, né? Não sou a regra. Se pudesse 

mudar alguma coisa, seria o horário de início das aulas. Gostaria de acordar um pouco 

mais tarde, pois acha que o período escolar começa muito cedo. Começa às 7h. E 7h tá 



 

todo mundo sonolento, ninguém tá muito preparado ainda. Escola deveria começar às 

8h, talvez. 

No entanto, apesar de considerar sua rotina ideal para qualquer docente, Marcelo 

está meio desanimado. Não desanimado pra preparar aula. Assim não. Eu sou animado 

pra fazer isso. Tentar fazer uma aula diferente. Eu tô desanimado com os resultados 

que eu estou obtendo. Considera que o comportamento dos/as alunos/as está pior a cada 

dia e, com o passar do tempo, a paciência para lidar com a indisciplina vai diminuindo. 

A relação professor-aluno é fator de desgaste e desmotivação. 

Como sempre gostou de estudar e tem procurado crescer profissionalmente, 

Marcelo tem planos de seguir na carreira da docência no ensino superior ou na área de 

cultura. Tinha vontade de trabalhar com arquitetura e paisagismo, mas é muito 

complicado você começar do zero, sendo que você investiu 15 anos numa área. Com 

relação aos planos pessoais, é continuar fazendo esporte, talvez morar numa cidade 

mais calma, não sei ainda. Eu não fiz muitos planos ainda. 

Fátima tem sensação parecida com a de Marcelo com relação à sua possibilidade 

de descanso, mas gostaria de ter somente um cargo. Tem consciência que sua situação 

atual de vida é melhor que a de muitos/as docentes, porque até tenho mais tempo, 

porque eu ainda chego em casa e dá pra eu descansar, né? Dá pra eu ainda fazer 

alguma coisa, mas não é o suficiente ainda. Com relação ao ano de 2006, sua rotina 

melhorou bastante: Eu trabalhava de manhã, chegava em casa correndo, almoçava e já 

ia pra outra escola. Eu chegava 18h30 em casa e não conseguia fazer mais nada. Nada. 

Eu tava quebrada. Eu sentava no sofá e lá eu ficava. 

Se pudesse escolher entre os dois cargos, Fátima ficaria na escola municipal, 

porque eu acho mais organizado, tem menos alunos nas salas, a carreira também é 

melhor, a evolução profissional. Além disso, se conseguir ingressar no Mestrado em 

Letras, com certeza, eu vou abandonar um cargo [risos]. Com certeza, porque com dois 

cargos e um mestrado não dá. 

Apesar de todas as dificuldades, Fátima ainda tem o ideal de trabalhar em escola 

pública, porque eu vim de uma escola pública, né? Eu ainda tenho esse papel que eu 

quero cumprir. Se precisasse escolher outra profissão, acho que eu seria bibliotecária 

[risos]. Talvez. Às vezes, eu até penso em fazer algum curso assim. Penso assim bem 

distante, entendeu? Mas eu não sei se vou fazer um dia. 

Assim como Fátima, Fernanda gostaria de voltar a estudar, fazer uma 

especialização ou mestrado e, por isso, um cargo somente seria o ideal. Mesmo 



 

considerando melhor o público da escola estadual em que trabalha, Fernanda escolheria 

a escola municipal, se pudesse optar por um emprego apenas, principalmente, por causa 

da evolução funcional. 

Se pudesse optar por outra profissão, talvez escolhesse serviço social. Fernanda 

gosta de política, de atendimento ao público, de recepção, de comunicação. Eu acho que 

eu sou bastante polivalente nesse sentido. Mas o que eu gosto mesmo é de lecionar. Eu 

adoro dar aula. 

Apesar do pequeno número de professores e professoras pesquisados/as, foi 

possível perceber que tanto as mulheres quanto os homens possuem extensas jornadas 

totais de trabalho, que incluem tempo de trabalho econômico e tempo de trabalho para a 

reprodução social. E, ao contrário de outras profissões, as professoras não possuem 

empregos temporários, nem de tempo parcial (HIRATA, 2002), que “facilitariam” a 

conciliação com as atividades de casa e o cuidado com os filhos e/ou com o marido. O 

trabalho doméstico é, na maioria das vezes, executado entre turnos, no horário de 

almoço ou nos finais de semana. 

Os professores também possuem ritmos intensos e jornadas extensas, nas quais 

se incluem também os serviços domésticos. E as professoras, por outro lado, também 

possuem grandes responsabilidades pelo sustento da casa. Por isso, as vivências e os 

significados do trabalho docente são diversos daqueles previstos pelas teorias da divisão 

sexual do trabalho, por serem múltiplas as preocupações, os interesses e os projetos. 

O caso mais significativo é o de Pedro que, mesmo com uma extensa jornada de 

trabalho econômico, ainda tem preocupações com o filho pequeno. Mesmo tendo seu 

tempo praticamente ocupado com as atividades escolares e com as obras, dedica-se ao 

cuidado do filho e, ainda, preocupa-se em resolver todas as questões que se referem a 

ele, fazendo com que a esposa não tenha que faltar ao trabalho para atender alguma 

eventualidade. De outro lado, as mulheres nem sempre são as responsáveis pelo serviço 

doméstico, como é o próprio caso de Fernanda, que conta com sua mãe para isso. 

Se tanto as mulheres quanto os homens possuem extensas jornadas de trabalho 

total, podemos dizer que os sentimentos negativos que envolvem a profissão atingem 

ambos os sexos? Poderíamos concordar com um dos estudos apresentado por Silva e 

Carlotto (2003), o qual defende que são os homens os mais atingidos, uma vez que o 

peso da responsabilidade familiar e as expectativas de sucesso, de competição e de 

desenvolvimento geram uma insatisfação maior no trabalho? E o que dizer das 

considerações das próprias autoras, que defendem que as mulheres são as mais 



 

prejudicadas, uma vez que elas são “mais emotivas, mais envolvidas com o cuidado, 

alimentação e preocupação com o bem-estar do próximo”? 

Se considerarmos, como exemplo, as rotinas de Fernanda, solteira e com um 

filho, e Pedro, casado e também com um filho, percebemos que os significados 

positivos ou negativos com relação à profissão atribuídos às mulheres ou aos homens 

não podem ser fixos, imutáveis e colados ao sexo de quem exerce a docência. Fernanda 

carrega a responsabilidade de ser a provedora da casa, considerada masculina. Ambos 

têm sentimentos positivos e negativos em relação ao trabalho, mesmo que os motivos 

não sejam os mesmos. Apesar de seu filho morar com o pai, é Fernanda quem se ocupa 

mais de seus cuidados, atividade típica do sexo feminino. Pedro, por sua vez, divide o 

sustento da casa com sua esposa e dedica muitas horas de seu dia ao serviço doméstico e 

ao cuidado com seu filho pequeno.  

Parece-me, portanto, que apenas ser homem ou ser mulher não determina o uso 

de seus tempos cotidianos, nem os significados a eles atribuídos. Outras variáveis 

precisam ser levadas em conta, tais como, socialização de gênero, idade, estado civil, 

apoio familiar, apoio institucional, entre outras. 

É importante que a temática sobre o cotidiano docente passe a ser discutida com 

mais seriedade, considerando que, muitas vezes, as extensas jornadas de trabalho total 

são decorrentes dos baixos salários. Além de políticas públicas que valorizem a 

profissão e regulamentem as jornadas de trabalho econômico, devem-se levar em conta, 

como Dedecca (2004) salienta, as demais dimensões do tempo para que professoras e 

professores não fiquem sobrecarregados com as atividades escolares realizadas em casa 

e as tarefas de cuidado com a casa, familiares e, principalmente, filhos/as pequenos/as. 

Portanto, para garantir igualdade de oportunidades e de condições de vida para os 

professores e as professoras, políticas educacionais e sociais precisam considerar a 

articulação entre as esferas da produção e da reprodução. 
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