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Reduzir o trabalho ao mínimo e aumentar ao máximo o tempo de lazer 
é um dos grandes anseios humanos. O trabalho é necessário para a 
preservação da vida e para a construção da sociedade. Mas a vida não 
se reduz ao trabalho. Viver é muito mais do que trabalhar. [...] Ainda 
que o trabalho necessário seja um componente indispensável da vida 
em sociedade, nesse sentido infinito, o lema é menos trabalho, mais 
tempo livre!  
 

Sadi DalRosso. 
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RESUMO 

 

Variadas formas de precarização e de intensificação do trabalho têm sido identificadas nas 
pesquisas educacionais recentes sobre o trabalho docente na Educação Básica brasileira. Uma 
sobrecarga de trabalho e ritmos acelerados são vivenciados pelos/as docentes, além de uma 
situação de cansaço físico e mental ede adoecimento, de desvalorização salarial, de cobrança 
por resultados e de ampliação das responsabilidades. Diante de tais questões, estadissertação é 
proveniente de uma pesquisa de Mestrado em Sociologia que teve o objetivo de investigar a 
docência na Educação Básica pública em Goiás abordando o trabalho escolar e extraescolar e 
as relações entre tempo de trabalho e tempo livre. Entre suas principais referências teóricas, 
estão as contribuições de Alvarenga, Codo, Costa, Dal Rosso, Dumazedier, Gorz, Harvey, 
Libâneo, Marx, Moraes Neto, Oliveira, Padilha, Paro, Pérez Gómez, Pronovost, Sagrillo e 
Sue, dentre outras/as, que proporcionaram reflexões sobre o trabalho, os tempos sociais, o 
tempo de trabalho, a intensificação do trabalho, trabalho imaterial, a educação escolar e os 
tempos de trabalho docente na Educação Básica. Guiada por uma metodologia qualitativa, as 
entrevistas constituiram-se na principal técnica de coleta de dados, sendo realizada com 10 
professores/as que possuíam, no mínimo, 10 anos de experiência na sala de aula no ano letivo 
de 2016 e já terem atuado no Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) em escolas de ensino regular 
públicas no Estado de Goiás, especificamente nos municípios de Cachoeira Dourada, 
Itumbiara e Goiânia. Os dados obtidos propiciaram uma discussão sobre suas concepções 
sobre a docência, as atribuições desta profissão e o produto do trabalho, além das atividades 
realizadas durante o tempo de trabalho escolar e extraescolar, alcançando o tempo de não-
trabalho (aos finais de semana, feriados e após as jornadas de trabalho). Concluiu-se o quanto 
o tempo livre destes/as docentes tem sido dedicado ao trabalho. O descanso, os cuidados 
pessoais e com a saúde, o lazer e a formação continuada tem passado, cada dia mais, por uma 
supressão. Como parte deste cenário, um quadro de adoecimento e sofrimento físico e 
psíquico também foi identificado nas falas dos/as professores/as entrevistados/as. O trabalho 
docente intensificado tem gerado as necessidades de reorganização e/ou redução do tempo 
livre, explicitando relações hierárquicas do trabalho em relação aos outros tempos sociais. 

 
Palavras-chave: Trabalho docente. Intensificação do trabalho. Trabalho extraclasse. Tempo 
livre. 
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ABSTRACT 

 

Various forms of precariousness and intensification of work have been identified in recent 
educational researches on teaching work in Brazilian Basic Education. An overload of work 
and accelerated rhythms are experienced by teachers, as well as physical and mental fatigue 
and illness, salary devaluation, demand for results and expansion of responsibilities. Faced 
with such questions, this study comes from a Master's Degree in Sociology research that 
aimed to investigate teaching in Public Basic Education in Goiás, addressing the school and 
out-of-school work and the relationships between working time and free time. Among his 
main theoretical references are the contributions of Alvarenga, Codo, Costa, Dal Rosso, 
Dumazedier, Gorz, Harvey, Librane, Marx, Moraes Neto, Oliveira, Padilha, Paro, Pérez 
Gómez, Pronovost, Sagrillo and Sue, among others, which provided reflections on work, 
social times, working time, intensification of work, immaterial work, school education and the 
working time of teachers in Basic Education. Guided by a qualitative methodology, the 
interviews constituted the main data collection technique, being carried out with 10 teachers 
who had at least 10 years of experience in the classroom in the academic year of 2016 and 
who have already acted in Teaching Fundamental (1st to 5th year) in public regular schools in 
the State of Goiás, specifically in the municipalities of Cachoeira Dourada, Itumbiara and 
Goiânia.l The data obtained provided a discussion about their conceptions about teaching, the 
attributions of this profession and the product of the work, in addition to the activities carried 
out during school and out-of-school time, reaching non-work time (at weekends, holidays and 
after working hours). It was concluded how much the free time of these teachers has been 
dedicated to the work. Rest, personal care and health, leisure and continuing education have 
been increasingly suppressed. As part of this scenario, a picture of illness and physical and 
mental suffering was also identified in the statements of the interviewed teachers. The 
intensified teaching work has generated the needs of reorganization and/or reduction of free 
time, explaining hierarchical relations of work in relation to other social times. 
 
Keywords: Teaching work. Intensification of work. Extraclass work. Free time.
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APRESENTAÇÃO 
 

 A educação tem sido concebida como parte essencial da constituição e manutenção 

das sociedades, bem como instrumento que possibilita mudanças sociais. Difundida 

socialmente, diferencia-se conforme o meio cultural, sua organização e a intencionalidade dos 

sujeitos envolvidos. A escola é um dos espaços onde, por excelência, realiza-se a educação 

formal, sendo uma instituição marcada pelo desenvolvimento de diversas relações sociais, 

como aquelas que caracterizam o processo de ensino e aprendizagem. É neste espaço 

permeado por diferenciadas complexidades e sujeitos sociais que, reconhecida e legalmente, 

os/as professores/as conduzem a rotina de seus processos de trabalho, descritos por etapas 

como a formação, o planejamento e a execução das respectivas atribuições. 

 O cotidiano vivenciado pelos/as docentes possui uma dinâmica relativa aos ritmos dos 

calendários escolares com temporalidades específicas, como a divisão bimestral, que é 

composta por um número mínimo de aulas, e outros momentos como aqueles destinados às 

avaliações, reuniões e realização de projetos pedagógicos, por exemplo. Esta periodização 

pode variar conforme a natureza da escola, seja ela privada ou pública (municipal, estadual ou 

federal), bem como de acordo com os sujeitos sociais envolvidos, os interesses e as afinidades 

pessoais e institucionais. 

 Nesta perspectiva, o trabalho docente é descrito pelo envolvimento dos/as 

professores/as em atividades como o planejamento e realização de suas aulas; o 

preenchimento dos diários escolares e outros formulários informativos; a elaboração e a 

correção das avaliações; e a organização das notas e do rendimento escolar discente. 

Acrescenta-se que muitos destes/as profissionais, impulsionados/as por variadas motivações, 

exercem o magistério em mais de uma disciplina, inclusive aquelas distintas de sua área de 

formação em nível superior, e trabalham em mais de um turno, nível de ensino ou instituição 

escolar.  

 Como resultante deste cenário, formas de intensificação do trabalho foram 

identificadas em meio às elevadas quantidades de processos e atividades laborais que são 

exercidas nas escolas e em outros espaços sociais, o que foi associado a uma situação de 

cansaço físico e mental dos/as trabalhadores/as envolvidos/as. Muitos/as destes/as são 

acometidos/as pelo adoecimento, um quadro nem sempre percebido ou reconhecido por 

eles/as mesmos já que estão imersos nos ritmos de trabalho acelerados e intensificados, 

marcados pela cobrança por resultados, pela ampliação de responsabilidades para além das 
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aulas propriamente ditas (processo de ensino e aprendizagem), etc. Destaca-se, também, a 

desvalorização salarial como uma característica desta profissão, mas que também atinge 

outros/as trabalhadores/as e os/as impulsionam a aumentarem a quantidade de trabalho para 

possibilitar a sua sobrevivência (PONTES; FIRMINO, 2011). 

 Estudos têm correlacionado o trabalho docente ao sofrimento e problemas de saúde 

ocasionados pela sua atuação profissional, como demonstraram as pesquisas de Barros (2013), 

Borges (2011), Assunção e Oliveira (2009), Lourencetti (2006), dentre outros. Esta situação 

pode acarretar diversos problemas como é o caso do stress emocional e da síndrome de 

burnout, sendo esta uma experiência subjetiva pautada em atitudes e sentimentos negativos 

em relação ao trabalho (CODO; VASQUES-MENEZES, 1999). 

 Diante disso, estudos têm discutido a existência de uma crise da profissão docente, 

também chamada de estado de mal-estar, que é permeado por sensações negativas, angústia, 

ansiedade, desmotivação e alienação, dentre outros. Em muitos casos, os/as professores/as são 

submetidos/as a situações exaustivas que os levam aos afastamentos (temporários ou 

permanentes) das atividades profissionais, dependência do uso de medicamentos, tratamentos 

duradouros, síndromes e traumas físicos e psíquicos. Torna-se relevante, portanto, entender os 

processos de trabalho e as especificidades da docência e investigar as causas, em uma 

percepção de que estes fatores, em conjunto, contribuem significativamente para a 

constituição desta situação vivenciada pelos/as docentes (ALVARENGA, 2008; SOUZA; 

LEITE, 2011; SOUZA, 2014). 

Tradicionalmente, a maioria destes/as profissionais levam para suas casas etapas do 

seu trabalho que ultrapassam o ato da aula e outras atividades ali realizadas, como as reuniões 

e os períodos de planejamento, plantões e atendimentos extraclasse. Entretanto, o tempo 

destinado ao trabalho tem se mostrado cada vez mais insuficiente para a completa realização 

do “ser professor”, sendo que muitas atividades laborais precisam ser realizadas em outros 

espaços e tempos sociais (SAGRILLO, 2015). 

O tempo destinado à realização dos processos de trabalho docente não se restringe à 

carga horária contratada pelas instituições educacionais, apresentando-se diante de outros 

tempos sociais de maneira hierárquica, suprimindo-os. É o caso do tempo livre que poderia 

ser utilizado para lazer, esportes, formação continuada, cuidados pessoais, dentre outros. 

Compreende-se que esta configuração dos processos de trabalho, de modo a intensificar a 

rotina dos/as professores/as, tem consequências para aqueles/as que são submetidos a 
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situações de sobrecarga de trabalho e pressão por resultados, o que culmina no estado de mal-

estar docente e na crise da profissão. Esta “renúncia” à vivência dos outros tempos sociais, em 

favor do tempo de trabalho, tem tido impactos para sua saúde e bem-estar. 

Esta ampliação dos espaços e dos tempos de trabalho também ocorre, 

tradicionalmente, com profissionais da saúde, da administração, das artes, da música e do 

direito, por exemplo. Desta maneira, a realização da profissão docente, na qual não é a única 

cuja realização ultrapassa seu espaço pré-determinado, ultrapassa o espaço da escola, 

entendido como aquele que é específico para a realização do trabalho dos/as professores/as.  

Além do que tem sido retratado sobre a temática, percebi algumas nuances do trabalho 

docente a partir do meu contato com o magistério a partir do ano de 2010, quando trabalhei 

como professora da disciplina de Sociologia na cidade de Itumbiara-Goiás. A inquietude 

percebida em relação às contradições que permeiam a escola e a educação em instituições de 

Educação Básica pública em Goiás constituíram um cenário que me motivou a refletir sobre a 

relação entre a docência e os tempos sociais, culminando nesta pesquisa de Mestrado em 

Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), na linha de pesquisa Práticas Educacionais na Contemporaneidade.  

Algumas indagações nortearam a realização desta pesquisa, tais como: quais as 

concepções sobre a docência possuem os/as professores/as da Educação Básica? Como é 

descrita a quantidade de trabalho na qual estes/as estão vinculados/as? A intensificação do 

trabalho é exposta em suas falas? De que modo o trabalho extraclasse é vivenciado? Como se 

configura o trabalho docente em espaços não escolares? Como se apresenta a relação entre 

entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho? Qual é a percepção dos/as profissionais 

diante das possibilidades de tempo livre e de que maneira eles/as têm se envolvido com 

momentos de lazer, ócio, estudos, cuidados pessoais, dentre outros? 

Diante de tais questões, o objetivo foi investigar o trabalho docente da Rede Pública 

Estadual de Ensino de Goiás indo além dos espaços e tempos escolares vivenciados no seu 

cotidiano, abordando as particularidades desta profissão. Foram abordadas a configuração da 

docência na Educação Básica, os processos de trabalho realizados e as estratégias delineadas 

para manter-se na profissão sob tais condições a partir da fala dos/as professores/as como 

participantes da pesquisa, de pesquisas acadêmicas e de documentos oficiais, dentre outros. 

Percebendo este quadro de sofrimento físico e psíquico que marca a profissão docente 

e a proeminência do tempo de trabalho diante dos outros tempos sociais, esta pesquisa tem se 
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contituído com a seguinte hipótese (SAMPIERI et al, 2013)1: falar de trabalho docente, na 

atualidade, remete a uma realidade na qual o tempo de trabalho dos/as professores/as ocupa o 

tempo destinado para o não trabalho, interferindo no tempo livre. Desta maneira, parte-se do 

pressuposto de que existe uma centralidade e uma predominância do tempo de trabalho em 

relação aos outros tempos sociais, controlando-os e subjugando-os hierarquicamente. Os/as 

docentes, ao desenvolverem estratégias para se manterem na profissão, têm a sua permanência 

obtida a partir da conformidade ou adaptação das suas ações e práticas cotidianas e laborais de 

acordo com com as oscilações e intensidades determinadas nas jornadas e ritmos de trabalho.  

Como metodologia desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa de campo do tipo 

exploratória que visou a aproximação da problemática proposta para investigação, o 

desenvolvimento de hipóteses, bem como o entendimento dos conceitos e sua aplicação na 

compreensão do tema abordado. Em uma abordagem qualitativa, foram considerados os 

discursos, as experiências e as motivações dos sujeitos da pesquisa como dotados de conteúdo 

significativo para a discussão levantada. Tornou-se fundamental compreender as suas 

opiniões, reflexões pessoais e o contexto social explicitados por suas falas (MINAYO; 

GOMES, 1998; MARCONI; LAKATOS, 2010; YIN, 2016). 

Ressalta-se que o projeto de pesquisa que foi norteador desta investigação passou pela 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

cujas diretrizes preveem a sua apreciação e avaliação como uma etapa antecedente à coleta de 

dados, imprescindível para a realização de estudos com seres humanos (CEP-UFG, 2016). 

Após este momento de apreciação pelo CEP e o recebimento do Parecer Consubstanciado do 

CEP (Anexo 1), dez docentes da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás foram convidados 

a contribuir com a coleta de dados, sendo apresentado previamente o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE), lido e assinado por eles/as (Apêndice 1). Logo, 

houve um esclarecimento dos objetivos da pesquisa, suas contribuições para as pesquisas 

nesta temática e os conteúdos abordados.  

A seleção dos/as participantes desta pesquisa ocorreu a partir de uma amostragem não-

probabilística, sendo convidados/as mediante um recrutamento que partiu da minha rede de 

                                                           
1 Segundo os autores, na pesquisa qualitativa as hipóteses são constituídas de modo diferente do que ocorre nas 
pesquisas quantitativas, como dizem Sampieri et. al. (2013, p. 382): “Na verdade, durante o processo o 
pesquisador vai gerando hipóteses de trabalho que são aprimoradas paulatinamente conforme mais dados são 
coletados [...] As hipóteses são modificadas com base nos raciocínios do pesquisador, portanto, não são testadas 
estatisticamente”. 
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contatos pessoais2. A técnica snowball, também conhecida como bola de neve, contribuiu para 

complementar a seleção da amostra, na qual houve a indicação de colegas de profissão que 

estivessem nos critérios de inclusão da pesquisa para serem seus potenciais participantes 

(FLICK, 2009; YIN, 2016). 

A perspectiva dos/as docentes da Educação Básica foi uma das fontes para esta 

investigação. A situação vivenciada por eles/as foi tomada como proveniente de processos 

históricos mais amplos, relacionados a determinadas formas de organização do trabalho e do 

tempo, conceitos estes que são dinâmicos e se apresentam em constante mudança. Busquei, 

assim, identificar estes elementos nos discursos dos/as docentes entrevistados/as que foram 

permeados por suas histórias de vida, experiências prévias e as representações sociais. 

Inicialmente, seriam entrevistados/as doze docentes, sendo quatro de cada nível – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental (1ª fase e 2ª fase) e Ensino Médio, tanto iniciantes 

quanto professores/as com, no mínimo, 10 anos na profissão. Entretanto, no decorrer da 

realização desta pesquisa realizei modificações no recorte inicial da amostra motivadas por 

seu próprio percurso3 e a amostra foi reduzida a dez docentes que tivessem atuado (ou 

atuando até o momento da coleta de dados – o final do ano letivo de 2016) na 1ª fase do 

Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) em escolas públicas municipais e estaduais localizadas no 

Estado de Goiás. 

Na Educação Básica, o Ensino Fundamental possui algumas peculiaridades que 

refletem em uma intensidade do trabalho que pode diferenciá-la daquela que descreve o 

Ensino Médio. As crianças, no início do Ensino Fundamental, ainda estão no seu período 

inicial de formação escolar e de socialização e o trabalho docente é muito associado ao 

“cuidar”. Além disso, os anos de dedicação à docência, fixados em acima de 10 anos, 

possibilitou diálogos com os/as pesquisados/as cujas trajetórias fossem além das vivências em 

início de carreira, trazendo elementos referentes às suas estratégias de permanência 

configuradas a partir da experiência que pudessem, então, contribuir a problematização da 

temática desta pesquisa. 

                                                           
2 Como ex-professora da Secretaria Estadual de Educação e atual professora no Instituto Federal de Goiás, 
mantenho uma rede de contatos de docentes de vários níveis e vínculos na Educação Básica pública, o que 
viabilizou o acesso e o convite para sua participação nesta pesquisa. 
3 Fatores como o tempo para a finalização desta pesquisa e a extensão das informações obtidas com as 
entrevistas, evidenciada pela heterogeneidade das características do trabalho dos/as docentes entrevistados/as, 
contribuíram para a redução do número da amostra e a delimitação de que estes/as deveriam, ao menos, ter 
trabalhado no Ensino Fundamental e possuir uma experiência mínima total de 10 anos na docência. 
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Mediante a realização de um recorte espacial, a seleção da amostra partiu da 

definição de subgrupos compostos por profissionais atuantes em cidades de pequeno porte 

(até 25 mil habitantes), cidades de médio porte (entre 25 mil a 100 mil habitantes) e cidades 

de grande porte (acima de 100 mil habitantes), sendo esta classificação realizada com base 

nos objetivos desta pesquisa. Respectivamente, foram entrevistados/as dois docentes que 

residiam e trabalhavam na cidade de Cachoeira Dourada, quatro na cidade de Itumbiara e 

quatro em Goiânia, todos municípios localizados no Estado de Goiás. 

Realizei entrevistas semipadronizadas (MYNAYO, 1993; FLICK, 2009) a partir de 

um formulário (Apêndice 2) que teve como finalidade delinear o perfil dos/as professores/as e 

conhecer as suas características profissionais e acadêmicas. Após esta etapa preliminar, foi 

realizada a coleta de dados com o apoio de um roteiro (Apêndice 3) objetivando uma 

abordagem que trouxesse mais elementos em suas falas para se discutir a problemática desta 

pesquisa. 

 As categorias como trabalho, trabalho docente, intensificação do trabalho e tempos 

sociais foram fundamentais para a problematização do trabalho docente como objeto de 

pesquisa. A análise dos dados ocorreu pelas indagações apresentadas anteriormente e que 

nortearam também a constituição do roteiro de entrevistas. Acrescenta-se também que, nesta 

pesquisa, optei pela grafia professores/as ao invés de uma generalização com a denominação 

de “professores” com a finalidade de abordar e incluir ambos os sexos, o que também se 

repetiu com outras denominações. 

 Diante do exposto, apresento uma breve descrição dos capítulos que se iniciou com a 

apresentação e discussão de definições e conceitos de tempo e de trabalho para, 

gradativamente, se aproximar da temática trabalho docente e, por fim, tratar da realidade no 

recorte apresentado e a análise dos dados.  

 Além desta Apresentação, o Capítulo 1, intitulado As categorias tempo e trabalho na 

sociedade capitalista: conceitos, correlações e suas metamorfoses, foi constituído a partir da 

percepção de que tempo e trabalho são categorias que se inter-relacionam, mas que possuem 

suas especificidades conceituais importantes para a análise. O trabalho e o tempo de não 

trabalho foram analisados como tempos sociais que marcam a vida em sociedade, por isso 

percebi que seria fundamental iniciar a discussão pela categoria tempo social. Abordei o seu 

papel para a ordenação das sociedades e suas mudanças em relação à experiência do tempo na 

contemporaneidade.  
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 Neste mesmo capítulo, o conceito de trabalho é apontado também sob a perspectiva do 

tempo nas temáticas jornada e intensidade do trabalho, sendo que a categoria “trabalho” foi 

tomada como parte do tempo produtivo na sociedade capitalista. Trouxe também, para 

reflexão, as transformações no mundo do trabalho e os novos sentidos constituídos, mudanças 

estas explicitadas pelos sistemas taylorismo-fordista e toyotista inseridos em um contexto 

pautado pela acumulação flexível e pela reestruturação produtiva. As consequências para 

os/as trabalhadores/as foram destacadas, como é o caso da precarização e a intensificação do 

trabalho que são problemáticas relevantes para esta investigação. Finalizando este capítulo, 

exponho um pouco sobre o tempo livre, o lazer e o ócio. 

 O Capítulo 2 denomina-se Trabalho docente, o processo de produção pedagógico e os 

tempos sociais. Consiste na abordagem do trabalho docente a partir de algumas de suas 

características fundamentais, retomando-se a problemática apontada na Apresentação e que 

motivou a realização desta pesquisa. Inicio com os temas educação e escola para discutir 

algumas peculiaridades da docência enquanto profissão e como integrante do setor de 

serviços, que se constitui como um trabalho imaterial que se expressa, fundamentalmente, de 

modo relacional. Para descrever a Educação Básica na atualidade, trouxe a ampliação do 

acesso à escolarização e dados das escolas públicas brasileiras e em relação ao Estado de 

Goiás. 

 Neste Capítulo também exponho a intensificação do trabalho docente em uma 

discussão que se inicia com as atribuições relativas à profissão, a sobrecarga de trabalho e de 

responsabilidades, as consequências para a saúde física e mental dos/as professores/as e a 

invisibilidade do trabalho realizado.  

 Docência na rede estadual pública do Estado de Goiás constitui o Capítulo 3, no qual 

analiso os dados provenientes das entrevistas no que diz respeito às características das cidades 

nas quais ocorreu a coleta de dados, ao perfil dos sujeitos da pesquisa, à interpretação de suas 

falas sobre a docência, às responsabilidades e tarefas realizadas e ao produto do trabalho.  

 Também com a finalidade de se apresentar e analisar as falas dos/as professores/as 

entrevistados/as, o Capítulo 4 foi intitulado As relações entre o tempo de trabalho e o tempo 

livre. Discorri sobre suas concepções sobre a quantidade de trabalho assumida e realizada, 

incluindo o trabalho na sala de aula e o trabalho extraclasse, as novas tecnologias e os 

processos pedagógicos, o tempo livre dos/as professores/as e a questão salarial. 
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 As Considerações Finais apontam as principais conclusões, indagações, inquietações 

e contribuições desta investigação, bem como suas limitações. Apresento, também, 

possibilidades para estudos futuros que visam a ampliação da discussão da temática do tempo 

de trabalho docente. Dentre suas contribuições, ressalto que esta pesquisa demonstrou 

aspectos da realidade do trabalho docente na escola pública e algumas de suas contradições e 

condições precárias que têm ocasionado sentimentos de angústia e mal-estar, desânimo e 

conformismo.  

 Diante de tais condições, a entrevista foi percebida como um momento de desabafo 

dos/as docentes, no qual estes/as se sentiram livres para expressarem suas opiniões, ou seja, 

puderam ter “voz” para questionar sua própria situação enquanto trabalhadores/as, as 

condições das escolas públicas, do trabalho e da gestão escolar, por exemplo. Foi estabelecido 

um diálogo entre entrevistado/a e pesquisadora na reflexão de questões as quais ainda não 

tinham se deparado a questionar e a elaborar opiniões. 

O trabalho como gerador de desgaste e fonte de meios para a sobrevivência foi 

expresso nos relatos dos/as professores/as, mas também se mostrou cerceador, limitador e 

definidor da vida profissional e pessoal, do lazer e do ócio e dos estudos. Apresenta-se em 

uma complexidade de causalidades, contradições e fatores cuja tendência é retroalimentar esta 

lógica e manter o trabalho intensificado. Ficou clara a urgência e a importância em se 

implantar ações em favor de se modificar o trabalho realizado nas escolas, o que requer 

investimentos governamentais, maiores salários e a redução de cargas de trabalho em favor da 

qualidade de vida no trabalho e do respeito ao/à trabalhador/a, o que nem sempre é 

interessante e prioridade para os/as gestores/as e governantes.  
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1 AS CATEGORIAS TEMPO E TRABALHO NA SOCIEDADE CAPIT ALISTA: 
CONCEITOS, CORRELAÇÕES E SUAS METAMORFOSES 

 

A investigação dos tempos sociais e sua correlação com o trabalho docente ressaltam a 

importância em se discutir estas categorias como intrínsecas à organização das sociedades e 

dotadas de significados e apropriações que variam conforme o contexto social. Desta maneira, 

propôs-se, neste capítulo, um percurso teórico com o intuído de expor a relação entre o tempo 

de trabalho e o tempo livre na sociedade contemporânea, em um recorte que demonstra uma 

relação baseada em hierarquização mediante a predominância do trabalho sobre o tempo de 

não trabalho.  

O trabalho foi analisado, fundamentalmente, em um arcabouço teórico baseado no 

pensamento de Castel (2015), Dal Rosso (1996; 2008; 2010), Dumazedier (2008), Gorz 

(2004; 2005), Harvey (1992; 2011), Lazzarato (2011), Marx (2010), Marx e Engels (2002; 

2006), Moraes Neto (1986; 2000; 2003), Negri (2004), Pronovost (2007; 2011), Sue (1991; 

1992; 1995), dentre outros, composto por conceitos e argumentos que contribuem para refletir 

sobre muito do que foi vivenciado nos séculos XIX e XX. Propõe-se, neste capítulo, 

compreender os fenômenos sociais diante das contradições da sociedade de classes4 em um 

contexto permeado por novas nuances provenientes da crescente aplicação da ciência aos 

processos produtivos e do aperfeiçoamento dos meios de exploração que tem a precarização e 

a intensificação do trabalho como meios e fins para a elevação da lucratividade. Reside aí a 

importância em se analisar o trabalho docente partindo da discussão do significado do 

trabalho para o capitalismo, suas transformações e a relação entre o tempo de trabalho e o 

tempo livre, para posteriormente abordar o setor de prestação de serviços, o trabalho imaterial 

e a docência, especificamente no Capítulo 2. 

Assim, este capítulo foi organizado de acordo com os seguintes subtópicos: o estudo 

dos tempos sociais na Sociologia e a existência de um tempo social dominante nas sociedades 

modernas; a centralidade do trabalho e suas contradições na sociedade capitalista; o sistema 

taylorista-fordista e as transformações no mundo do trabalho; o trabalho no contexto do 

neoliberalismo e o toyotismo; o processo de intensificação do trabalho na atualidade; 

                                                           
4 Moraes Neto (2000, p. 6) situa a contribuição de Marx ao argumentar que “Essa análise de Marx, que foi 
realizada sobre a experiência histórica do século XIX, avançaria ao longo do século XX. A força teórica de Marx 
manifestar-se-ia na capacidade de incorporar em sua análise os movimentos mais importantes do processo de 
trabalho industrial do século XX, com destaque para o taylorismo e o fordismo. [...] Marx teria sido um 
competente antecipador de um fenômeno típico do século XX, o taylorismo-fordismo”. 
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Correlações entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho – o tempo livre, o lazer, o 

ócio e o desemprego. 

Desta forma, inicia-se com os conceitos de tempo e de trabalho em determinadas 

perspectivas e sentidos sem, contudo, ter a intenção de esgotar as possibilidades; buscou-se 

indicar a relevância de tais concepções para a sociedade. Foi abordada a coexistência dos 

tempos sociais, a hierarquização entre eles e a centralidade do tempo de trabalho, na qual se 

evidenciou como o tempo de trabalho, cada vez mais, dita regras e ritmos aos movimentos 

dos/as trabalhadores/as, interferindo na sua rotina de trabalho e de não trabalho, o que foi 

impulsionado pelo sistema taylorista-fordista e toyotista na sociedade contemporânea.  

 

1.1 O estudo dos tempos sociais na Sociologia e a existência de um tempo social 
dominante nas sociedades modernas 
 

 A Sociologia dos Tempos Sociais é uma área de investigação que se propõe a 

compreender o uso e o valor dado ao tempo que, no entanto, é marcada por pluralidade de 

perspectivas e de abordagens advindas da propagação de sua análise para outros campos de 

conhecimento, tais como a Economia, a Antropologia e a Filosofia. O que resulta disso são as 

diversas definições para este campo de pesquisa, que são reforçados pela transversalidade da 

temática para as sociedades humanas (ARAÚJO, 2012). 

 Em um processo de produção e reprodução dos tempos sociais há uma diversidade de 

relações sociais, identidades e vivências. Como objeto de estudo sociológico, uma trama da 

vida social é constituída através da ligação entre diversos tempos sociais que coexistem em 

um meio social, tais como aqueles relacionados à religiosidade, à família e amigos, à 

escolarização, ao trabalho, ao ócio e ao lazer, essenciais para a vida coletiva. Estudos sobre 

esta temática partem desta classificação do tempo em tais categorias para descrever como os 

indivíduos têm priorizado e dividido seus afazeres cotidianamente, bem como os impactos 

sociais decorrentes de sua configuração (ARAÚJO, 2012; PRONOVOST, 2011; TEIXEIRA, 

1999; SUE, 1991; 1995). 

 Com o intuito de perceber o detalhamento do uso do tempo em um período e, 

inclusive, desvelar a existência e o papel de um tempo dominante, estudos na Sociologia de 

orçamentos do tempo abordam tendências de utilização do tempo a partir de técnicas mais 
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comumente empregadas como o preenchimento de cadernos, diários e questionários5, além 

das entrevistas, utilizadas com uma menor frequência. Desta forma, podem ser tomadas para 

análise atividades como a dedicação ao trabalho, à educação, aos afazeres domésticos, ao 

preparo das refeições, às compras e serviços, aos cuidados pessoais, ao sono, ao cuidado com 

os filhos, à participação em associações e ao lazer. Dentro desta última categoria, subdivisões 

permitem uma compreensão mais detalhada do envolvimento dos indivíduos com a televisão, 

as atividades culturais, leituras, esportes, passeios e visitas, dentre outros. É possível aferir, 

então, a estruturação do tempo com um maior detalhamento e os impactos sociais desta 

configuração (ARAÚJO, 2012; PRONOVOST, 2007; 2011; AGUIAR, 2010). 

 A vida social possui uma dinamicidade que motiva esforços pela compreensão de sua 

lógica, seja ela temporal ou espacial. O tempo constitui-se em uma noção cultural e em um 

valor imprescindível de tal modo que as sociedades produzem concepções a respeito, 

formando um sistema temporal que as individualiza sob a ótica da cultura. A unidade e 

universalidade do tempo são, deste modo, apenas algo aparente, pois este se distingue 

conforme o meio social (SUE, 1995). 

 Os tempos sociais viabilizam a organização e a ritmicidade das sociedades e 

proporcionam dinâmicas pautadas na coordenação e no cadenciamento das suas atividades 

rotineiras, como o que ocorre com a utilização de regulamentos, horários, relógios, 

calendários, dentre outros. Como orientadoras das relações sociais, as ideias que permeiam a 

categoria tempo estão presentes desde a formação dos indivíduos, socializados conforme uma 

determinada lógica e respectivos contextos sócio-históricos, podendo ser apreendidas de 

forma consciente ou inconsciente, subjetiva ou objetivamente por eles (PRONOVOST, 2011; 

ARAÚJO, 2012; MACHADO, 2012). 

 A consciência do tempo também varia no decorrer da história, o que possibilita 

alcançar uma perspectiva biográfica para se demonstrar como ela se desenvolve nas várias 

fases desde a maturação ao envelhecimento humano:  

 

A ideia fundamental que se extrai deste conjunto de análises é a de que a consciência 
do tempo (e, portanto, a sua percepção), variaram ao longo da história entre um 
nível mais concreto e sensorial, até um nível mais geral e abstrato. Ademais, 

                                                           
5 No Brasil, este tipo de pesquisa tem se apresentado ainda de modo localizado e com poucas investigações que 
abarquem a realidade nacional, em um cenário em que indivíduos podem ainda não ter acesso a instrumentos 
medidores do tempo, como é o caso do relógio, e um baixo grau de instrução. Estes fatores indicam a 
necessidade de serem repensadas ou adaptadas técnicas de coletas de dados para além do preenchimento dos 
diários de tempo pelos pesquisados (AGUIAR, 2010; PRONOVOST, 2011). 
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conclui-se haver uma estreita interação entre esta evolução ao nível da “consciência” 
e a evolução das estruturas temporais e dos ordenamentos implícitos nos modos de 
organização social e nos modos de interação social, pelos quais as ordens sociais se 
reproduzem. (ARAÚJO, 2012, p. 05) 

 

 A temporalidade traz consigo o essencial de uma sociedade, composto por um sistema 

de valores que define e caracteriza cada ação. Sua estrutura proporciona uma compreensão 

sobre as relações consideradas como principais, suas relações e hierarquias, como também no 

que diz respeito à ordem social. Acrescenta-se que a própria evolução dos tempos sociais 

forma um mecanismo que contribui para perceber não apenas sua dinâmica interna que a 

mantém, mas também a mudança social (SUE, 1995). 

 Os tempos sociais, constituídos e reproduzidos em uma estrutura simbólica, são 

dotados de características que os diferenciam e explicitam níveis de sua influência e 

importância para os atores sociais. Como resultado disso, há tempos sociais que se mostram 

dominantes diante de outros, sendo que correlacionam-se com as ideias presentes em uma 

determinada sociedade e suas respectivas representações sociais.  

 Um tempo social se estabelece por mecanismos como a representação, a estruturação 

e, por consequência, a organização de uma sociedade. Estes arranjos envolvem relações de 

poder, conflitos e contradições no estabelecimento de uma ordem social. Portanto, a 

coexistência dos tempos sociais é marcada por relações de cunho hierárquico entre os 

mesmos, de tal modo que um tempo social estruturante e articulador consegue se distinguir 

dos outros, colocando-os em uma situação de dependência e subordinação e determinando os 

ritmos predominantes. 

Reconhecendo o papel estratégico dos tempos sociais dominantes diante da 

estruturação dos tempos sociais, há critérios que propiciam o reconhecimento e a evolução 

deste tempo dominante, como é o caso da duração do tempo, uma perspectiva que mensura 

quantitativamente a extensão objetiva de um tempo específico dedicado por um indivíduo ou 

um grupo social. As enquetes de orçamento-tempo possibilitam tal análise, descreve Sue 

(1995). 

Ademais, um tempo se impõe diante de outros, caso consiga estabelecer valores 

centrais em um sistema social nos quais parâmetros qualitativos passam a ser definidos pela 

subjetividade que interfere na sua existência, classificação e avaliação. Categorias sociais 

dominantes são originadas por sua atuação e se posicionam como referências para os sujeitos 

sociais. É neste sentido que, nas sociedades modernas, o tempo de trabalho é concebido como 
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essencial e as principais categorias sociais são aquelas relacionadas à posição que o indivíduo 

ocupa na divisão do trabalho, como sua classe social e profissão.  

Valores que remetem ao trabalho predominam neste contexto em que o tempo é 

direcionado para a produção econômica. Como afirma Freitas: “O trabalho se realiza no 

tempo e este, por sua vez, está no centro das atenções referentes à tecnologia no processo de 

trabalho, influenciando nas inovações que promovem a intensificação do trabalho humano 

para a produção de mercadorias” (2006, p. 19). Há uma correspondência entre um tempo 

social dominante e o modo de produção dominante na qual, conforme seus valores, 

determinadas sociedades consideram algumas formas como as mais produtivas ao serem 

comparadas com outras. Este procura se impor e ser reconhecido como sendo o único em uma 

determinada sociedade: 

 

Para um tempo social ser dominante, ele precisa ser reconhecido como tal. Isto quer 
dizer que tem um reconhecimento social em um tempo social dado. O trabalho, por 
exemplo, é o tempo fundamental que estrutura e organiza os outros tempos sociais 
que são finalmente dependentes. Este critério uniria ao critério do tempo qualitativo, 
do tempo mais valorizado, ainda que seja diferente. Em efeito, um tempo pode ter 
existido para a coletividade como um tempo dominante sem que este apareça 
claramente em uma representação social. Pode ter dissonância entre a valorização de 
um tempo vivido e o discurso social deste tempo. Assim, os tempos de trabalho 
aparecem novamente como o tempo dominante no discurso geral que ele 
monopoliza, [...]. (SUE, 1995, p. 134, tradução livre) 

 

O modo de produção dominante interfere, pois, na representação do tempo social 

dominante, ou seja, o tempo de trabalho nas sociedades modernas. Enquanto isso, um tempo 

social passa a ser concebido como uma mercadoria proveniente do desenvolvimento da 

sociedade capitalista que mercantiliza o tempo e o torna algo fragmentado e abstrato. Ao se 

formar, o tempo de trabalho se apresenta de modo a ter uma relação de dominação diante de 

outros tempos sociais, podendo ocupar seus espaços. Este, em uma relação de superioridade, 

fornece valores e cultura pautada em determinados interesses, suprimindo os outros tempos 

sociais, o que reforça, desta forma, o seu caráter preeminente. Desta maneira, no contexto da 

sociedade industrial, o tempo de trabalho se impõe em relação ao tempo livre e as 

sociabilidades e a produção econômica de bens e serviços baseiam-se, paulatinamente, nos 

valores relativos ao trabalho (SUE, 1991; FREITAS, 2006). 

 Portanto, concepções de tempo tem significativo papel para as sociedades, nas quais 

suas sociabilidades são realizadas em uma estrutura pautada em uma determinada ritmicidade 

e ordenação temporal. Para se entender a categoria tempo de trabalho, objeto de estudo da 
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presente pesquisa, é essencial focar o trabalho em uma discussão que busca alcançar também 

a compreensão desua relação com seu oposto, o tempo de não trabalho ou tempo livre. 

 

1.2 A centralidade do trabalho e suas contradições na sociedade capitalista 
 

O trabalho representa uma sociabilidade que implica em relações sociais, a 

intervenção em um meio social, a busca pela sobrevivência e o atendimento de suas 

necessidades. Tem se mostrado uma categoria central para se perceber o desenvolvimento das 

sociedades, fazendo parte do processo de humanização, possibilitando ao indivíduo tornar-se 

um ser social.  

Neste sentido, inicia-se com um recorte sobre o trabalho e sua dinâmica na sociedade 

capitalista em um percurso para compreendê-lo enquanto um tempo social dominante cuja 

atuação acarreta consequências no cotidiano dos atores sociais. Considera-se fundamental, 

desta maneira, apresentar tais reflexões antes de abordar a relação entre o tempo de trabalho e 

o tempo livre e as especificidades do trabalho docente.  

O trabalho consiste em uma ação humana na natureza para fins de sua transformação e 

a satisfação das necessidades em favor da sua sobrevivência. No capitalismo, pode ser 

percebido a partir dos esforços na busca incessante pela reprodução ampliada do capital e a 

viabilização das relações que elevem a produtividade, pois 

 

O capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as sociedades que 
chamamos de capitalistas, espalhando-se, às vezes com um filete e outras vezes 
como uma inundação, em cada canto e recanto do mundo habitado. É graças a esse 
fluxo que nós, que vivemos no capitalismo, adquirimos nosso pão de cada dia, assim 
como nossas casas, carros, telefones celulares, camisas, sapatos e todos os outros 
bens necessários para garantir nossa vida no dia a dia. A riqueza a partir da qual 
muitos dos serviços que nos apoiam, entretêm, educam, ressuscitam ou purificam 
são fornecidos é criada por meio desses fluxos. [...] Compreender o fluxo do capital, 
seus caminhos sinuosos e sua estranha lógica do comportamento é, portanto, 
fundamenal para entendermos as condições em que vivemos. (HARVEY, 2011, p. 
07) 

 

Desta maneira, o desenvolvimento da sociedade capitalista trouxe consigo um 

entendimento do trabalho com ênfase nos aspectos econômicos no período da consolidação da 

industrialização, do fortalecimento da propriedade privada e da estratificação por classes 

sociais. Seu significado correlaciona com as relações sociais constituídas no espaço da fábrica 

e aos esforços dos/as trabalhadores/as para a obtenção do salário, como meio de 

sobrevivência. É formada, assim, a condição proletária descrita pela exclusão social dos/as 
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trabalhadores/as que, ao mesmo tempo e contraditoriamente, são essenciais para a 

industrialização nascente e que precisavam do trabalho para sobreviver e garantir a 

reprodução da força de trabalho (TUMOLO, 2005; CASTEL, 2015). 

 O trabalho é definido, então, em conformidade com o processo de produção de 

mercadorias dotadas valor de uso e valor de troca numa relação de oposição e 

complementaridade. Em uma dimensão qualitativa, explicita-se, então, um trabalho concreto 

que atua na constituição do aspecto útil de um bem, caracterizado por suas propriedades 

percebidas em seu uso ou consumo. O valor de troca, diferentemente, possibilita a sua 

distinção a partir de critérios quantitativos e refletem o valor, ou seja, a quantidade de trabalho 

humano necessário para a produção das mercadorias. Estas são desenvolvidas a partir do 

tempo socialmente necessário de trabalho para a sua produção e, posteriormente, vendidas a 

um preço superior àquele empregado em sua fabricação e dos valores direcionados ao 

pagamento da mão de obra (MARX, 2014). 

Uma relação antagônica e contraditória é explicitada entre proprietários e não 

proprietários dos meios de produção nas quais os primeiros, de posse do capital, posicionam-

se hierarquicamente com a finalidade de explorar, produzir cada vez mais mercadorias e 

reproduzir, de forma ampliada, o capital. Detentores apenas de sua força de trabalho e da 

necessidade de sobrevivência, os/as trabalhadores/as foram inseridos/as no mercado de 

trabalho e submetidos às condições estabelecidas em relação à estrutura física de trabalho, 

salários, processos laborais, ritmos, dentre outros. 

 
Transformado em autômato, o meio de trabalho faz frente, durante o processo de 
trabalho, ao próprio operário, enquanto capital, enquanto trabalho morto, que suga a 
força de trabalho vivo e a domina [...]. Não só o trabalho é dividido e suas diferentes 
frações distribuídas entre os indivíduos, mas o próprio indivíduo é mutilado e 
transformado no aparelho automático de um trabalho parcial [...]. (MARX; 
ENGELS 2006, p. 28-29, grifos dos autores) 

 

Os/as trabalhadores/as são, desta forma, os/as geradores/as de toda a riqueza produzida 

a ponto de inviabilizar a reflexão sobre sua condição de classe e as possibilidades da mudança 

social devido a todo processo de dominação-exploração e de alienação no qual estão 

inseridos, processo este que se dinamiza para se fortalecer e se manter (MARX; ENGELS, 

2002). 

 Para realizar a produção das mercadorias, a divisão do trabalho é instituída como um 

mecanismo de controle sistemático dos movimentos dos/as trabalhadores/as, que são 
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geradores de uma elevação dos ritmos da realização dos processos de trabalho. Eles passam a 

efetuar um trabalho parcelar e fragmentado que os colocam em uma situação de maior 

dependência entre si e do próprio sistema no qual estão imersos, pois não o conhecem 

plenamente. Como argumentam Marx e Engels (2002), a especialização, como uma face da 

organização do trabalho no capitalismo, explicita o controle ideológico dos/as 

trabalhadores/as por meio da divisão estratégica entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual, ou seja, entre a execução e o planejamento do trabalho. A produção e o consumo, 

o trabalho e o gozo, também são intencionalmente dissociados.  

 O aprimoramento da divisão do trabalho abarca possibilidades de elevação dos lucros 

e a continuidade do assalariamento nos moldes do capitalismo. As limitações impostas pelo 

trabalho fabril apontam para uma análise do trabalho como algo negativo, que estabelece 

coação, repressão e constrangimento aos/às trabalhadores/as. O valor da força de trabalho é 

concebido como uma mercadoria, influenciada pelo tempo para a sua produção e reprodução. 

O controle dos ritmos da produção e dos movimentos é realizado pelos capitalistas que os 

contratam com base na “lei da troca de mercadorias”. Além dos propósitos em se controlar o 

tempo da produção pela determinação dos movimentos empregados, são estabelecidas 

condições para que os/as trabalhadores/as não desenvolvessem o seu intelecto e sua 

capacidade criativa (MARX, 2010). 

 Aspectos como a ampliação da jornada de trabalho e a inserção de inovações técnicas 

refletem, respectivamente, seus esforços na busca pela extração de mais-valia absoluta e mais-

valia relativa nas fábricas capitalistas. O tempo de trabalho sofre interferências tanto com o 

seu alongamento em favor de uma elevação proporcional na quantidade de trabalho realizado, 

quanto no estreitamento do tempo socialmente necessário para se produzir um bem (MARX, 

2014). 

 O trabalho excedente torna a jornada de trabalho uma grandeza variável, mesmo que 

preliminarmente determinada. Há, neste sentido, interesses em sua ampliação a partir da 

redução do trabalho necessário para a produção de um bem e a remuneração da força de 

trabalho. Isto tem consequências para a vida dos/as trabalhadores/as, como explica Marx 

(2014, p. 307), 

 

A produção capitalista, que essencialmente é produção de mais-valia, absorção de 
trabalho excedente, ao prolongar o dia de trabalho, não causa apenas a atrofia da 
força humana de trabalho, à qual rouba suas condições normais, morais e físicas de 
atividade e de desenvolvimento. Ela ocasiona o esgotamento prematuro e a morte da 



30 
 

 

 

própria força de trabalho. Aumenta o tempo de produção do trabalhador num 
período determinado, encurtando a duração de sua vida.  

 

Nesta perspeciva, a extração crescente de mais-valia não se limita ao prolongamento 

do tempo de trabalho, ao abranger também os esforços para a redução do valor da força de 

trabalho. A inserção das inovações técnicas e sociais e mudanças significativas nos processos 

produtivos é vista como mecanismo para alcançar tal propósito, com destaque para a 

maquinaria que surge como um instrumental que se baseou, em grande parte, pelo trabalho 

comum ou coletivizado e que permitiu tornar “supérflua” a força de trabalho e o emprego de 

mulheres e crianças. 

 Pecebe-se que, como parte das representações sociais dominantes, o trabalho traz 

consigo formas de ver o mundo e comportamentos específicos que variam de acordo com a 

inserção social dos sujeitos sociais, significando fonte de opressão e de alienação ao submeter 

os/as trabalhadores/as a condições precarizadas e intensificadas no contexto do capitalismo. A 

centralidade do trabalho e o uso interessado do tempo de trabalho servem aos propósitos das 

classes dominantes e do capital, que se fortalece paulatinamente. Inserido em um contexto 

social que se dinamiza, o trabalho sofre mudanças proporcionadas por novos processos de 

trabalho e mecanismos de controle do tempo, como será discutido no próximo subitem. 

 

1.3 O sistema taylorista-fordista e as transformações no mundo do trabalho 
 

No século XX, o trabalho foi organizado tendo como base as características básicas 

dos sistemas taylorista-fordista e toyotista, conjuntura na qual se consolida a pretensão pelo 

controle dos processos de produtivos e do tempo de trabalho que serão explicitados a seguir. 

Mediante o estabelecimento de um campo de conhecimento sistematizado, houve a 

aproximação do conhecimento operário com aobservação da rotina dos processos de trabalho 

nas fábricas. Um conjunto de estudos e técnicas para a implantação nos processos de trabalho 

culminou no Taylorismo, esforços em favor de uma organização racional da produção 

industrial e a percepção de que determinados mecanismos poderiam aperfeiçoar e elevar a 

produtividade. Taylor formulou uma teoria com aplicabilidade que ficou conhecida a ponto 

dele ser conhecido como o “pai da organização científica do trabalho” (GERENCER, 2006). 

 Segundo seus fundamentos, à gerência caberia a função de procurar “homens 

eficientes” para os postos de trabalho, partindo da ideia de que o sistema de organização 

deveria ser tomado como o foco de todo o processo produtivo e não os indivíduos ali 
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envolvidos. Foi observada a atuação do trabalhador “padrão”, que era aquele dotado de 

experiência suficiente em tarefas simples, repetitivas e cronometradas. Buscava-se constituir, 

desta forma, as melhores maneiras de realizá-las no menor tempo possível. Tratava-se, 

resumidamente, de sistematizar previamente e aplicar, na rotina industrial, um controle de 

tempos e movimentos dos/as trabalhadores/as, reduzindo-os ao essencial para a execução de 

determinada tarefa por um trabalhador especializado em uma determinada função (TAYLOR, 

2006). Então, 

 

[...] em vez de se retirar a ferramenta das mãos do trabalhador e colocá-la em um 
mecanismo, ocorre o contrário; mantém-se a ferramenta nas mãos do trabalhador e 
vai-se, isto sim, dizer a ele como deve utilizar essa ferramenta; ou seja, ao mesmo 
tempo que se mantém o trabalho vivo como a base do processo de trabalho, retira-se 
toda e qualquer autonomia do trabalhador que está utilizando a ferramenta. Essa é a 
ideia do taylorismo; é o controle de todos os passos do trabalho vivo, controle de 
todos os tempos e movimentos do trabalhador, claro que de forma necessariamente 
despótica. Em poucas palavras a transformação do homem em máquina, e não 
utilização da máquina. Liberta-se o capital da habilidade dos trabalhadores, só que, 
em vez de se libertar introduzindo a máquina, busca-se objetivar o fator subjetivo, o 
trabalho vivo. (MORAES NETO, 1986) 

 

Esta racionalização do tempo de trabalho ocasionou a desconsideração de muitas de 

suas capacidades previamente constituídas, dos saberes acumulados, da iniciativa e da 

criatividade dos/as trabalhadores/as. Em contrapartida, movimentos pré-determinados 

representaram a substituição de “métodos empíricos por métodos científicos”: uma tendência 

à anulação das suas particularidades e das heterogeneidades, instituindo uma padronização de 

sua atuação, a limitação na aprendizagem de novos saberes e a redução do tempo de 

treinamento. Portanto, foram colocados em prática mecanismos para subjugar o trabalho vivo 

e realizar a dominação da subjetividade (MORAES NETO, 1991; TAYLOR, 2006). 

Representando um desenvolvimento das ideias advindas do Taylorismo e sua 

socialização (ou coletivização), a linha de produção, desenvolvida por Henry Ford, foi 

implantada em sua fábrica de veículos automotores norteamericana no início do século XX. A 

dinamização das etapas de produção das mercadorias levaria os/as trabalhadores/as a 

realizarem movimentos repetitivos em postos fixos e a se especializarem em funções 

simplificadas ao máximo. Entendia-se que eles poderiam ser mais produtivos em um menor 

tempo possível com o uso de esteiras que levassem as peças até eles, dispostos em sequência 

juntamente com as ferramentas necessárias, o que atuou decisivamente na questão do 

transporte (MORAES NETO, 1991; FORD, 2014). 
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O sistema taylorista-fordista teve a pretensão de intensificar o trabalho mediante o 

controle dos tempos e movimentos dos/as trabalhadores/as em uma concepção de que grande 

parte deles deveria ser direcionada ao trabalho padronizado, exercendo-o por inúmeras vezes 

durante toda sua vida. Elevou-se o número de trabalhadores/as necessários/as, distribuídos em 

postos fixos e em uma produção em massa. Seus tempos e movimentos foram racionalmente 

planejados, padronizados e executados num processo composto por etapas cronometradas. 

Sem espaço para exercer a crítica, foram submetidos aos ritmos das máquinas industriais que 

foram responsáveis pela velocidade da produção e determinavam sequências de tarefas 

(GORZ, 2005; DAL ROSSO, 2008; FORD, 2014). 

A predominância de trabalho morto gerou um processo de homogeneização do 

trabalho simples e a alienação dos/as trabalhadores/as em favor da dominação capitalista com 

a desqualificação, diante da separação entre a concepção e a execução. Consiste no fenômeno 

da “apendicização” do homem à máquina e da objetivação do processo de trabalho, na qual 

este passa a ser uma aplicação tecnológica da ciência que torna busca tornar dispensável, de 

forma crescente, o trabalho vivo. Diante de tais características, estudos apontam para o 

fordismo enquanto um desenvolvimento da manufatura, ou seja, que se baseia, 

fundamentalmente, no trabalho fragmentado ou parcelar (MORAES NETO, 1986; 2000). 

A inserção das inovações no processo produtivo e a subordinação dos/as operários/as 

aos ritmos automatizados teve, então, consequências tais como a imposição de limites à 

formação e condições de trabalho precárias que poderia afetar sua qualidade de vida. O 

trabalho vivo nesta condição de submissão ocasionou limitação fisica e mental em uma lógica 

em que a qualificação passa a ser posta como algo secundário para a maioria dos/as 

trabalhadores/as que deveriam ter suas ações reduzidas a movimentos repetitivos e contínuos 

propiciados pelo desenvolvimento tecnológico. 

Um exército industrial de reserva passa a ser gerado do desemprego proveniente da 

inserção das máquinas automatizadas nas fábricas, seja pela exclusão daqueles que não se 

encontravam preparados para lidar com elas ou não conseguiram tal êxito, seja fruto da 

racionalização e do controle dos tempos e dos movimentos com a consequente redução da 

mão de obra empregada. Este excedente de trabalhadores/as, segundo Harvey (2011, p. 55), 

“[...] deve ser acessível, socializado e disciplinado, além de ter as qualidades necessárias (isto 

é, ser flexível, dócil, manipulável e qualificado quando preciso)”. Contribui para o 

crescimento do capital e sua acumulação ininterrupta diante da elevada rotatividade 
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proveniente da dificuldade de permanência duradoura nos empregos ocasionada pelas 

péssimas condições e da intensificação no trabalho. 

Moraes Neto (1986; 1991) aponta uma analogia entre o fordismo e a manufatura tal 

como foi analisada por Marx, fundamentalmente, no trabalho parcelar presente na linha de 

montagem. Entre os limites do sistema taylorista-fordista, destaca-se a “imperfeição humana 

para os movimentos uniformes e contínuos”. Como explica o teórico, 

 

[...] o desenvolvimento da manufatura levou à sua negação, à maquinaria como a 
forma mais desenvolvida do trabalho. A recriação da manufatura no século XX, o 
fordismo, apresenta caráter radicalmente diferente; a forma manufatureira já estava 
superada historicamente; conseqüentemente, o fordismo não representa uma etapa 
necessária do trabalho humano; muito pelo contrário, caracteriza-se, isto sim, como 
um desenvolvimento, até o paroxismo, da forma historicamente menos 
desenvolvida. (MORAES NETO, 1986, p. 34) 

 

O mundo do trabalho, dinamizado pelo sistema taylorista-fordista, caracterizou-se 

pelos objetivos em maximizar a produtividade e os lucros mediante a manipulação dos 

processos de trabalho, como demonstrado anteriormente. Como uma aplicação da ciência aos 

processos produtivos, representou intenções de transformar os/as trabalhadores/as em 

máquinas em uma lógica na qual o trabalho mantem-se subjugado ao capital e isto teve 

consequências para o tempo de trabalho vivenciado.  

 

1.4 O trabalho no contexto do neoliberalismo e o toyotismo 
 

O trabalho, no século XX, passou por transformações mediante os novos contextos e 

anseios, elementos fundamentais para se analisar sua trajetória e compreendê-lo na atualidade. 

A história do capitalismo indica crises impulsionam alterações nos processos produtivos, bem 

como os interesses em reproduzir cada vez mais o capital e subjugar a mão de obra, 

controlando-a para ser mais produtiva em um menor tempo e gastos possíveis.  

O contexto do pós 2ª Guerra Mundial foi marcado por uma situação de baixa demanda 

que impôs a necessidade de adaptar a produção. Constituiu-se em uma crise fiscal que marcou 

a década de 1970 caracterizada por um desequilíbrio das contas de grande parte dos países 

diante da elevação dos preços do petróleo e pela situação de instabilidade do dólar. Uma crise 

estrutural do capital impulsionou a reestruturação capitalista de cunho neoliberal; desta forma, 

buscou-se centralizar a riqueza e o poder nos países que optaram por estas práticas em uma 

política de privatizar os lucros em detrimento dos riscos (ALVES, 2007; HARVEY, 2011).  
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Uma nova configuração econômica foi caracterizada pelo neoliberalismo, uma teoria 

das práticas políticas e econômicas cujo objetivo consistiu na defesa das liberdades e 

capacidades dos indivíduos em uma concepção que defende amplamente a propriedade 

privada e a liberdade para o mercado e para o comércio. A concorrência entre as empresas e 

entre os/as trabalhadores/as representou um princípio norteador do neoliberalismo que 

mobiliza as desigualdades:  

 

Para os neoliberais, introduzir o mercado como princípio regulador significa fazer da 
concorrência, e não da troca, o princípio regulador da sociedade. Da mesma forma, 
na concepção neoliberal, a concorrência não é resultado de um “jogo natural” dos 
apetites, dos instintos, dos comportamentos. Ela é mais um “jogo formal” de 
desigualdades, um jogo que deve ser instituído e continuamente alimentado e 
sustentado. (LAZZARATO, 2011, p. 18, grifos do autor) 
 

Ao Estado caberia a função de manutenção da estrutura institucional que viabilizasse 

tais direitos, bem como atuar nas funções militares e de defesa da livre atuação do mercado, 

realizando uma mínima intervenção. A privatização e a desregulação tornaram-se comuns aos 

países que adotaram a teoria neoliberal, sendo que estes buscaram também reduzir as políticas 

de bem-estar da população. Adotado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, nos anos 1980, 

houve uma expansão a outros países, tais como o Chile, a China, a Índia e a Suécia, que 

experimentaram uma virada neoliberal e a inserção de práticas correlacionadas à liberalização 

(HARVEY, 2014).  

Representou um tipo de discurso que predominou e interferiu nas formas de se pensar 

o mundo social e, sobretudo, acarretou percebê-lo sob o olhar do mercado e das relações 

contratuais. A busca por enxugar os gastos do Estado representou um ideal presente no 

neoliberalismo dos anos 1980 que marcou os discursos que defendiam seu papel como 

“guardião neutro da ordem”. Entretanto, o projeto neoliberal foi conduzido a partir da 

intervenção que inviabilizou o seu esvaziamento, tal como se propôs teoricamente. O Estado 

se fortaleceu e conduziu uma “liberalização” que reafirmou seus poderes, não diminuiu sua 

atuação nem descentralizou o poder (NEGRI; HARDT, 2004). 

O capitalismo ficou cada vez mais organizado graças à informação e à 

internacionalização do mercado financeiro. Houve um aceleramento no tempo produtivo e no 

consumo que gerou novos valores pautados na instantaneidade, além das trocas globais de 

mercadorias, dos novos padrões culturais e de consumo e da existência de uma sociedade do 

descarte. Instituiu-se uma reorganização dos sistemas de transporte que possibilitou este 
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“globalizar” e propor novas configurações geográficas. Surgem novos setores de produção e 

mercados para pequenas quantidades e estoques, destinados a públicos específicos. Os 

processos produtivos foram incrementados pela introdução da automação, da robótica e da 

microeletrônica, o que também gerou a exigência de adaptá-las aos novos contextos com a 

implantação de novos processos de trabalho. A diversificação da produção foi obtida a partir 

da fusão de grandes corporações e, desta maneira, seria possível a produção de acordo com as 

necessidades definidas conforme as demandas (HARVEY, 1992). 

Um conjunto de práticas foram implementadas por Taiichi Ohno na fábrica japonesa 

Toyota Motor Company. Iniciava-se um regime de acumulação flexível, como uma reação à 

rigidez do fordismo e seu trabalho rotinizado e disciplinarizado. O Sistema Toyota de 

Produção repercutiu significativamente na produção industrial em escala mundial com um 

desafio de eliminar o desperdício em um contexto pautado nos mercados globais e nos 

sitemas computadorizados desenvolvidos. Produziu-se para um mercado doméstico e em lotes 

reduzidos uma variedade de tipos e modelos de veículos, buscando acompanhar os novos 

valores e necessidades de consumo, cada vez mais caracterizados pela individualização 

(HARVEY, 1992; OHNO, 1997; MORAES NETO, 2003). 

Um mecanismo de produção denominado de just in time caracterizou a produção com 

a implementação de um processo de transporte de itens necessários, em uma determinada 

quantidade, para a linha de montagem. Baseado em estoques reduzidos e numa produção por 

demanda, tinha-se por meta de produzir bens para públicos específicos. Esta prática 

representou uma maior cautela em relação às variações nas demandas dos mercados, 

ampliando as possibilidades de compra e venda.  

Uma “automação com um toque humano” (MORAES NETO, 2003) foi instituída a 

partir da adaptação de máquinas em dispositivos que promoviam paradas automáticas em caso 

de situações anormais, o que possibilitou executar tarefas com várias máquinas em pleno 

funcionamento. De trabalhadores/as especializados/as para trabalhadores/as polivalentes, esta 

mudança representou uma estratégia que os tornaram aptos a participar de várias etapas do 

processo produtivo por serem treinados/as para serem multifuncionais. Em número reduzido e 

divididos/as em equipes ou células, deveriam manusear diferentes máquinas na realização de 

tarefas dispostas na lógica de organização norteada pelo kanban, um quadro de sinalização 

cujo intuito foi a redução do tempo empregado na produção com o emprego de avisos sobre a 

necessidade de se realizar alguma reposição como propôs Ohno (1997). 



36 
 

 

 

Ao lidar com várias máquinas dotadas de um nível baixo de automação, os/as 

trabalhadores/as executavam tarefas “desprovidas de conteúdo”, que os tornavam cada vez 

mais “polivalentes desqualificados”. Além disso, é instituído um tipo de intensificação do 

trabalho ao serem restringidos os “tempos de trabalho mortos” existentes nas jornadas de 

trabalho mediante seu preenchimento com o manuseio de várias máquinas e a redução ou 

eliminação do tempo de descanso durante a operação de determinada máquina. A polivalência 

consiste neste processo que faz com que o/a trabalhador/a exerça diversas atividades em 

sequência de modo que isto possa afetar, inclusive, o período destinado a seu descanso. 

Assim, o trabalho se torna mais intenso, necessitando do trabalhador mais esforço físico e 

emocional, por exemplo (MORAES NETO, 2003; DAL ROSSO, 2008). 

As inovações tecnológicas afetaram os movimentos dos/as trabalhadores/as e seu 

contato com as máquinas, no âmbito da produção industrial. Outras tecnologias foram 

inseridas nos espaços de trabalho tais como a internet, o computador, os celulares, dentre 

outros, que atuam com a mesma finalidade na atualidade. Resumindo, como diz Dal Rosso, 

(2008, p. 72) “O contexto é diferente, as mudanças técnicas são outras, mas a substância do 

processo é a mesma. As transformações técnicas produzem efeitos da intensificação”.  

Assim, como aponta Gorz (2005), o uso interessado do conhecimento como capital é 

algo que remonta ao capitalismo na sua fase industrial e à constituição do “saber morto”, que 

foi objetivado nas máquinas, nas instalações e nos processos produtivos. Já na atualidade, o 

conhecimento é tomado de modo diferenciado a ponto de repercutir nos processos de trabalho 

e gerar lucros de modo ilimitado. Trata-se do contexto da economia do conhecimento, na qual 

o saber passa a atuar de forma determinante nas mais variadas formas de trabalho, sejam elas 

pertencentes à produção industrial ou à prestação de serviços.  

O trabalho abstrato simples, como mecanismo gerador de valor, foi substituído pelo 

trabalho complexo, identificado como um capital imaterial (também denominado de capital 

humano, capital conhecimento ou capital inteligência). Marcadas pela informatização, as 

relações sociais no pós-fordismo foram caracterizadas pela revalorização das formas de saber 

que não são substituíveis e, deste modo, são concebidos como essenciais como as capacidades 

de expressão, de improvisação e de cooperação, que são consideradas como qualidades 

relevantes a serem aplicadas ao processo produtivo, sendo parte de toda a bagagem cultural e 

experiências presentes na formação de cada trabalhador (GORZ, 2005). 
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 Saberes que passam por uma constante subjetivação e apropriação individual foram 

constituídos, o que se traduz na heterogeneidade de capacidades, formações, percepções, 

julgamento e habilidades. Estes aspectos são utilizados, pelas empresas, para o incremento 

nos processos de produção, mesmo provenientes de experiências adquiridas fora dos espaços 

de trabalho, são tomadas como capital humano que não traz gastos extras em seu 

aproveitamento e ainda mantém uma contínua dinamicidade e constituição, vindos dos 

tempos e espaços além da atuação nas fábricas (GORZ, 2005). 

Neste processo, os/as trabalhadores/as, tratados como “colaboradores/as”, são 

considerados/as conforme as suas qualidades relativas aos seus comportamentos e esforços 

pessoais, direcionados para a execução de determinadas tarefas no processo produtivo. As 

diferenças entre o sujeito e a empresa ou a força de trabalho e o capital devem ser eliminadas 

intencionalmente, em uma perspectiva na qual os indivíduos passam a se constituir em capital 

fixo que precisa ser adaptado e melhorado para fins do processo produtivo. Cabe a eles serem 

responsáveis por sua competitividade, manutenção, atualização e adaptação para viabilizar 

sua continuidade no sistema configurado em tais características, no qual a auto-exploração e a 

autocomercialização ganham destaque (GORZ, 2005). 

Assim, a reestruturação produtiva ganhou novos contornos com a implementação de 

inovações sob os moldes do toyotismo. Expande-se, em escala mundial, este panorama 

pautado na intensificação e na precarização do trabalho com objetivos, cada vez maiores, de 

se elevarem as possibilidades e condições propícias à lucratividade. O cotidiano dos/as 

trabalhadores/as sofreu alterações significativas, pois afetou não apenas a organização dos 

processos produtivos mas também seus direitos, que passam por um processo de 

desregulamentação e flexibilização, abalando suas conquistas históricas. 

No Brasil, o processo de precarização e de informalização do trabalho marca os anos 

de 1990 e representou uma grande desestruturação no mercado de trabalho. Verifica-se uma 

expansão entre os empregos atípicos como o trabalho em tempo parcial, temporário, não 

registrado, por cooperativas, por conta própria ou a domicílio. Houve também uma maior 

inserção do trabalho feminino, ainda marcado pela desigualdade de oportunidades, cargos, 

condições e salários em um cenário caracterizado pela flexibilização das jornadas de trabalho 

e dos vínculos de emprego (MARUANI; HIRATA, 2003; LEITE; ARAÚJO, 2009). 

 

Esse processo, pervasivo aos mais variados setores de atividade, que se imbrica com 
as segmentações de gênero, raça, idade e qualificação do mercado de trabalho, 
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consistiu, em quase todos os casos, na revitalização de antigas formas precárias de 
inserção no mercado de trabalho, que adquiriram novos conteúdos e significados no 
contexto da globalização econômica, da reestruturação produtiva e da flexibilização 
da produção e do trabalho. (LEITE; ARAÚJO, 2009, p. 87) 

 

As práticas neoliberais abalaram, deste modo, os direitos trabalhistas, com a 

precarização das condições de contratação dos/as trabalhadores/as definidas por uma maior 

flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho. A subcontratação e a elevada 

rotatividade foram implementadas com o intuito de reduzir o número de trabalhadores/as 

fixos/as e a estabilidade no trabalho, enfraquecendo-o em favor da reprodução do capital e da 

crescente lucratividade. O emprego crescente de tecnologias apresentou impactos para mão de 

obra, configurando uma situação de desemprego estrutural em meio a uma elevação da 

produtividade (HARVEY, 1992; 2011; DAL ROSSO, 1996). 

Segundo Gorz (2004), o pós-fordismo interferiu não apenas no trabalho mas na 

“natureza do elo salarial”, ao se basear na convivência entre usinas de montagens matriz e 

subcontratadas, nas quais variavam significativamente os graus de qualificação dos/as 

trabalhadores/as e a remuneração. As subcontratadas, devido a sua condição de subordinação, 

seriam aquelas empresas que deveriam lidar com as variações na demanda que impactam 

os/as trabalhadores/as com práticas como a flexibilidade no tempo de trabalho e em relação à 

quantidade de mão de obra. Desta maneira, estariam divididos em grupos que teriam acesso a 

uma maior estabilidade e a atuar em tempo integral, exercendo a polivalência, e em grupos de 

assalariados/as periféricos/as, que atuariam de forma precária e instável. Além destes, 

trabalhadores/as autônomos/as e independentes, destituídos de direitos trabalhistas e de 

proteção social, também compõem cenário que viabiliza a prestação de serviços e 

fornecimento de insumos para as fábricas toyotistas. 

A precarização consiste em um processo que gera uma decadência nas condições de 

trabalho, podendo levar à perda dos direitos anteriormente conquistados, como alterações na 

remuneração, e pode atingir a estabilidade ou o vínculo empregatício. Trata-se de uma maior 

flexibilidade do trabalho que ocorre de forma institucionalizada mediante modificações nas 

leis trabalhistas e precisa ser pensada de modo associado à situação da precariedade que 

caracteriza o trabalho: a instabilidade e a insegurança tanto no que diz respeito à proteção 

social quanto à fragilidade econômica e social. Nesta perspectiva, o desemprego estrutural 

atinge globalmente os/as trabalhadores/as, em uma reestruturação em que há, 
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concomitantemente, a redução em seu número e a elevação do subproletariado, do trabalho 

precário e do emprego no setor de serviços (LEITE; ARAÚJO, 2009; ANTUNES, 2011). 

A constituição de uma sociedade salarial, como propõe Castel (2015), ocasionou uma 

desconsideração das variadas características e heterogeneidades dentro da classe trabalhadora, 

em um processo que generaliza sua composição e a torna cada vez mais dependente da 

estrutura na qual se encontra inserida. Desta maneira, apesar de possuírem distinções, as mais 

diversas categorias passam a ser comparadas com parâmetros idênticos e isto os coloca em 

uma escala linear de promoção e mudança social, na qual o Estado fornece serviços, 

entretanto, isto dependeria de seu “mérito”, uma justificativa que aponta, ideologicamente, 

para a mudança com base nos esforços individuais. 

O tempo deixa de ser medida de valor ao substituir o tempo rígido de trabalho pelo 

tempo flexível, trazendo repercussões signficativas que envolvem a questão do emprego e 

mudanças na esfera cultural que precisam ser consideradas, como argumenta Freitas (2006). 

O mundo do trabalho recebe diretamente os impactos das necessidades impostas pelos anseios 

de serem elevados a produtividade e os lucros. Portanto, o controle do tempo tem sido uma 

prática presente nos espaços de trabalho para que atuasse em favor de tais metas, em uma 

realidade marcada pelo trabalho intensificado, flexível, parcial ou temporário como novas 

faces do trabalho da atualidade.  

 

1.5 O processo de intensificação do trabalho na atualidade 
 

Concepções e representações interferem nas formas de trabalho constituídas que, ao 

serem transformadas sistematicamente pela aplicação tecnológica da ciência, trazem a 

presença do trabalho vivo como uma característica essencial, mesmo que permeado por 

mudanças e adaptações relativas às novas configurações laborais. Como um tema pouco 

explorado nas Ciências Sociais e na Sociologia brasileiras, tanto nos eventos quanto nas 

revistas acadêmicas, e inclusive entre os/as próprios/as trabalhadores/as, a temática tempo de 

trabalho se mostra pertinente ao afetá-los diretamente (FREITAS, 2006). 

Para fins desta pesquisa, torna-se imprescindível abordar as repercussões destes 

arranjos no tempo de trabalho, sobretudo no que tange à sua correlação com o tempo livre ou 

o tempo de “não trabalho”. Há o objetivo de se entender as correlações estabelecidas em tais 

categorias, bem como conceitos importantes para a análise do trabalho docente, como a 

intensificação e a precarização do trabalho, o lazer e o ócio. 
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O tempo de trabalho flexível e parcial tem, gradativamente, ocupado o espaço do 

tempo de trabalho rígido, sendo que a precarização do trabalho assalariado acarreta a 

instabilidade nos postos de trabalho e a sensação de incerteza e insegurança. A baixa 

remuneração e a elevada quantidade de trabalhadores/as disponíveis também descrevem o 

mercado de trabalho assalariado. Motivados/as pelas necessidades de sobrevivência, este 

quadro é gerador de uma tendência de inserção várias atividades laborais que propiciem 

complementação de renda dos/as trabalhadores/as. Como consequências, eles/as são 

submetidos/as a condições de sobrecarga de trabalho com atuação em mais de um cargo ou 

profissão (dupla jornada) e a realização de trabalho com horas extras, como argumenta Freitas 

(2006). 

Constituindo-se em uma das manifestações da precarização, a intensificação do 

trabalho ocorre quando alterações nos ritmos e temporalidades são implementadas, 

explicitadas pelo aumento das jornadas, o estabelecimento de processos em ritmos e 

movimentos cada vez mais intensos, a acumulação de atividades, a gestão com base em 

resultados, a polivalência e a flexibilidade dos/as trabalhadores/as. Jornadas e ritmos de 

trabalho são planejados com objetivo de elevar a produtividade e, nesta lógica, as ideias de 

tempo e de trabalho apresentam-se cada vez mais interrelacionadas (DAL ROSSO, 2008). 

Todo trabalho envolve esforço dos indivíduos que o exercem e o respectivo gasto de 

energias, ressaltando que este está na origem do conceito de intensidade. O nível de 

“dispêndio de energias” empregado na execução de uma atividade concreta é um elemento 

essencial para se compreender este processo. A ideia de intensidade remete à perspectiva 

dos/as trabalhadores/as e seu envolvimento no trabalho, sendo mais adequada que a noção de 

produtividade, algo que se limita às consequências das mudanças tecnológicas como 

argumenta Dal Rosso (2008). 

Desta forma, tendo como foco os/as trabalhadores/as e os processos de trabalho nos 

quais estes participam, é evidenciado o gasto de suas energias, tanto em seus aspectos 

quantitativos quanto qualitativos. Conceitua, então, como intensificação do trabalho  

 

[...] os processos de quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio das 
capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar 
quantitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho. [...] Intensificar é exigir 
mais trabalhos e resultados superiores no mesmo espaço de tempo. Significa, 
portanto, aumentar a exploração do trabalho. (DAL ROSSO, 2008, p. 23-45)  
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A intensidade do trabalho não se limita ao esforço físico ao remeter, também, às 

capacidades pessoais dos sujeitos envolvidos como relacionadas ao corpo e à mente, aos 

aprendizados prévios e à relação mantida com outros/as trabalhadores/as, bem como outras 

relações sociais com a família e outros grupos sociais. Resultados maiores em relação ao 

trabalho executado, em termos de quantidade ou de qualidade, refletem em sua maior 

intensidade e acarretam maiores quantidades de energia dos/as trabalhadores/as, sendo os/as 

empregadores/as os/as responsáveis pela definição do nível de intensidade do trabalho, 

influenciados/as por outros fatores, tais como as práticas neoliberais e os novos processos de 

trabalho implementados para estes objetivos. 

Em relação aos mecanismos que geram a intensificação do trabalho, o alongamento 

das jornadas baseia-se na elevação das tarefas a serem executadas pelos/as trabalhadores/as, 

abrangendo a sua performance em mais tempo de trabalho e maiores gastos de energia. 

Ocorre, por exemplo, com o pagamento de horas extras pagas, previstas na legislação 

trabalhista, ou aquelas não pagas que ainda estão presentes nos espaços de trabalho. Quando 

não há este prolongamento das jornadas, mantendo-se ela estável ou reduzindo-a, o processo 

de intensificação ainda é identificável, pois há outros fatores a serem considerados, como será 

discutido a seguir. 

A elevação do ritmo e da velocidade é artifício para intensificar o trabalho, sendo 

bastante visado pelos administradores e dirigentes dos processos de trabalho. Identificado 

deste modo, os sistemas taylorista-fordista e toyotista, como já foi discutido, estão presentes 

nas formas contemporâneas do trabalho, sendo característica típica do trabalho material. Em 

relação à acumulação de atividades executadas por um trabalhador, como uma fonte de 

intensificação do trabalho, resulta da redução da quantidade dos/as trabalhadores/as seja por 

demissões, aposentadorias daqueles que exerciam tais atividades ou outros fatores, sem a 

devida contratação para suprir a demanda. Desta maneira, como sintetiza Dal Rosso (2008, p. 

120), ocorre uma “redistribuição com concentração” com um aumento da carga de trabalho 

daqueles/as que permanecem.  

Visível nas fábricas toyotistas e disseminadas nos mais diversos ramos e processos de 

trabalho, a polivalência, versatilidade e a flexibilidade remetem às práticas nas quais é 

atribuído a um cargo atividades e serviços diversos, somando-se àqueles já realizados em um 

mesmo tempo laboral. Não representam intensificação do trabalho necessariamente, mas estas 

práticas em conjunto podem acarretar mais trabalho quando submetidas a um mesmo grupo de 
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trabalhadores/as e significar um excesso de tarefas a serem realizadas e seu adensamento. Há, 

neste sentido, um maior preenchimento do tempo produtivo, o que afeta diretamente o/a 

trabalhador/a e suas respectivas energias empregadas.  

A gestão por resultados, analisada como uma cobrança por melhor atuação que 

ocasione mais produtos do trabalho, é descrita por uma maior pressão interior e exterior para 

que haja um incremento no resultado de seu trabalho, seja ele na forma de um bem ou na 

prestação de um serviço. Apesar disso, trata-se de um mecanismo utilizado de forma peculiar 

no trabalho imaterial, visto que é o serviço prestado o resultante da atuação do trabalhador. 

As tecnologias, sobretudo as relacionadas à informação e à comunicação atuam 

significativamente para a redução da “porosidade” no trabalho, ou seja, os momentos de não 

trabalho presentes na jornada. A intensificação do trabalho permeia as relações de trabalho 

existentes, ocasionadas por mudanças técnicas, mas também na organização do trabalho. 

Segundo Dal Rosso (2008), precisam ser considerados fatores cronológicos pautados nos 

inícios e términos do trabalho e os diferentes horários, mas também os fatores cronométricos 

que se constituem naqueles que incluem aspectos como a “duração, a velocidade ou o ritmo” 

de sua realização.  

A partir de elementos cronométricos, a intensificação do trabalho ocorre pela 

intensificação, densificação e massificação do trabalho. Em relação à intensificação, o teórico 

aponta que ocorre a partir da elevação do ritmo e da velocidade do trabalho. Diferentemente, 

ocorre o que diz respeito à densificação, que é descrita pela busca em afetar os ditos “tempos 

mortos” e tornar denso o tempo de trabalho, antes visto como “poroso”. Por último, Dal 

Rosso (2006) apresenta a massificação como a intervenção nos períodos destinados às pausas, 

ao descanso, à formação e ao treinamento. 

Em relação aos fatores cronológicos, a intensificação verifica-se com a fragmentação, 

a elevação das horas trabalhadas e a separação do “tempo dos homens e das máquinas”. A 

fragmentação é obtida pela flexibilização do tempo de trabalho que é redistribuído de modo a 

possibilitar melhores resultados ao ser comparado com sua realização em um tempo contínuo 

e linear. A elevação do tempo de trabalho diário também acarreta na intensificação ao 

sobrecarregar o trabalhador, com possibilidade de ocasionar, inclusive, acidentes de trabalho. 

Por fim, a dissociação dos tempos dos homens e das máquinas resulta no trabalho em 

períodos anormais ou atípicos com consequências para os tempos de não trabalho, como os 
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feriados e os finais de semana. Interfere, pois, no tempo que seria direcionado ao lazer, à 

formação e ao ócio dos indivíduos. 

De acordo com Dal Rosso (2008), a intensificação do trabalho consiste em um 

processo em andamento e que é global, entretanto, é dotado de características variáveis com 

destaque para as grandes empresas capitalistas como o ramo no qual o processo se distancia 

dos demais setores por ser mais explícito e profundo. Há uma heterogeneidade no processo ao 

variar conforme os tipos de atividades econômicas em questão: há áreas nas quais os/as 

trabalhadores/as percebem mais a intensificação e outras, diferentemente, não avaliaram seu 

trabalho como sendo “predominantemente mais intenso” comparando-se com outros setores 

econômicos. Soma-se a estes fatores o fato de que este processo pode se diferenciar conforme 

o grau de resistência dos/as trabalhadores/as e o poder do capital em relação a este tipo de 

organização. Além disso, os padrões de intensidade já instituídos são mecanismos 

comparativos e que podem servir para questionar tal situação. 

Como esclarece Gorz (2005), no contexto do pós-Fordismo, a constituição de valor 

não se limita mais ao tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir um 

determinado bem, passando a considerar aspectos como o “componente comportamental” e a 

motivação. Nesta lógica, pois, a produtividade é associada à performance, relacionada 

diretamente com suas respectivas subjetividades e diversidades. É configurado, neste sentido, 

um trabalho que não é passível de determinação quantitativa, de formalização, 

armazenamento e objetivação, além da inadequação de sua padronização ou estandartização. 

Reside aí a dificuldade em se quantificar o caráter qualitativo do trabalho configurado. 

Segundo Dal Rosso (2008), no setor de prestação de serviços, a intensidade do 

trabalho não é mensurada da mesma forma que ocorre em um trabalho que gera uma 

mercadoria, que é, desta forma, entendido como trabalho material. Por isso, tem ocorrido uma 

pressão pela intensificação desta forma de trabalho em que as fronteiras entre os tempos de 

trabalho e de não trabalho passam por mudanças e são dispostas de modo difuso, além de não 

existir uma rígida separação entre ambas. Com estes novos problemas, surgem impactos para 

a vida social e individual dos/as trabalhadores/as e que precisam ser considerados.  

Desta maneira, o tempo de trabalho como critério e medida de valor não é um critério 

suficiente para se entender os impactos e atuação deste tipo de trabalho, sendo os aspectos 

intelectuais e emocionais outros elementos pertinentes para se compreender e perceber a 

intensificação que trabalhadores/as imateriais da sociedade atual se encontram submetidos/as. 
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1.6 Correlações entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho – o tempo livre, o 
lazer, o ócio e o desemprego 
 

O processo de intensificação do trabalho permeia os espaços laborais, como discutido 

anteriormente. Ao serem dispostos hierarquicamente como superiores diante de outros tempos 

sociais, os tempos de trabalho explicitam relações de poder na sociedade capitalista. Os/as 

trabalhadores/as flexíveis não apenas passam pela busca em eliminar os tempos mortos ainda 

presentes em sua jornada, como também veem sua vida pessoal ser atingida pelos tempos de 

trabalho, o que influencia as vivências daquilo que compõe esta esfera privada (DAL ROSSO, 

2008). 

Ao ser comparado com o tempo de trabalho, o tempo livre é usufruído, em muitos 

casos, à margem da parcela do tempo concebido como essencial para a vida em sociedade: o 

tempo da obrigação e do compromisso, consiste, pois, no tempo que excede as jornadas de 

trabalho. Tomado como um mecanismo de recuperação da força de trabalho, seu acesso 

possibilitaria a retomada mais eficiente da produção industrial. O entendimento sobre o tempo 

livre perpassa o fato de ser entendido como oposto ao trabalho, o que torna imprescindível 

verificar como se apresentam as suas intersecções (MAYA, 2008; PRONOVOST, 2011). 

Submetidos a uma lógica que coloca o tempo de trabalho como obrigação, 

imprescindível para suas condições de sobrevivência, grande parte dos/as trabalhadores/as não 

conseguem usufruir tempo suficiente para vivenciar momentos do cotidiano com a família e 

amigos e investir em formação e informação, em um posicionamento em que o tempo 

dedicado ao trabalho é posto como primordial, sendo flexibilizado pela fragmentação, 

deslocalização e desvalorização crescentes. Inseridos no capitalismo, o tempo de trabalho e o 

tempo livre precisam ser entendidos conforme a lógica deste modo de produção (MAYA, 

2008; PRONOVOST, 2011). 

Estes tempos sociais foram subordinados ao trabalho, entendido como concepção e 

tempo dominante, como argumenta Marx (2014, p. 306), 

 

Não tem qualquer sentido o tempo para a educação, para o desenvolvimento 
intelectual, para preencher funções sociais, para o convívio social, para o livre 
exercício das forças físicas e espirituais, para o descanso dominical, mesmo no país 
dos santificadores do domingo. Mas, em seu impulso cego, desmedido, em sua 
voracidade por trabalho excedente, viola o capital os limites extremos, físicos e 
morais, da jornada de trabalho. Usurpa o tempo que deve pertencer ao crescimento, 
ao desenvolvimento e à saúde do corpo [...]. 
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Assim, ao buscar analisar a sociedade de seu tempo, Marx (2014) identificou esta 

correlação hierárquica entre os tempos sociais e trouxe elementos para se pensar o 

desenvolvimento do capitalismo e do tempo de trabalho que lhe sucedeu, contexto no qual 

este processo se complexifica até chegar à atualidade, período em que uma nova relação 

salarial e impôs diante dos/as trabalhadores/as.  

Na sociedade pós-fordista, o trabalho e os outros tempos sociais ganham alguns 

contornos, pois, além da remuneração obtida em virtude da realização de determinadas 

atividades laborais, houve a inclusão de possibilidades de acesso a direitos sociais e uma 

maior participação na sociedade, que inclui consumo, moradia, instrução e lazer.  

O tempo livre remete a um tempo tido como privilegiado e que pode ocasionar a 

elaboração de novos valores coletivos. É entendido como um benefício ao ser comparado com 

o tempo que é dedicado ao trabalho e se diferencia por se aproximar de sensações ligadas à 

liberdade, satisfação, criatividade e caráter lúdico. Associado à realização de momentos de 

lazer, de ócio, de fruição, de formação, de cuidados pessoais e de interação, corresponde a 

práticas educativas e culturais que proporcionam momentos de expressão, de criação e de 

aprendizagem (PRONOVOST, 2011). 

Como uma das expressões do tempo livre, o ócio representa a vivência de atividades 

escolhidas livremente pelos indivíduos conforme seus desejos e anseios, incluindo o direito à 

preguiça e ao “não fazer nada”. Então, diferencia-se do tempo de trabalho e daquele destinado 

ao percurso e o transporte de casa ao trabalho e das obrigações familiares, sociais e 

fisiológicas (SUE, 1992). 

O lazer6 correlaciona-se ao tempo de trabalho pois este exerce influências 

significativas e praticamente irresistíveis em relação ao primeiro, segundo Pronovost (2011). 

Trata-se de um tempo social caracterizado pelo afastamento do indivíduo das obrigações 

laborais, familiares, políticas e espirituais. Como resultado do desenvolvimento de uma 

sociedade, usufruir o lazer remete ao descanso, à diversão e ao desenvolvimento do corpo e da 

                                                           
6 Como correlacionada ao tempo livre, a relação entre trabalho e lazer foi preocupação de intelectuais que, em 
muitos casos, afirmaram a superioridade e a centralidade de uma categoria sobre a outra, em favor de sua 
autonomização. A busca em se destacar e se diferenciar o campo do lazer, sobretudo no que tange à ideia de 
trabalho, tem, implicitamente, interesses no fortalecimento deste campo de pesquisas e estudos, como argumenta 
Pronovost (2011). A relação entre trabalho e lazer é fundamental para a constituição destes campos de 
conhecimento e coube à Sociologia do Lazer pensar justamente o “não trabalho”. Apesar dos esforços em defesa 
da existência da “civilização do lazer” e realizar sua reconstrução de forma a torná-la mais autônoma, esta ainda 
é bastante associada à Sociologia do Trabalho, que lhe deu origem. Além disso, a própria ideia de lazer foi 
pensada e incentivada pela lógica da produção material (PRONOVOST, 2011; CAMARGO, 2011). 
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mente em favor da satisfação pessoal, recuperação dos indivíduos, descontração, dentre 

outros, como explica Dumazedier (2008). 

Lazeres físicos, práticos, artísticos, intelectuais e sociais são influenciados pela 

economia, política e cultura de uma sociedade. Pensados sob a perspectiva do trabalho, 

podem ser realizados em diversas circunstâncias, tais como no fim do dia, aos finais de 

semana, nos períodos destinados às férias e durante a aposentadoria. Portanto, tempos 

relacionados ao tempo livre podem ser preenchidos pelo lazer cujos bens e serviços 

intrínsecos também são influenciados pelo mercado e sua dinâmica (DUMAZEDIER, 2008). 

A redução da carga de trabalho poderia possibilitar um maior acesso ao tempo livre 

aos/às trabalhadores/as, já que maiores jornadas de trabalho representam mecanismos de sua 

intensificação e “mais trabalho” (DAL ROSSO, 2008). No Brasil, as lutas pela redução da 

jornada passam por três momentos: 

 

[...] o primeiro consiste na imposição de controles à prática desenfreada de horas de 
trabalho, adotada pelas primeiras organizações capitalistas industriais e de outros 
setores de atividade, tal como transporte no final do século XIX e início do século 
XX, alcançada por meio de um conjunto de greves operárias, que atingem seu 
objetivo com a regulação da jornada nos anos 1930, pelo executivo, consolidando-se 
no documento conhecido como CLT; o segundo é a introdução do princípio das 44 
horas semanais na Constituição de 1988, obtido pelos movimentos sociais e 
sindicatos mediante greves e pressões, após a vigência por 50 anos das regulações da 
CLT; o terceiro momento compreende a retomada da luta pelo princípio da redução 
da jornada, com a bandeira das 40 horas semanais arvorada por centrais sindicais, 
por sindicatos e assalariados em geral e que está em curso neste momento em nosso 
país. (DAL ROSSO, 2010, p. 02-03) 

 

Reduzir o tempo de trabalho em favor de uma “sociedade do tempo livre” tornou-se 

uma meta oriunda da luta para se diminuir as horas e os dias de labor para se ampliar as 

possibilidades de atuação dos indivíduos para além disso (SUE, 1992; DAL ROSSO, 1996). 

Lafargue (1995) defende o direito à preguiça possibilitado pela redução das jornadas 

de trabalho e a ampliação do tempo de não trabalho. Em uma crítica à centralidade dada ao 

trabalho pelos próprios sujeitos envolvidos, aponta que este se constituiu em um dogma na 

sociedade capitalista e que traz consequências negativas e nocivas a eles. Por outro lado, o 

tempo de não trabalho estaria relacionado à liberdade do indivíduo e ao ócio. Porém, como já 

havia alertado Marx (2014), diminuir formalmente as jornadas de trabalho não consiste, 

obrigatoriamente, em uma queda no tempo de trabalho. Este, mesmo com suas horas 

reduzidas, pode ainda acarretar em uma sobrecarga de tarefas e funções e a mesma cobrança 

por resultados e produtividade.  
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O trabalho intensificado, viabilizado pela redução da jornada, propicia mecanismos 

para ser usada mais força em um determinado tempo. O aperfeiçoamento tecnológico, que 

viabiliza a inserção das máquinas nos processos produtivos, interfere na elevação da 

quantidade de trabalho num menor período e isto ocorre tanto pela elevação da sua velocidade 

quanto pelo incremento no número de equipamentos aos quais os/as trabalhadores/as devem 

atuar. Este tempo de trabalho pode trazer consigo marcas da intensificação e da precarização 

do trabalho, o que reflete em baixos salários, sobrecarga de trabalho e danos à saúde física e 

mental dos indivíduos envolvidos.  

Desta maneira, diminuir o tempo de trabalho mediante políticas voltadas para a sua 

flexibilização, como é o caso do trabalho em tempo parcial, não garante um tempo livre de 

qualidade necessariamente, seja por questões financeiras, físicas, de saúde ou, inclusive, 

devido à inserção em outras ocupações e empregos. Além disso, não consiste, 

necessariamente, em uma solução para o desemprego, que se mantém mesmo diante da 

redução na jornada de trabalho (DAL ROSSO, 1996). 

O desemprego, uma das expressões do tempo de não trabalho, representa um 

impeditivo à vivência do tempo livre ligado ao ócio, ao lazer, à satisfação pessoal e ao 

descanso, tal como estes foram definidos por Sue (1992) e Dumazedier (2008). Significando 

um distanciamento do trabalho e do salário, estar excluído do mercado de trabalho tem, entre 

outras repercussões, a limitação do acesso a outros direitos sociais (DAL ROSSO, 1996). 

A elevação da produtividade, ao diminuir a necessidade do trabalho, gera uma 

elevação dos tempos de não trabalho que também são controlados pelas mesmas empresas que 

determinam a produção. A busca por aumentar a presença do lazer e reduzir o trabalho tem 

sido parte dos desejos de muitos indivíduos. O trabalho que ainda permanece como uma 

prática importante para a humanidade não pode ocupar toda a vida social, como argumenta 

Dal Rosso (1996, p. 15), “[...] O trabalho é necessário para a preservação da vida e para a 

construção da sociedade. Mas a vida não se reduz ao trabalho. Viver é muito mais que 

trabalhar”. 

Diante destas concepções, é preciso refletir sobre as possiblidades de desfrutar o 

tempo livre, pois o/a trabalhador/a está inserido em uma sociedade capitalista e que é 

constituída por valores relativos ao consumo e à produção de bens e serviços. Então, o tempo 

livre associado à liberdade, à criatividade e à realização dos indivíduos continua sendo 
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incompatível com o capitalismo, tornando-se ambos um “par imperfeito”, como define 

Padilha (2000).  

O tempo livre precisa ser pensado em sua relação com o seu oposto, o tempo de 

trabalho. Devido à natureza da relação entre trabalho e capital, estar inserido no mercado de 

trabalho viabiliza um maior acesso ao lazer e ao ócio, definindo as suas possibilidades, 

constituindo-se em um fator limitador ao determinar o período, o espaço, o tipo, o 

investimento financeiro possível e a qualidade da atividade a que se destina o tempo livre. 

Assim, podem ser constituídas variadas formas de lazeres e de ócio e estas perpassam 

concepções subjetivas e objetivas presentes na sociedade e que precisam ser consideradas, 

mesmo entendendo-se que, na sociedade em que vivemos, há fortes limitações advindas das 

configurações econômicas atuais. 

Por fim, este capítulo, ao iniciar com a discussão pela categoria tempo, teve os anseios 

de se aproximar da discussão sobre o trabalho como um tempo social, em um percurso que se 

inicia com as discussões sobre o trabalho material. As repercussões sobre as transformações 

dos processos produtivos englobaram uma série de adaptações e inovações na rotina e no 

controle dos tempos e movimentos na produção, como ocorreu no sistema taylorista-fordista e 

no toyotismo. No contexto da acumulação flexível, vínculos trabalhistas foram modificados, 

trazendo inúmeras consequências aos/às trabalhadores/as imersos na sociedade salarial. 

A partir da análise dos processos de trabalho delineados no espaço da fábrica, foi 

reforçada a relevância em se pensar sobre as consequências advindas das configurações do 

tempo nos espaços de trabalho mas também àqueles destinados ao tempo livre, o seu oposto. 

Demonstrou-se o quanto os tempos de trabalho tem ocupado outros tempos sociais, o que vai 

de encontro com os discursos que apontam para a centralidade do trabalho na sociedade 

contemporânea e do capital em detrimento de todas as outras esferas sociais.  

Novas práticas, que alteram os processos de trabalho,têm gerado concepções que são 

disseminadas socialmente em uma realidade na qual o neoliberalismo dita tendências para a 

economia, a política e a educação. Por isso busquei, nesta pesquisa, iniciar a discussão dos 

processos de trabalho material para depois iniciar a temática do trabalho docente sem, 

contudo, aprofundar no debate sobre as diferenças desta tipologia7.  

                                                           
7As formas de trabalho material e imaterial são categorias fundamentais que propiciam o entendimento do 
mundo do trabalho. Interconectadas, não são noções rígidas e isoladas uma da outra. Esta distinção foi realizada 
nesta pesquisa partindo da observância dos produtos do trabalho que podem consistir em objetos que são 
materializados ou em um serviço prestado, estando aí o ponto essencial que caracteriza o trabalho docente em 
sua imaterialidade. 
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A intensificação do trabalho que vai além da produção industrial reforça a importância 

em se basear em indicadores concretos como metodologia de pesquisa. Os estudos sobre o 

assunto ainda são bastante reduzidos no que tange à realidade brasileira, explicitando a 

relevância em serem realizados levantamentos diretos e pesquisas empíricas com observação 

ou diálogos com os/as trabalhadores/as, sujeitos que vivenciam o cotidiano do trabalho (DAL 

ROSSO, 2008). 

Diante do que foi apresentado, o Capítulo 2 abordará o trabalho docente em um 

percurso que se inicia com a discussão da escola como o espaço de trabalho por excelência 

dos professores e a natureza do trabalho docente, abordando questões como a imaterialidade, 

o caráter de prestação de serviços e o tempo de trabalho. 
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2 TRABALHO DOCENTE, O PROCESSO DE PRODUÇÃO PEDAGÓGICO E OS 
TEMPOS SOCIAIS 

 

Os interesses inerentes ao capitalismo tem direcionado mudanças no trabalho 

realizadas por grupos dominantes, estimulando a constituição de novos modos de se entender 

e realizar a produção, contratar os/as trabalhadores/as, lidar com as mercadorias e distribuir 

aos/às consumidores/as, como foi discutido no Capítulo 1. Tais práticas têm afetado as formas 

de trabalho não materiais e a relação entre os tempos sociais de trabalho e de não trabalho. A 

educação faz parte deste contexto e sofre interferências relativas ao meio social em que está 

inserida. A escola, como o lócus de realização do trabalho docente, também é impactada pela 

lógica da produção econômica das sociedades.  

 A educação como objeto de estudo sociológico precisa ser compreendida em sua 

complexidade e na diversidade de fenômenos e concepções a que tem sido submetida. Entre 

tais perspectivas, tem-se aquela que propõe que se trata de um processo de inserção, um 

aspecto integrante de outros processos sociais. Apresentando-se de diversas maneiras, os 

níveis sociocultural e psicossocial representam a sua realização. Ao sociólogo, é relevante 

perceber a educação escolar como um processo social ligado a uma instituição que tem 

relação com “[...] outras formas do processo educacional e para as conexões deste para a 

configuração estrutural da sociedade global” (PEREIRA; FORACCHI, 1987, p. 04). 

 A Sociologia da Educação consiste na investigação científica dos processos e 

regularidades sociais que estão ligados ao sistema educacional (ou sistema socializador) que 

inclui os processos ditos formais e sistemáticos e os processos informais e assistemáticos, 

associados aos processos de comunicação e a uma instrução não programada. Entre algumas 

de suas subáreas de conhecimento, destaca-se: a relação do sistema educacional com os 

demais elementos da realidade social; as relações sociais na escola; a inteferência da escola no 

comportamento e na personalidade dos indivíduos; e a escola como parte de uma comunidade 

(BROOKOVER, 1987). 

 Formando um campo próprio de efetivação de uma instrução sistemática e 

programada, a escola é caracterizada por um ritmo que lhe é inerente e uma formalidade 

pautada em regras e regulamentos específicos e etapas com distintos graus de dificuldade e 

repercussão. Possui formas de organização interna que são pautadas em regras, regulamentos, 

legislação e na busca intencional por uma formação que envolve diversos atores sociais, tais 

como professores/as, estudantes, grupos gestores, funcionários/as da área administrativa e 
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diversos/as prestadores/as de serviços. Neste espaço há a convivência de diferentes 

indivíduos, o que resulta em uma mescla de combinações culturais, socializações e histórias 

de vida que ganham mais nuances ao se considerar as diferenças de gênero, raça e classes 

sociais.  

 Constitui-se, desta maneira, uma cultura organizacional ou cultura da escola, onde 

ocorre sua construção e a reconstrução, uma instância em que se estabelece a mediação e a 

relação entre diversas culturas. A cultura da escola, especificamente, remete a significados e 

valores relativos à identidade e às características desta instituição e dos indivíduos que 

trabalham ou estudam neste espaço. Nesta perspectiva, consiste em um grupo instituído, no 

qual seus membros estabelecem relações de sociais com características descritas por sua 

composição, organização e estrutura, além de serem marcadas por interesses e atividades de 

seus respectivos membros, como é o caso dos/as professores/as e alunos/as (ZNANIECKI, 

1987; PÉREZ GÓMEZ, 2001; LIBÂNEO, 2008). 

Ao possuir determinadas características, a docência se apresenta como uma forma de 

trabalho imaterial que faz parte do setor de prestação de serviços. Estas considerações 

reforçaram a importância em se discutir, em um recorte, a profissionalização docente na 

atualidade como a organização e a realidade das escolas públicas brasileiras e as condições e o 

tempo de trabalho docentes. 

A experiência na docência na escola pode ser caracterizada por fases (ou ciclos) e 

atitudes, nos quais formas distintas e com bastante dinamicidade marcam o decorrer das 

carreiras, não sendo obrigatória a ordem e a abrangência de todas elas, como diz Huberman 

(2013). Há a fase de entrada na carreira, relativa aos primeiros anos na profissão, permeada 

por incertezas e os primeiros contatos com a realidade escolar. A estabilização é uma fase 

caracterizada pela tomada de responsabilidades e a escolha mais sólida em ser professor/a. A 

diversificação é constituída pela experimentação cotidiana e a variação de metodologias e 

avaliações; pôr-se em questão é aquele período marcado pelos questionamentos e a reflexão 

sobre a carreira. Existem os momentos nos quais se denota vivenciar a fase de serenidade e do 

distanciamento afetivo com a redução do investimento e do envolvimento com o trabalho. Já 

o conservantismo e lamentações seria uma postura em que há críticas e rigidez em relação ao 

cotidiano e resistência às inovações. Por fim, a fase do desinvestimento é característica do fim 

da carreira e ocorre quando os/as profissionais começam a se “libertar” aos poucos do 

investimento ao trabalho. Importante salientar que os/as profissionais, não apenas 
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relacionados/as à docência, podem possuir várias destas características ou apenas alguma 

delas, sendo esta classificação um mecanismo teórico para se entender os percursos trilhados 

numa profissão. 

Perceber tais variações na vivência desta profissão é importante para conhecer os/as 

docentes e suas visões de mundo ao longo de sua carreira, o que contribui para conhecer suas 

particularidades. Além disso, a realidade é percebida como uma gama de elementos e de 

complexificações ocasionados por fatores como as condições de trabalho, as áreas de 

conhecimento, os tipos de espaços de trabalho e o perfil dos discentes a serem atendidos, 

dentre outras variações que denotam uma heterogeneidade de elementos que descrevem os/as 

profissionais. 

Diante disso, este Capítulo tem a finalidade de abordar o trabalho docente em uma 

reflexão sobre a realidade brasileira e relativa ao Estado de Goiás8, na qual a legislação 

educacional, dados atuais sobre a educação escolar, conceitos e estudos sobre a temática 

foram fundamentais. A discussão foi dividida nos seguintes tópicos: A profissão docente 

como um trabalho imaterial; Políticas educacionais e a massificação do ensino; A Educação 

Básica pública no Brasil e no Estado de Goiás; e, por fim, A intensificação do trabalho 

docente na Educação Básica. 

 

2.1 A profissão docente como um trabalho imaterial 
 

Ao se configurar como um trabalho estritamente relacional, a docência se realiza a 

partir do contato entre os indivíduos e ocorre em virtude do processo de ensino e 

aprendizagem. Caracterizando os serviços ligados à educação, à cultura, à saúde, aos serviços 

sociais, à comunicação, aos bancários, às finanças, os serviços pautados na imaterialidade, 

indicam um maior e mais explícito envolvimento de saberes culturais que são herdados e 

repassados a outros indivíduos e envolvem suas capacidades intelectuais e afetivas (DAL 

ROSSO, 2008). 

Lidar com a aprendizagem faz parte de suas funções e objetivos a serem alcançados 

pelos/as docentes, sendo o ensino a sua atividade primordial. Seu foco diferencia-se, portanto, 

da relação do/a trabalhador/a com máquinas automatizadas e da produção ou montagem de 

                                                           
8A Secretaria de Estado de Educação (SEDUCE) mantém a Rede Pública Estadual de Ensino em Goiás. De 
acordo com o sítio oficial da SEDUCE, seu objetivo é proporcionar e implementar políticas públicas relativas 
aos níveis Fundamental e Médio para possibilitar o acesso à escolarização de crianças, jovens e adultos, 
qualidade de ensino e uma formação cidadã e ao mundo do trabalho (GOIÁS, 2010). 



53 
 

 

 

bens materiais. Compreende um trabalho intelectual que é essencialmente imaterial e é 

influenciado pelas subjetividades na sua produção e execução, mantendo inter-relação com as 

experiências atuais e prévias dos sujeitos envolvidos: 

 

O serviço profissional é, de fato, a mercantilização de um saber sob a única forma 
que pode objetivá-lo: a dos atos que o demonstram. A produção desses atos implica 
necessariamente uma parte de produção de si e de doação de si. A coisa é 
perfeitamente evidente nos serviços relacionais (educação, cuidados, assistência), 
mas também nos ofícios artísticos, na moda, no design, na publicidade. O valor de 
um serviço é, pois, tão menos mensurável quanto maior seja a parcela de doação e 
de produção de si, ou seja, quanto mais seu caráter incomparavelmente pessoal lhe 
confira um valor intrínseco que prevalece sobre seu valor de troca normal. (GORZ, 
2005, p. 32-33) 
 

O capital imaterial é caracterizado por uma inadequação de seu tratamento enquanto 

mercadoria: seus custos são indetermináveis e seu valor não se define pelo tempo de trabalho 

necessário para sua constituição. Os processos de produção não coincidem necessariamente 

com os processos de trabalho, há dificuldades em se determinar o início e a natureza de sua 

formação, que é única e incomparável, além de não padronizável por ser proveniente de 

experiências e práticas individuais. Precisa, portanto, ser analisado de forma a considerar suas 

particularidades, que se diferenciam daquelas inerentes à produção material. Por 

consequência, a análise da docência, que tem o saber como matéria-prima e a relação com 

os/as discentes como característica essencial, precisa abordar os aspectos elencados por Gorz 

(2005), tais como a subjetividade exigida em seu processo de produção, indeterminação 

quantitativa das horas trabalhadas, a indefinição temporal e espacial da constituição dos 

saberes e da formação envolvidos.  

A educação escolar se constitui em uma relação social na qual o saber historicamente 

produzido é apropriado pelos/as estudantes e os/as professores/as não sofrem expropriação. 

As escolas públicas, onde o ensino é oferecido de modo gratuito, tem o Estado como um 

empregador. Os lucros não são vistos como objetivos e, como consequência, o que é gasto 

com estas instituições não é concebido como capital e a docência é entendida como um 

trabalho improdutivo. Difere, desta maneira, da produção material, em que há a separação 

entre as etapas de concepção e de execução nos processos de trabalho e o capital afeta este 

saber e desqualifica os/as trabalhadores/as (FREITAS, 2000; PARO, 2000). 

A totalidade dos processos de trabalho realizados é compreendida como algo não 

quantificável, em termos de valor, e não material. Emprega-se tempo e envolvimento docente 
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para a sua produção, sendo que a aula pode ser entendida como o produto do processo de 

produção escolar, mas consiste no próprio trabalho pedagógico. Configura-se em um serviço 

prestado nas escolas. Seu consumo apresenta-se de forma concomitante à produção do 

trabalho, durante o ato de ensinar e aprender, e isto representa mais uma distinção entre a 

produção pedagógica presente nas salas de aula e a produção material das fábricas. O saber e 

o saber-fazer estão sob a responsabilidade dos/as professores/as, sendo que há uma 

indissociação entre o saber e o fazer na qual a execução e a concepção se encontram 

misturadas aos métodos e técnicas de ensino (CODO; VASQUES-MENEZES, 1999; PARO, 

2000). 

O conhecimento que constitui o “saber que se passa”, ao ser historicamente 

constituído, é apropriado pelos/as estudantes, podendo estes/as atuarem ativamente neste 

processo, gerar conhecimento e se transformar. Concebidos/as como o objeto do trabalho 

docente e não meros consumidores, também podem ser considerados como produtores ou co-

produtores, pois “[...] ele é o verdadeiro objeto ‘sobre o qual’ se processa o trabalho 

pedagógico e que se ‘transforma’ nesse processo, permanecendo para além dele” (PARO, 

2000, p. 32). Nesta mesma direção, diz Codo (1999), o produto do trabalho docente envolve a 

transformação do outro mediante a participação deste outro, ou seja, é a mudança promovida 

pela educação na qual se estabelece uma relação direta entre educadores/as e educandos/as: 

ambos se transformam no processo pedagógico em um trabalho que é “imediatamente 

histórico”. 

Como argumentam Codo (1999) e Paro (2000), as escolas não se constituem em 

fábricas capitalistas e, nas instituições públicas, inexiste nelas a figura do patrão. Estas estão 

inseridas na sociedade capitalista e sofrem os impactos desta situação. A docência é uma 

prática de indivíduos que estão imersos em determinadas relações sociais e processos de 

trabalho. Não se trata, desta maneira, de conceber o/as professores/as das escolas públicas 

como trabalhadores/as que geram mais-valia e sim em considerar as particularidades dos 

processos de produção pedagógicos para fundamentar a reflexão sobre a sua formação e o 

cotidiano nas escolas, suas condições de trabalho e as consequências para sua vida 

profissional e pessoal.  

 

2.2 Políticas educacionais e a massificação do ensino  
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A apreensão da escola e do trabalho realizado pelos/as docentes na atualidade tem 

como pressuposto o entendimento de como esta instituição é pensada e organizada. A 

globalização é uma das características essenciais deste contexto em que práticas 

correlacionadas ao neoliberalismo passaram a influenciar diversas esferas sociais. Suas 

repercussões alcançaram as escolas e a educação e há a busca pela desregulação do sistema 

educativo, integrando-o como parte do cenário competitivo dos mercados (PERÉZ GÓMEZ, 

2001). 

 No Brasil, os anos de 1960 foram caracterizados por reformas educacionais 

relacionadas à ampliação do acesso à escolarização como um instrumento de mobilidade 

social e a educação foi concebida como um intrumento que amenizaria as desigualdades 

sociais. Posteriormente, o Ensino Fundamental tornou-se, constitucionalmente, obrigatório e 

gratuito, tornando-se um “direito público subjetivo”. Com o intuito de realizar a adaptação do 

sistemas educacionais, suprir as demandas advindas do capital e a necessidade de se 

democratizar o acesso à escolarização, nos anos 1990, organismos internacionais interferem 

nos fatores organizacionais e pedagógicos, seja na realização de eventos, assessorias e na 

criação de documentos, como descrevem Frigotto e Ciavatta (2003).  

 Um destes eventos foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos em 

Jomtiem, na Tailândia que propôs que políticas educacionais brasileiras tivessem o objetivo 

de promover a equidade social. Com o financiamento da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Banco 

Mundial, a educação deveria estar em conformidade com o compromisso, firmado neste 

encontro, de realizar a expansão da Educação Básica. Isto tornou necessária uma série de 

modificações na organização e na gestão da escola pública. Vislumbrou-se que a 

empregabilidade seria obtida pelo acesso à educação geral tornaria os indivíduos aptos ao 

emprego formal, entretanto, esta elevação na oferta de escolarização não se efetivou com o 

proporcional investimento pelos países em desenvolvimento (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003; OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). Assim,  

 
Foi criado o conceito de equidade, entendido como a responsabilidade de a escola 
ter que ensinar qualquer aluno, independentemente de seu nível socioeconômico. 
Dessa forma, descontado o nível socioeconômico, o que restava era percebido como 
sendo de responsabilidade da escola e de seus recursos pedagógicos. Bastava treinar 
(ou credenciar) os professores, mandar livros didáticos, criar parâmetros 
curriculares, eliminar os tempos fixos como nos ciclos ou na progressão continuada 
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e, sobretudo, inserir avaliação externa. Este tem sido o cotidiano dos sistemas 
educativos sob o impacto das políticas públicas mais recentes. (FREITAS, 2004) 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) representa um dos 

documentos de referência pertencentes a este contexto e que buscou normatizar e adequar a 

educação brasileira. Dentre diversos aspectos, foram apresentados elementos para se pensar 

tanto os níveis educacionais escolares, seus órgãos responsáveis e a profissão docente. As 

ideias de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, disseminadas neste documento, 

tiveram a influência das concepções neoliberais. Em virtude disso, os sistemas educativos 

passaram por uma adaptação organizacional e física. O Estado passou por um enxugamento 

de suas atribuições e responsabilidades, estando em consonância com os objetivos do Estado 

Mínimo. Efetivando-se a descentralização, às escolas e às comunidades ficou a 

responsabilidade de planejar, organizar e avaliar seu funcionamento e atuação (BRASIL, 

1996; LIBÂNEO, 2008; ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). 

 Com o objetivo de receber as matrículas em maiores números, as escolas precisaram 

se organizar para o recebimento de mais estudantes. Houve a ampliação das turmas, das 

etapas e das modalidades de ensino ofertadas. Estas medidas também buscaram alcançar 

àqueles/as que não tiveram acesso à escolarização ou necessitaram de abandonar as salas de 

aula. Tinha-se como meta a universalização do Ensino Fundamental e a progressiva 

ampliação do acesso ao Ensino Médio. Acrescenta-se o atendimento prioritário à Educação 

Infantil com a manutenção do poder público e oferta em creches e pré-escolas (ASSUNÇÃO; 

OLIVEIRA, 2009). 

 Este processo culminou na democratização do acesso e na massificação do ensino que 

não garantiu melhorias na qualidade do aprendizado pelos/as estudantes. De 1980 a 2002, 

houve um crescimento absoluto no número das matrículas fazendo que o sistema sofresse uma 

expansão de 80% no Ensino Fundamental, como descreve Marchelli (2010). Como 

consequência, novas demandas chegaram aos espaços escolares sem sua necessária 

adequação, como a construção de novas escolas ou a ampliação do espaço físico das já 

existentes, a contratação de um maior número de professores/as, a aquisição de equipamentos 

e insumos em quantidades necessárias, por exemplo.  

 Analisando este contexto, vários estudos evidenciaram que houve uma inserção formal 

dos/as estudantes na escola definida pela amplianção das matrículas no Ensino Fundamental. 

Ocorreu uma internalização da exclusão em que muitos/as destes/as não conseguiram a 
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aprendizagem e o sucesso escolar, mesmo estando no espaço escolar. As políticas e a 

organização escolares não conseguiram viabilizar a permanência nem a qualidade para 

todos/as e isto foi agravado pelas desigualdades sociais e regionais, como demonstraram os 

estudos de Nacarato, Varani e Carvalho (1998), Codo (1999), Freitas (2004) e Oliveira e 

Araújo (2005). 

 Mudanças fundamentadas pela lógica de mercado foram fortemente influenciadas 

pelas teorias da administração. As noções de qualidade, flexibilidade, produtividade, 

competitividade, eficácia, excelência, fragmentação, descentralização e economicidade foram 

introduzidas, cada vez mais, na organização e nos processos de trabalho docentes. Formas de 

gestão educacional pautadas na descentralização administrativa e financeira da educação 

escolar constituíram-se em novas práticas instituídas em favor de uma maior 

desregulamentação e de transferências de responsabilidades para os gestores escolares 

(PÉREZ GÓMEZ, 2001; LIBÂNEO, 2008; HARVEY, 2011; OLIVEIRA, 2014). 

 As noções de qualidade total, de competência e de resultados buscaram preparar os/as 

profissionais para se tornarem competentes em suas funções, além da gestão escolar ser 

estruturada de modo a efetivar instrumentos de controle e de avaliação de modo 

descentralizado administrativamente e financeiramente. Fatores econômicos e técnicos foram 

apresentados como primordiais numa lógica na qual as escolas são hierarquizadas mediante os 

resultados baseados em metas a serem alcançadas e a competitividade como uma prática 

recorrente entre as escolas. Deste modo, integra uma visão economicista, empresarial e 

pragmática dos processos educativos e da instituição escolar, cujas noções se mantiveram 

presentes na organização e nas políticas educacionais e curriculares implementadas (PÉREZ 

GÓMEZ, 2001; LIBÂNEO, 2008; HYPOLITO, VIEIRA & PIZZI, 2009). 

 A educação brasileira, influenciada pelo ideário neoliberal, carrega hoje muitas marcas 

das políticas educacionais na organização das escolas e do trabalho educativo. Mudanças 

realizadas tiveram consequências para o trabalho escolar, como é o caso das concepções que 

colocam os resultados como fatores fundamentais delimitados a partir do rendimento, da 

frequência, do número de matrículas, de aprovação e de evasão e das notas nas avaliações 

externas. Colhe-se os impactos da ampliação do acesso à escolarização como a insuficiência 

do número de professores/as e a presença de uma formação inadequada, as estruturas físicas 

precárias e os recursos materiais escassos, em um quadro que remete à precarização e a 

intensificação do trabalho docente, como será discutido nos próximos tópicos e capítulos. 
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2.3 A Educação Básica pública no Brasil e no Estado de Goiás  
 

Após caracterizar o contexto no qual a docência está inserida, considera-se importante 

abordar, neste sentido, os efeitos destas mudanças para o trabalho realizado e a situação que 

hoje caracteriza a profissão. Perceber as condições de trabalho, objetivo deste subitem, 

permite avançar em direção à compreensão da escola pública na atualidade. Para isto, busca-

se expressá-la a partir de dados nacionais sobre a Educação Básica sobre as escolas, as 

matrículas e os docentes e, também, as principais problemáticas que envolvem o trabalho 

docente retratado em algumas pesquisas educacionais recentes. 

Para atuar nas escolas como professores/as, requisitos configuram a qualificação “ser 

professor” e se forma, desta maneira, a profissionalidade que tem como pressuposto a 

profissionalização, ou seja, as condições ideais viabilizadoras do exercício profissional como 

a formação (inicial e continuada), a remuneração adequada ao trabalho realizado, estruturas 

físicas e materiais suficientes, dentre outros fatores. Acrescenta-se o profissionalismo como 

“[...] o desempenho competente e compromissado dos deveres e responsabilidades que 

constituem a especificidade de ser professor e ao comportamento ético e político expresso nas 

atitudes relacionadas à prática profissional” (LIBÂNEO, 2008, p. 75). 

Como um dos documentos de referência que norteia a educação brasileira, o ensino 

precisa ser ofertado em conformidade com a Constituição. Como diz seu Capítulo 3° e artigo 

206, seção I: 

 
I–igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II–liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber; 
III–pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 
IV–gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V–valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, aos das redes públicas; 
VI–gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII–garantia de padrão de qualidade; 
VIII–piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 1988, p. 123) 

 

Deste modo, requisitos e premissas que possibilitem o ensino e a aprendizagem foram 

propostas legalmente, dentre as quais destaca-se aquelas que se relacionam ao trabalho 

docente, tais como a valorização salarial, a igualdade de possibilidades de inserção ao 
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trabalho nas escolas públicas e a liberdade de atuação, de pensamento e de participar na 

gestão escolar. 

Cabe ao Estado garantir a educação básica obrigatória, pública e gratuita para crianças 

e adolescentes de 4 aos 17 anos de idade, além de garanti-la também àqueles que não puderam 

realizá-la na idade adequada. Os/as estudantes são beneficiados por programas relacionados 

ao fornecimento de materiais didático-escolares, transporte, alimentação e assistência à saúde, 

além de padrões mínimos de qualidade de ensino e insumos essenciais para o processo de 

ensino e aprendizagem (BRASIL, 1988; 1996). 

Nesta perspectiva, a Educação Básica é composta pela Educação Infantil (creche e 

pré-escola), Ensino Fundamental e Ensino Médio, podendo ser ofertada nas modalidades 

Educação Especial, Educação Profissional ou Educação de Jovens e Adultos. Estão entre seus 

propósitos o desenvolvimento dos/as estudantes e o acesso a uma formação comum que 

contribua para o exercício da cidadania e para a atuação no trabalho e em sua formação 

posterior. Para isto e em função dos objetivos relativos à aprendizagem, é possível organizá-la 

de diversas maneiras, como as séries anuais, os semestres, os ciclos, alternância de períodos e 

em grupos não-seriados, tais como aqueles definidos a partir da faixa etária e de 

competências.  

Segundo a LDB, a carga horária de aulas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

precisa ocorrer com um mínimo de 800h e 200 dias letivos9. A Educação Infantil possui a 

proposta de complementar à ação da família e da comunidade, promover um desenvolvimento 

integral, incluindo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social de crianças com idade 

até 5 anos. É oferecida em creches e pré-escolas por um período mínimo de 4 horas em 

escolas de turno parcial e por 7 horas em escolas de tempo integral. O Ensino Fundamental é 

oferecido às crianças com 6 anos, possui uma duração de 9 anos e tem a finalidade de 

possibilitar uma formação básica do cidadão por, pelo menos, 4 horas diárias. A 

aprendizagem precisa que incluir a leitura, a escrita e o cálculo como mecanismos ligados: à 

capacidade de aprender; ao entendimento do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores ligados a um meio social; à ampliação dos conhecimentos e 

habilidades; à constituição de valores e atitudes; e ao desenvolvimento de valores 

relacionados à família, solidariedade e tolerância. 

                                                           
9 Ressalta-se que, no ano de 2017, a Lei nº 13.415 propôs diversas alterações na LDB, dentre as quais estabelece 
a ampliação progressiva da carga horária do Ensino Médio para 1400 horas e em um período de 5 anos, no 
máximo.  
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Os/as estudantes no Ensino Médio devem passar por uma formação de 3 anos, no 

mínimo, para aprofundar os saberes obtidos no Ensino Fundamental. Com este ensino busca-

se, também, preparar para o trabalho e o exercício da cidadania, promover uma formação ética 

e voltada para a autonomia intelectual e do pensamento crítico, além de possibilitar o 

entendimento dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos com a 

abordagem da teoria e da prática em cada disciplina ofertada. 

Segundo o Censo Educacional realizado no ano de 2015, de um total de 186.441 

instituições escolares de Educação Básica no Brasil (incluindo o Ensino Regular, Especial 

e/ou Educação de Jovens e Adultos – EJA), 121.737 se localizam em áreas urbanas e 64.704 

em áreas rurais. Especificamente sobre o Ensino Regular, o quantitativo das escolas de acordo 

com as etapas de ensino pode ser visualizado no Quadro abaixo. Os quadros seguintes são 

baseados em dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) em parceria com o Ministério da Educação (MEC). 

 
Quadro 1 - Número de escolas e as etapas de ensino 

Etapa de ensino Brasil Goiás 

Educação Infantil10 116.003  2.419 

Ensino 

Fundamental11 

135.939  

 

 3.429  

 

Ensino Médio12  28.025  949 

Fonte: INEP (2016) 

 

Percebe-se uma maior concentração do número de escolas de Ensino Fundamental ao 

se comparar com os outros níveis escolares – a Educação Infantil e o Ensino Médio. Segundo 

os tipos de dependência administrativa, podem ser classificadas como públicas municipais, 

estaduais ou federais e privadas, como se vê no quadro a seguir. 

 

 

 

                                                           
10 Os dados referentes à Educação Infantil são aqueles que incluem informações sobre as creches e pré-escolas. 
No Censo Escolar (INEP, 2016) estes dados aparecem de modo dissociado, mas para fins desta pesquisa optei 
por colocá-las juntos. 
11 Compreende as instituições com uma matrícula, minimamente, em turmas de 8 e 9 anos de Ensino Regular 
e/ou Especial. 
12 Remete às escolas com, pelo menos, uma matrícula no Ensino Médio Propedêutico ou Curso Técnico 
Integrado (Ensino Médio Integrado) ou Ensino Médio Normal/Magistério de Ensino Regular e/ou Especial. 
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Quadro 2 - Número de escolas e a dependência administrativa 

Tipo Brasil Goiás 

Municipal 115.687 2.407 

Estadual 30.787  1.050 

Federal 636 27 

Privada 39.331 1.102 

Fonte: INEP (2016) 

 

Há um maior número de escolas públicas em comparação com as instituições 

particulares, com destaque para as instituições públicas municipais, tanto em relação aos 

dados do Brasil quanto em Goiás. No ano de 2015, as matrículas do Ensino Regular estão 

sintetizadas conforme o Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Matrículas por nível educacional 
Etapa de ensino Brasil Goiás 

Educação Infantil 7.972.230 206.835 

Ensino Fundamental  27.931.210  887.009 

Ensino Médio 8.076.150  256.201 

Fonte: INEP (2016) 

 

 Evidencia-se que a maioria dos/as estudantes está vinculada ao Ensino Fundamental, o 

que também descreve a maior parte das instituições escolares, como foi expresso no Quadro 

3. Este cenário faz parte das consequências das políticas de ampliação da escolarização no 

Ensino Fundamental, como foi discutido anteriormente, que ocasionou uma massificação do 

ensino e, com isso, uma maior necessidade de disponibilização de escolas e contratação de 

professores/as para acompanhar a elevação da demanda por escolarização (NACARATO, 

VARANI & CARVALHO; 1998; OLIVEIRA, 2004). Em consonância com esta informação, 

a maioria dos/as docentes exerce o magistério neste nível, seguidos do Ensino Médio e da 

Educação Infantil: 
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Quadro 4 - Docentes e o nível educacional de atuação13 
Etapa de ensino Brasil Goiás 

Educação Infantil 518.308 12.661 

Ensino Fundamental 1.415.588 40.608 

Ensino Médio14 522.826 15.170 

Fonte: INEP (2016) 

 
 Nos dados referentes à realidade nacional e goiana as professoras predominam nas 

salas de aula, como pode ser verificado no Quadro 5, em relação aos três níveis educacionais: 

 

Quadro 5 - Docentes, sexo e as etapas de ensino15 

Etapa de ensino  
Brasil Goiás 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Educação Infantil  530.332 20.066 12.946 335 

Ensino Fundamental 1.135.550  280.038  34.076  6.532 

Ensino Médio 318.731 204.095 9.693  5.477 

Fonte: INEP (2016) 

 

 É notória, portanto, a presença maciça das mulheres na Educação Básica na atualidade 

como um processo mais expressivo, numericamente, nas séries iniciais. Tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental, o ato de cuidar e a afetividade são mais visíveis e 

associados a elas. Segundo Codo (1999), no Brasil, a feminização do magistério é uma 

característica desta profissão que remonta ao fim do século XIX e início do século XX com a 

organização do sistema educativo nacional e a elevação da presença feminina no magistério.  

 Desta maneira, a docência foi relacionada a uma extensão das tarefas já executadas em 

seus lares e à maternidade, ou seja, ao trabalho doméstico. Trata-se de uma concepção que 

ainda se mantém nos dias atuais, o que foi evidenciado em várias pesquisas e estudos, como 

                                                           
13 Tanto no que diz respeito aos dados de Goiás quanto nacionalmente, “[...] o total não representa a soma das 
regiões, das unidades da federação, dos municípios ou das Etapas de Ensino, pois o mesmo docente pode atuar 
em mais de uma unidade de agregação” (MEC/INEP, 2015). 
14 “O total do Ensino Médio inclui os docentes que atuam em turmas do Ensino Médio Propedêutico, Curso 
Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) e Normal/Magistério de Ensino Regular e/ou Especial” 
(MEC/INEP, 2015). 
15 Em relação ao Ensino Médio, os dados incluem os/as docentes que atuam no Ensino Médio Propedêutico, 
Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) e Ensino Médio Normal/Magistério de Ensino Regular e/ou 
Especial. 
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os trabalhos de Nacarato, Varani e Carvalho (1998), Costa (1995), Codo (1999), Vianna 

(2002; 2013), Alvarenga (2008) e Venturini e Thomasi (2013).16 

 O Quadro 6 descreve o vínculo com as instituições escolares públicas e privadas. 

Representando um avanço para a educação brasileira, a maioria dos/as docentes da Educação 

Básica declararam a situação de “concursados, efetivos e estáveis”, tanto no Brasil quanto em 

Goiás: 

Quadro 6 - Número de docentes e regime de contratação 
Vínculo Brasil Goiás 

Concursado/efetivo/estável 1.259.124 35.204 

Contrato temporário 551.660 11.610 

Contrato CLT  6.895 101 

Contrato terceirizado 5.061 49 
Fonte: INEP (2016) 

 
Os “contratos temporários” e os/as profissionais em situação de “contratos 

terceirizados” ainda estão presentes em menor número, mas que ainda representa um quadro 

de instabilidade para os/as envolvidos/as, ao se comparar com outros tipos de vínculos como 

“contrato CLT”, presente em número reduzido, e o regime de contratação possibilitado pelos 

concursos públicos, como já foi citado. 

 No que tange à formação que caracterizava os/as docentes em efetiva regência no ano 

de 2005, o Quadro 7 indica que a maioria apresentou, no mínimo, um curso de Graduação 

com Licenciatura17: 

 Quadro 7 - Formação dos/as docentes da Educação Básica18 
Nível / Formação Brasil Goiás 

Ensino Fundamental 6.302 117 

Ensino Médio 510.029 10.312 

Graduação sem Licenciatura 98.503 2.065 

Graduação com Licenciatura 1.572.320 47.703 

Especialização 681.959 18.405 

Mestrado 43.211 1.066 

Doutorado 6.826 191 
Fonte: INEP (2016) 

                                                           
16As temáticas feminização do magistério e o ato de cuidar serão discutidos, com mais detalhes, no Capítulo 3, a 
partir das falas dos/as professores/as entrevistados/as. 
17Ressalta-se que tais dados não incluem os/as docentes auxiliares que atuam na Educação Infantil, juntamente 
com o/a professor/a regente. Além disso, o Censo Escolar considera que um/a docente pode ter mais de uma 
Graduação e/ou Pós-graduação. 
18 Número de Docentes na Educação Básica, incluindo o Ensino Regular, Especial e/ou Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), segundo o Censo Educacional 2015 (INEP, 2016). 
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 Possuir, minimamente, a formação como licenciados/as para exercer a docência, 

representa um avanço importante para o ensino ofertado. Por outro lado, segundo os dados 

acima, ainda há um número considerável de profissionais que não realizou a formação em 

nível superior, mesmo que este não seja voltado para a formação de professores/as 

(Licenciatura). Tal prática é permitida, como consta na LDB, desde que haja uma habilitação 

que permita a atuação como docentes com, no mínimo, a formação em Magistério obtida em 

nível médio para viabilizar a atuação na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Estes/as profissionais devem passar pela formação inicial e continuada 

viabilizada, em regime de colaboração, pela União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios (BRASIL, 1996). 

 Como foi exposto no Quadro 7, no Censo Escolar de 2015 também foi demonstrado o 

envolvimento em cursos de Pós-Graduação, seja em nível de Especialização, Mestrado e 

Doutorado, refletindo o investimento do tempo para a formação continuada, o 

aperfeiçoamento profissional e a progressão nas carreiras. Como dizem Pereira e Foracchi 

(1987), os/as docentes fazem parte de um processo, que é a educação escolar, e precisam 

pensar criticamente sobre o seu papel e as limitações existentes no contexto da escola, 

correlacionadas à sociedade e determinadas necessidades sociais. A formação do/a educador/a 

é decisiva, já que estes/as se constituem em agentes primordiais do processo de ensino e 

aprendizagem. É necessária a conscientização que possibilite refletir sobre sua própria 

condição e a reafirmação de seu objeto de trabalho, segundo Paro (2000). 

 Os institutos superiores de educação devem manter cursos formadores para a atuação 

na Educação Básica, garantindo a formação inicial e continuada. Os/as profissionais devem 

ser valorizados mediante as progressões funcionais a partir de sua habilitação ou titulação, 

somada à avaliação de desempenho, além de condições de trabalho que possibilitem o 

exercício de suas atribuições e o pagamento do piso salarial nacional (BRASIL, 1996). Apesar 

disso, a desvalorização salarial acarreta uma degradação social e econômica da profissão e 

interfere nas possibilidades de se investir em qualificação profissional. 

 Os dados indicados apontam que a docência na Educação Básica é norteada pela 

legislação brasileira que normatiza cada nível escolar e prevê condições mínimas para os/as 

docentes seja para os sujeitos da aprendizagem. Em síntese, verificou-se que a maior parte das 

escolas estão em áreas urbanas são de Ensino Fundamental e Municipais, nível que abrange a 
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maior parte das matrículas e dos/as docentes. Os/as professores/as são, em sua maioria, 

licenciados e concursados, em sua maioria professoras (INEP, 2016). 

 Constituindo-se em uma responsabilidade governamental, insuficientes condições de 

profissionalização descrevem a rotina dos/as professores/as. Compreender esta profissão 

envolve a percepção desta diversidade de aspectos, como: os baixos salários; a necessidade de 

se realizar a complementaridade de renda em outras ocupações; o alongamento das jornadas; a 

estrutura física e material precária; a formação profissional inexistente ou dissonante em 

relação à atuação; os problemas sociais e familiares dos/as discentes; as cobranças pela 

realização das tarefas e os ritmos de trabalho; dentre outros aspectos19 (HYPÓLITO, 1991; 

FREITAS, 2000; LIBÂNEO, 2008; GATTI, BARRETO & ANDRÉ, 2011; BARROS, 2013). 

 Como será discutido nas próximas linhas, a intensificação do trabalho representa uma 

das faces das condições de trabalho às quais os/as professores/as se encontram submetidos/as 

e precisam ser compreendidas suas causas, motivações e impactos. 

 

2.4 A intensificação do trabalho do trabalho docente na Educação Básica 
 

Partindo da caracterização da profissão docente e dos dados sobre as escolas, as 

matrículas e a situação funcional dos/as professores/as da Educação Básica, busca-se 

evidenciar, nas próximas linhas, como o tempo de trabalho docente é descrito e vivenciado 

nesta etapa da escolarização a partir de alguns apontamentos sobre a quantidade de trabalho e 

o desenvolvimento das cargas horárias.  

O trabalho docente possui atribuições que vão além das aulas propriamente ditas, seja 

na sua preparação ou na execução. Segundo a LDB, os/as profissionais devem contribuir com 

os momentos de elaboração das propostas pedagógicas e, em consonância com estas, preparar 

um plano de trabalho e cumpri-lo no cotidiano escolar, além de participar daqueles destinados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Cuidar para que haja a 

aprendizagem foi colocado como uma de suas funções, incluindo a criação de meios para 

recuperação dos/as estudantes que estejam com baixo rendimento. Deve-se estar atento, 

também, aos dias letivos e horas-aula estabelecidas na legislação educacional. Por fim, foi 

exposta a necessidade dos/as professores/as contribuírem com a articulação entre escola e 

famílias e comunidade (BRASIL, 1996). 

                                                           
19Alguns destes fatores serão discutidos nos Capítulos 3 e 4, destinados à análise de dados desta pesquisa. 
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Destaca-se também, entre seus deveres, a assiduidade e a pontualidade ao trabalho, a 

dedicação à educação integral dos/as discentes e a frequência nos momentos de formação 

institucional, comemorações cívicas, atividades extracurriculares, além de serem responsáveis 

pela participação em todo o processo de ensino e aprendizagem e as aulas na Educação 

Básica, inclusive a elaboração dos planos de ensino e das propostas político-pedagógicas 

(GOIÁS, 2001). Cotidianamente, seu trabalho envolve lidar com tarefas pautadas em uma 

complexidade, como sintetizam Gatti, Barreto e André (2011, p. 137) 

 

[...] implica, não só domínio de conhecimentos disciplinares e metodologias de 
ensino, mas também compreensões sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
social das crianças e dos jovens, e compreensão e capacidade de lidar com 
diferenças (por exemplo, a heterogeneidade dos alunos quanto a estágios de 
desenvolvimento, vínculos familiares, religiosos, condições econômicas etc.). Isso, 
em ambiente de escola e sala de aula, perpassado por questões culturais, por 
políticas educacionais de governos, por informações midiáticas, por ambiente ainda 
permeado por processos relacionais-afetivos, por vivência e convivência com 
situações as mais variadas, por necessidades comunitárias e pessoais de todos os 
atores envolvidos  

 

Na Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás, os/as professores/as podem ter seu 

tempo de trabalho classificado em 20h, 30h e 40h semanais, em um período dividido em 

regência em sala de aula e as horas-atividades. Estas são contabilizadas como tempo para 

planejamento, reuniões e atendimento discente e formação continuada, correspondendo a 30% 

de sua jornada de trabalho, sendo que deve ser cumprido, pelo menos, 1/3 deste tempo no 

espaço escolar para atividades coletivas (GOIÁS, 2001). Como demonstrou Oliveira et al 

(2010), o tempo de trabalho é dividido conforme o Quadro abaixo: 

 

Quadro 8 - Regime de trabalho do magistério da Rede Pública Estadual Goiana 
Tempo de trabalho Atuação em sala de aula Horas-atividade 

20 h 14 h 6 h 

30 h 21h  9 h 

40 h 28 h 12 h 
Fonte: Oliveira et al (2010). 

 

O tempo de trabalho docente é baseado no contato com os/as discentes, nas atividades 

e obrigações no espaço escolar e em um período no qual são realizados afazeres em outros 

espaços e tempo sociais. Como dizem Oliveira et al (2010), esta classificação do tempo de 

trabalho docente caracteriza diversas redes de ensino, mas é preciso ir além destas 
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informações para se entender a suficiência deste período, além da quantidade e as 

peculiaridades do trabalho, as condições físicas, humanas e materiais para realizar o trabalho.  

Algumas pesquisas têm se direcionado para caracterizar a docência enquanto um 

trabalho que tem sofrido intensificação. Diferentemente da produção material que reduz 

drasticamente o trabalho vivo em favor da implementação das máquinas automatizadas, no 

processo de produção pedagógico, devido à sua imaterialidade, o tempo de trabalho continua 

sendo um fator central, fonte de produtividade, o que preserva sua relação com a força de 

trabalho. Como explica Dal Rosso (2008), a sociedade atual, marcada pelos impactos da 

Revolução Informacional, é caracterizada pela classe de trabalhadores imateriais 

intensificados: 

 

Em todas as atividades que concentram grandes volumes de capital e que 
desenvolvem uma competição sem limites e fronteiras, tais como nas atividades 
financeiras e bancárias, telecomunicações, grandes cadeias de abastecimento urbano, 
nos sistemas de transportes, nos ramos de saúde, educação, cultura, esporte e lazer e 
em outros serviços imateriais, o trabalho é cada vez mais cobrado por resultados e 
por maior envolvimento do trabalhador. Tais atividades não-materiais estão em 
estado avançadíssimo de reestruturação econômica e nelas o emprego de trabalho 
intensificado é prática corriqueira. (DAL ROSSO, 2008, p. 31) 

 

A intensificação do trabalho docente pode ocorrer pelo alongamento das jornadas, pela 

imposição de uma maior flexibilidade e maior produtividade, seja em termos de melhor 

performance ou em resultados como aprovação e evasão. Motivados/as pelas necessidades de 

sobrevivência e diante da desvalorização social e econômica, é comum identificar 

professores/as atuando em mais de uma escola, turnos e disciplinas na Educação Básica, 

independente da sua área de formação (LOURENCETTI, 2006). 

O entendimento do tempo de trabalho docente parte dos pressupostos legais que 

permite a acumulação de cargos públicos se os horários forem compatíveis, com a devida 

comprovação por parte do/a profissional, e que haja a concomitância de dois cargos no 

magistério, uma inserção na docência e outra em cargos técnicos ou científicos – aqueles que 

dependem de habilitação em nível superior. A LDB traz a possibilidade de exercício do 

magistério em atuar em mais de um turno em uma instituição escolar, desde que isto não 

ultrapasse o máximo permitido legalmente. Em Goiás, a acumulação de cargos limita a carga 

horária docente a 30h semanais, que ainda é acrescida da hora-atividade, para que se possa 

atuar em outro cargo ou função, podendo-se alcançar 60h semanais totais de trabalho, 

segundo os pressupostos legais (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996; GOIÁS, 2001). 
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Deste modo, diante da complexidade e da quantidade de tarefas a serem realizadas, 

os/as docentes são submetidos/as a condições que mostram uma distância entre a idealização 

da profissão e a realidade vivenciada. Exige-se deles/as performances que atendam à 

contextualização, às características das circunstâncias, à cultura local e à multiplicidade do 

público a ser atendido, como explicam Gatti, Barreto e André (2011). 

 Mudanças organizacionais são estabelecidas com justificativa de melhorar e 

aperfeiçoar os processos escolares tendo em vista a elevação dos rendimentos discentes e dos 

índices de aprovação e de matrículas. Em muitos casos, envolvem a intensificação do trabalho 

docente, como é o caso da redução da força de trabalho e dos gastos com pagamento de 

salários; apesar disso, este processo não é acompanhado pela elevação salarial ou por um 

maior prestígio nos espaços escolares.  

 

Em termos quantitativos, contrariamente às expectativas de expansão dos cargos, 
assiste-se a uma compressão do efetivo e, em consequência, ao aumento do volume 
de tarefas para os trabalhadores presentes nas escolas. Nota-se o seguinte paradoxo: 
a ampliação das funções da escola, comentada anteriormente, dá-se em um regime 
de redução do número de efetivos. Apesar do volume e da heterogeneidade das 
demandas que alunos e comunidades aportam à escola, funções de auxiliar de 
ensino, bibliotecária, ajudante de secretaria e pedagogo costumam ser exercidas por 
apenas um profissional, sendo comum a ausência de todo esse pessoal no dia-a-dia 
da escola. (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009, p. 358-359) 

 

Um acréscimo de funções atribuídas às escolas, além do ato de ensinar e aprender, tem 

ocorrido com a justificativa de se suprir as necessidades de formação que não são atendidas 

pelas famílias. A escola se apropria, portanto, de funções ditas supletivas que 

tradicionalmente não lhes pertenciam, como é o caso da formação religiosa, dos cuidados 

pessoais e da escolha da profissão. Isto representa um quadro de hipertrofia da escola atual e 

que, cada vez mais, diz respeito à apropriação das funções e atividades de outras instituições 

(RIBEIRO, 1987).  

 

À medida que se tornam mais complexas as demandas às quais as escolas devem 
responder, também se complexificam as atividades dos docentes. Estes se encontram 
muitas vezes diante de situações para as quais não se sentem preparados, seja pela 
sua formação profissional ou mesmo por sua experiência pregressa. Quanto mais 
pobre e carente o contexto no qual a escola está inserida, mais demandas chegam até 
elas e, consequentemente, aos docentes. Diante da ampliação das demandas trazidas 
pelas políticas mais recentes, o professor é chamado a desenvolver novas 
competências necessárias para o pleno exercício de suas atividades docentes. O 
sistema espera preparo, formação e estímulo do sujeito docente para exercer o pleno 
domínio da sala de aula e para responder às exigências que chegam à escola no grau 
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de diversidade que apresentam e na urgência que reclamam. (ASSUNÇÃO; 
OLIVEIRA, 2009, p. 354-355) 

 

Exige-se que os docentes atuem, como parte de suas etapas de trabalho, com 

atividades e funções que são tradicionalmente atribuídas às famílias ou profissionais como 

psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentre outros. Esta prática varia 

conforme a área de formação docente e sua prática profissional. Constitui-se em um “trabalho 

extra” ao ir além do processo de ensino e aprendizagem e não ser devidamente reconhecido, 

ultrapassando o que foi contratado (SOUZA, 2010). Por outro lado, aos poucos, têm sido 

identificadas como parte do “ser professor” e cobradas dos/as profissionais cotidianamente. 

 O emprego de tecnologias educacionais tais como o diário eletrônico, e-mail, grupos 

de discussão em redes sociais, uso de data-show e slides nas aulas, dentre outros, são vistos, 

atualmente, como essenciais para as escolas, desde a realização das aulas até outras etapas de 

trabalho como as matrículas, arquivamento de documentos e rendimentos dos/as estudantes. É 

cobrado, em vista disso, uma maior produtividade dos docentes e a realização de múltiplas 

funções para serem exercidas num tempo insuficiente.  

 Este excesso de funções delegadas aos/às docentes pode ser entendido como uma 

busca em se desenvolver, neste profissional, um comportamento análogo à polivalência como 

uma forma de se extrair, ao máximo, a capacidade laboral dos/as professores/as. Assim, o 

trabalho docente tem se caracterizado pela realização de atividades de preenchimento de 

relatórios, planos de aula, notas, justificativas, dentre outros.  

 É estabelecido um fluxo contínuo de trabalho nas escolas, com profissionais em 

número reduzido e estrutura precária, com recursos limitados, sendo empregados nos anos 

letivos em uma organização baseada em metas de uso do tempo e de obtenção de resultados. 

Motivados/as a realizar seu trabalho de forma mais rápida e produtiva, a situação de 

sobrecarga e de hipersolicitação dos/as profissinais os/as afeta de modo que eles precisam 

avaliar, cotidianamente, o que atender com maior prioridade e o que precisa ser deixado para 

ser efetuado de modo secundário (ALVARENGA, 2008). 

 Incentivos financeiros são divulgados como um meios para estimular a produtividade 

e a frequência mais assídua dos/as professores/as ao trabalho, como é o caso do pagamento de 

bônus que ocorre na Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás mediante níveis de 

produtividade e de assiduidade controlados pelos gestores educacionais e com o pagamento 

de uma gratificação acrescida aos seus salários (GOIÁS, 2015; 2016). 



70 
 

 

 

 Sob estas condições, práticas como estas estão inseridas em mecanismos de gestão por 

resultados que é permeado pela pressão psicológica e, muitas vezes, um processo de 

adoecimento. Além de afetar o trabalho docente, isto remete a outras consequências tais como 

prejuízos em termos da qualidade de educação. Submetidos a condição de pressão e de 

eficiência, cujos tempos e resultados são demarcados em prazos exíguos, desconsidera as 

heterogeneidades de cada profissional e disciplina que atua. Representa uma barreira, 

inclusive, para a dedicação à prática docente na sua área de formação, ao aperfeiçoamento 

profissional, além de inviabilizar outros projetos profissionais e anseios pessoais 

(LOURENCETTI, 2006; BARROS, 2013). 

Diante destes aspectos, o envolvimento docente, estimulado pela necessidade em 

serem realizadas atividades para além dos espaços e tempos escolares, ocasiona um 

prolongamento de seu tempo de trabalho. Forma-se uma extensão das atribuições dos/as 

professores/as, mesmo que seja algo implícito, não formalizado ou camuflado na forma de 

projetos, relatórios e temáticas a serem trabalhadas em sala de aula, identificação de 

problemas e criação de soluções que vão além do ato de ensinar ou que remetem a seu 

incremento ou adaptação (LOURENCETTI, 2006). 

Neste sentido, segundo Souza (2010), o tempo de ensino é aquele mensurado por 

horas e pelo contato com o/a aluno/a, tendo variações conforme as disciplinas trabalhadas e o 

nível escolar de atuação. No entanto, ao trabalho na sala de aula são acrescentados momentos 

de avaliação, de recuperação e de reuniões pedagógicas. O tempo de trabalho docente passa 

por uma inadequação de seu cálculo em horas-aula: 

 
Ao tempo de ensino, mensurável em horas-aula, agrega-se um conjunto de 
atividades não codificadas, mas prenhe de tempo, referidas à formação dos 
estudantes. Os professores desenvolvem, remuneradamente ou não, atividades como 
coordenador de turma ou classe; supervisão de estágios, trabalhos ou projetos 
estudantis; visitas ou estudo do meio; participação em projetos culturais e 
educacionais; conselhos de classe; conselhos deliberativos de escola. A essas 
atividades e tarefas, impostas ou aceitas, também se anexa o tempo de preparação e 
de correção de exercícios, provas e trabalhos escolares, seguido de contatos com 
pais e alunos. Trata-se de um tempo não inscrito numa duração especificada e 
depende do campo disciplinar em que o professor está inserido, assim como da 
concepção e prática profissional. É um tempo dificilmente mensurável porque é 
pouco visível. (SOUZA, 2010, p. 01) 

 
 
 Em grande parte estas atividades são levadas para espaços não-escolares, como suas 

casas, devido a fatores como as condições físicas e materiais de trabalho e o tempo na escola, 

fora da sala de aula, ser reduzido. A mensuração do tempo realizada pela denominação de 
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horas-aulas referindo-se à jornada de trabalho não abarca, então, a totalidade do trabalho 

realizado. Os/as professores/as, cujo trabalho na escola se encontra intensificado, levam, cada 

vez mais, para suas casas o excedente de atividades, aquelas não realizadas no tempo de 

trabalho contratado no espaço escolar. Como consequência, tem se mostrado insuficiente a 

valorização dos/as profissionais da educação a partir da inclusão, na carga horária, de um 

período para que estes/as realizem estudos e planejamento das aulas e das avaliações, como é 

recomendado na LDB (BRASIL, 1996; NUNES, 2010). 

O trabalho docente na escola pago conforme a carga de trabalho contratada não é 

mensurado adequadamente diante de tantas responsabilidades e tarefas. Com o trabalho 

extraclasse, isto ocorre de modo rotineiro e acentuado, pois o que é feito não é nem ao menos 

percebido na maior parte dos casos. Constitui, assim, o “tempo de trabalho não pago” que 

inclui o trabalho realizado fora do espaço escolar, como analisa Nunes (2010, p. 02): 

 

Esses tempos, geralmente não computados em seus contratos trabalhistas e salários, 
são períodos de trabalho não remunerados, o que amplia os níveis de exploração 
desses trabalhadores da educação, sobretudo os da Educação Básica, localizando-os 
entre os segmentos com níveis salariais mais baixos no conjunto dos trabalhadores, 
quando somados os seus tempos de trabalho na escola e fora dela. Visto que os 
períodos de atividade docente na escola são insuficientes para a realização das 
tarefas implicadas e exigidas pela docência, o tempo de trabalho extraclasse 
configura um processo de superexploração do trabalho docente, estendendo-o para 
além da escola e da sala de aula. 

 

 O contexto das políticas neoliberais apontam para diferentes mecanismos de 

intensificação do trabalho docente que se apresentam de modo diverso.Conforme Hypolito, 

Vieira e Pizzi (2009), contextos mais conservadores exigem dos/as professores/as a elevação 

da sua quantidade de trabalho, uma menor criatividade em suas práticas, a elevação do 

trabalho extraclasse e precárias condições de trabalho. Diferentemente, há um contexto 

gerencialista que diferencia a forma clássica de intensificação e caracteriza a atualidade com a 

exigência de um melhor preparo docente no que diz respeito ao trabalho extraescolar, à 

ampliação de práticas curriculares mais critativas e a uma maior organização do trabalho: 

 

Muitas das atividades e tarefas propostas, boa parte realizadas fora das escolas, 
aparecem como inovações e podem aparentar um caráter mais criativo e insinuarem 
um trabalho pedagógico mais reflexivo. Contudo, o que podemos estar vivenciando 
são evidências cada vez maiores de um processo de auto-intensificação do trabalho 
docente. (HYPOLITO; VIEIRA; PIZZI, 2009, p. 10) 
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Como argumenta Alvarenga (2008), condições e limitações subjetivas e objetivas se 

impõem na rotina dos/as professores/as que, na busca por eficiência, são submetidos/as a um 

excesso de funções e atribuições que os/as levam a “escolherem” realizar parte de processos 

de trabalho em seus lares para cumprir o que é objetivamente explicitado. Há, 

concomitantemente, processos de exploração e de processo de autoexploração que resultam 

em um trabalho cujo espaço e obrigações são “flexibilizados” de modo crescente.  

Os tempos sociais vivenciados no trabalho docente trazem consigo momentos ligados 

à tensão, ao sofrimento, à frustração e à angústia, como demonstrado na pesquisa de Silva 

(2007). Tais sensações têm origem no que a autora denomina de “tensionamento dos tempos e 

as dificuldades de equacioná-los”, o que é mais agravado no caso das professoras cujo 

trabalho no magistério é somado aos afazeres domésticos (ainda de modo mais agravado do 

que ocorre com os professores).  

As técnicas que objetivam uma maior intensificação do trabalho trazem consigo 

impactos tanto fisicamente quanto psiquicamente, sendo que este pode ser evidenciado, por 

exemplo, pela gestão por resultados e pela flexibilização e alongamento das jornadas, sendo 

que há pressão explicitada pela busca do indivíduo em produzir mais. Deste modo, o processo 

de intensificação acarreta problemas de saúde aos/às profissionais envolvidos/as e traz 

consequências para o ensino oferecido nestas instituições escolares. Este processo é 

acompanhado de sofrimento e de adoecimento, sentimentos de mal-estar, frustração e baixa 

estima ao colocá-los diante da pressão na elevação de sua produtividade e o desejo de realizá-

lo da melhor maneira, atingindo, inclusive a construção de suas identidades (LIBÂNEO, 

2008; ALVARENGA, 2008). 

Entre as consequências deste cenário vivenciado pelos/as professores/as da Educação 

Básica no Brasil, está a invisibilidade do trabalho perante a sociedade, já que não há o 

reconhecimento e a percepção de sua completude, ao ultrapassar o espaço das escolas e ser 

transferido para outros espaços e tempos sociais. Muitos/as destes/as docentes não têm a 

consciência da totalidade do período dedicado à profissão em meio às longas jornadas, 

condições precárias de trabalho e a pressão por resultados em termos de aprendizagem 

(SOUZA, 2010).  

Como afirma Lhuilier (2012), existem “máscaras” que afetam a própria identificação 

da relação entre as condições da saúde dos/as trabalhadores/as e o trabalho realizado. 

Provocada pelo próprio trabalho, esta invisibilidade do trabalho real acarreta nesta 
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camuflagem, naturalização ou negação das causas, da natureza dos processos de trabalho e 

dos riscos aos quais os/as envolvidos/as estão submetidos/as. Desta forma, tais processos são 

ignorados pelos/as empregadores/as, médicos/as e pelos/as próprios/as profissionais.  

Portanto, ficou claro que a intensificação do trabalho docente tem inúmeras 

consequências, dentre as quais ocasionar um incremento na quantidade de trabalho que 

interfere em outros tempos sociais. O excesso de afazeres preenche cada vez mais o tempo de 

trabalho dentro da jornada que não o supre e ocupa o tempo de não trabalho que, como já foi 

discutido, interfere no tempo livre, que poderia ser destinado ao lazer, ao ócio, à formação e 

aos cuidados pessoais. Deste modo, o trabalho extraclasse tem se tornado uma obrigação, algo 

que faz parte da viabilização e da permanência nesta profissão e não uma opção inerente ao 

trabalho intelectual. 
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3 A DOCÊNCIA NA REDE ESTADUAL PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 
 

Após realizar um recorte conceitual sobre os tempos sociais, o tempo de trabalho, a 

instituição escola e a docência, apresenta-se este capítulo constituído pela análise dos dados 

empíricos que discute o tempo de trabalho dos professores da Educação Básica, buscando 

compreender as suas concepções a respeito da sua profissão, das jornadas de trabalho em que 

estão envolvidos/as, da vivência dos tempos de não trabalho, dentre outros aspectos.  

Complementando o que foi inicialmente apontado na Introdução, no tópico A pesquisa 

de campo retoma-se alguns aspectos metodológicos com a exposição dos critérios de inclusão 

para a participação nas entrevistas como principal técnica de coleta de dados. Elucida-se 

também seu recorte temporal e espacial, as nuances e dificuldades encontradas na realização 

desta pesquisa. Posteriormente, é iniciada a apresentação dos dados, oriundos da pesquisa de 

campo, e sua análise, nos tópicos O perfil dos professores/as pesquisados/as; Concepções 

sobre o “ser professor”; A acumulação de atribuições, responsabilidades e atividades; e, por 

fim, O produto do trabalho docente, com objetivo de descrever os/as professores/as 

pesquisados/as e seus olhares sobre sua profissão. 

A categoria “intensificação do trabalho” foi compreendida a partir de dados concretos 

identificados nas falas dos entrevistados/as e associados às seguintes variáveis: alongamento 

das jornadas de trabalho; expansão das funções (acumulação de funções e a polivalência); 

elevação do ritmo e da velocidade do trabalho; e a gestão por resultados, seguindo a 

classificação de Dal Rosso (2008). Ressalta-se que nos dois capítulos de análise dos 

resultados desta pesquisa estes mecanismos geradores da intensificação do trabalho foram 

apropriados de modo inter-relacionado, respeitando-se a maneira como se encontram na 

realidade e foi apresentada pelos/as professores/as pesquisados/as. 

 

3.1 A pesquisa de campo  
 

A amostra foi composta por docentes de ambos os sexos e variadas idades, mas que 

possuíssem, no mínimo, experiência de 10 anos na atividade docente no final do ano letivo de 

2016, período de realização da coleta de dados. Estes precisariam lecionar, ou já ter atuado, na 

1ª fase do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) em escolas de ensino regular20 públicas, 

                                                           
20 Excetua-se, então, para esta pesquisa, escolas nas modalidades de educação de jovens e adultos (EJA), ensino 
especial e educação profissional. 
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municipais e estaduais, localizadas no Estado de Goiás. Estes parâmetros tornaram-se 

relevantes para a delimitação das características comuns que viabilizassem a seleção dos/as 

participantes da pesquisa cujos dados possibilitassem sua interpretação em uma análise 

comparativa, diante de outras características que indicariam sua diferenciação, tais como as 

disciplinas, a localização das escolas, o tipo de instituição escolar (municipal ou estadual), o 

turno do ensino (parcial ou integral), dentre outros. 

Como recorte espacial, baseando-se em dados geográficos e populacionais (BRASIL, 

2010a), os/as participantes das entrevistas foram convidados/as a partir da constituição de 

subgrupos compostos por profissionais atuantes em cidades de pequeno, médio e grande 

porte21. Foram pesquisados/as tanto docentes que trabalhassem na capital do Estado de Goiás 

quanto em outras cidades que contribuíssem com informações sobre o que é realizado no 

interior, ampliando-se as possibilidades de análise. Desta classificação, professores/as de 

Cachoeira Dourada, Itumbiara e Goiânia foram convidados/as a participarem da coleta de 

dados, como demonstra o Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Mapeamento das cidades dos espaços de trabalho dos/as professores/as 
Tipo Cidade Habitantes Entrevistas 

Pequeno porte Cachoeira Dourada 8.254 2 

Médio porte Itumbiara 92.883 4 

Grande porte Goiânia 1.302.001 4 

Fonte: BRASIL (2010a). 

 

O Quadro 10 apresenta os dados relativos ao número de escolas existentes nas cidades 

nas quais os/as docentes trabalhavam distribuídas por nível educacional. Como dados 

relativos à Educação Básica Regular, pode-se perceber o quanto os respectivos municípios são 

dotados de características que as diferenciam, sendo um número bastante reduzido de escolas 

em Cachoeira Dourada ao se comparar com Itumbiara e, ainda mais, na realidade que 

descreve a capital: 

 

                                                           
21 Esta divisão das cidades foi baseada no critério das quantidades de habitantes, sendo que para ser considerada 
como de “pequeno porte” a cidade deveria possuir até 25 mil habitantes, cidades de “médio porte” de 25 mil a 
500 mil habitantes e de “grande porte” são aquelas com acima de 500 mil habitantes, baseando-se no censo de 
2010 para a população atual e dados estimados para o ano de 2016 (BRASIL, 2010a). Ressalta-se que esta 
classificação foi realizada com base nos objetivos desta pesquisa, sendo, portanto, carregada de subjetividade.  



76 
 

 

 

 

Quadro 10 - Número de escolas por nível educacional 
Nível Cachoeira 

Dourada 
Itumbiara 

 
Goiânia 

 
Educação Infantil 2 40 500 
Ensino 
Fundamental  

5 41 524 

Ensino Médio 1 20 164 

Fonte: INEP (2016) 
 

Acompanhando as diferenciações relativas à quantidade de escolas, tais cenários 

implicam também em números de matrículas bastante contrastantes e correlacionados ao porte 

da cidade, classificação tomada para selecionar os participantes da pesquisa, como demonstra 

o Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Matrículas por nível educacional 
Nível Cachoeira 

Dourada 
Itumbiara  Goiânia 

Educação Infantil 437 4.859 43.681 
Ensino Fundamental  1.165 12.223 159.879 

Ensino Médio 271 4.164 58.708 

Fonte: INEP (2016) 
 

 

Estas diferenciações nas características das cidades pesquisadas também foram 

identificadas em relação ao número de docentes por nível educacional, como demonstra o 

Quadro 12. Tais dados refletem, portanto, na importância em se conhecer realidades distintas 

em relação ao trabalho docente e que reforçam a escolha metodológica em dividir a amostra 

em três subgrupos como um mecanismo de levantar possibilidades para a análise. Considera-

se que as peculiaridades de cada município são inerentes ao contexto em que ocorre a 

docência, refletindo nas falas e nas concepções dos professores e que foram expostas no ato 

das entrevistas. 

 

 
Quadro 12 - Docentes por nível educacional 

Nível Cachoeira 
Dourada 

Itumbiara Goiânia 

Educação Infantil 28 271 3.158 
Ensino Fundamental  64 735 8.054 
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Ensino Médio 21 343 3.057 

Fonte: INEP (2016) 
 

Selecionados a partir da rede de contatos pessoais da pesquisadora22, foram 

convidados/as professores/as para participarem da pesquisa que foram esclarecidos/as sobre 

os objetivos e importância em se realizar pesquisas no campo educacional e, sobretudo, no 

que tange à profissão docente. Também foi pedido que assinassem o TCLE (Anexo 1), 

documento no qual descreve-se a participação de cada professor/a, assegurando seu 

anonimato e o uso das informações relatadas. De modo a complementar a amostra, os 

participantes indicaram outros/as colegas de trabalho que estivessem nos critérios de inclusão 

da pesquisa, o que configurou a técnica de coleta de dados denominada de snowball, também 

conhecida como bola de neve (FLICK, 2009). 

Ao serem realizadas no final do ano letivo de 201623, meados do mês de novembro e 

início de dezembro, o contato com os/as professores/as ocorreu em um momento crucial para 

a finalização do último bimestre letivo, das atividades avaliativas e do fechamento das notas e 

dos resultados finais dos discentes, período este que é marcado por prazos e limites 

estabelecidos pelos/as gestores/as educacionais e presentes nos calendários escolares. Porém, 

as entrevistas foram realizadas após a jornada de trabalho ou aos finais de semana, momentos 

nos quais havia tempo livre para que pudessem colaborar com a pesquisa. 

A coleta de dados se iniciou com o preenchimento de um formulário (Apêndice 2) 

com questões sobre a faixa etária, a área de conhecimento da formação na graduação e na pós-

graduação, o tempo de atuação na profissão, o vínculo empregatício, a quantidade e o tipo de 

escolas que atua; além dos turnos das aulas, os níveis de ensino, as disciplinas e a carga 

horária. Estes itens objetivaram conhecer os participantes da pesquisa e constituir um perfil 

relacionado à sua profissão. 

                                                           
22 Atuei como professora concursada na Rede Estadual de Educação de Goiás em Itumbiara entre os anos de 
2010 a 2012, ano no qual tomei posse e me ingressei no Instituto Federal de Goiás, localizado na mesma cidade. 
Tenho contatos de professores de Itumbiara e de Goiânia. 
23 Podendo influenciar, de algum modo, as informações levantadas na coleta de dados, o fim do ano de 2016 foi 
marcado por ser um período de transição política com a saída da presidenta Dilma Rousseff e a entrada do 
presidente Michel Temer. Uma nova proposta política estava em vias de ser implantada, podendo ser associada à 
busca em equilibrar a economia mediante corte de gastos por parte do Estado e o aumento de sua receita. 
Ressalto, ainda que, no início do ano de 2017, após a realização da coleta das entrevistas, houve a aprovação da 
Reforma no Ensino Médio com uma reorganização curricular e mudanças na LDB que entrarão em vigor após os 
sistemas escolares se adaptarem, tendo um prazo de dois anos para isto. Também ocorreram discussões sobre a 
reforma no Sistema Previdenciário brasileiro com a divulgação, por parte do Governo Federal, das suas 
possibilidades e da proposta de descentralização em relação aos Estados e Municípios para que estes pudessem 
ter autonomia para optar na criação de suas respectivas reformas na legislação trabalhista. 
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Com duração entre 19 a 53 minutos, as entrevistas estimularam diálogo sobre a 

respectiva formação em nível de Graduação e Pós-Graduação, a experiência do tempo 

vivenciada na escola e fora, a conciliação do trabalho com a vida pessoal e os processos de 

trabalho que foram, ao longo dos anos, sendo constituídas e poderiam ter relação com as 

estratégias de permanência na docência. Outras questões remeteram à busca pelo 

entendimento das vivências dos tempos de não trabalho e atividades relacionadas à sua vida 

pessoal.  

Os tópicos que se seguem são compostos pela apresentação e discussão sobre o perfil 

dos/as entrevistados/as e sobre suas concepções sobre a profissão docente, dados coletados a 

partir das entrevistas. 

 

3.2 O perfil dos/as professores/as pesquisados/as 
 

Com o intuito de evidenciar as principais características dos/as professores/as 

pesquisados/as e constituir informações que auxiliem no entendimento sobre suas falas, 

apresenta-se a seguir alguns quadros que trazem elementos sobre a sua formação e atuação 

profissional.  

Como demonstra o Quadro 13, são graduados/as em Pedagogia, Letras, Matemática, 

Educação Física, História, Química e Geografia, constituindo-se as áreas de conhecimento 

referentes à sua formação inicial, ou seja, àquela destinada a definir uma formação 

profissional (LIBÂNEO, 2008). 

Devido aos pesquisados/as serem licenciados/as em cursos bastante distintos entre si, 

este perfil trouxe consigo a possibilidade serem apresentadas experiências e vivências 

heterogêneas devido à natureza da formação e de atuação na Educação Básica. Ressalta-se 

que a metade dos professores possui formação em Pedagogia, o que já era esperado devido ao 

recorte, inicialmente proposto, que definiu a seleção da amostra baseada na atuação no Ensino 

Fundamental, na atualidade ou em anos anteriores. 

Todos afirmaram ter realizado cursos de formação continuada, ou seja, investiram na 

complementação de sua formação inicial em áreas de conhecimento em favor do 

aperfeiçoamento profissional (LIBÂNEO, 2008). Fizeram cursos de curta duração e de 

Especialização e correlacionados com o exercício da profissão, as metodologias de ensino e o 

processo de aprendizagem. Ressalta-se, também, que três estavam matriculados/as em 

Mestrado na área educacional. Deste modo, em algum momento de suas carreiras estiveram 
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atentos/as ao processo de formação para além da Graduação, sendo que alguns/mas ainda 

estavam cursando no período de realização das entrevistas. 

 

Quadro 13 - Características dos/as docentes – idade e formação 
Núm.  Nome 

fictício24 
Cidade Idade Graduação  

 
Formação continuada 

1. Antonio 
Cachoeira 
Dourada 

40 Matemática 

Curso de aperfeiçoamento em 
Metodologias do Ensino 
Fundamental e coordenação; 

Mestrando em Educação 

2. Débora 
Cachoeira 
Dourada 

39 
Pedagogia 
Geografia 

Especialização em Educação 
Infantil; 
Mestranda em Educação 

3. Ester Itumbiara 40 
Letras 

Pedagogia 
Especialização em Língua 
Portuguesa 

4. Irene Itumbiara 49 
Letras 

 
Especialização em Língua 
Portuguesa 

5. Lara Itumbiara 47 
Química 

 
Curso de aperfeiçoamento25 em 
Libras 

6. Carla Itumbiara 40 Matemática Especialização em Matemática 

7. Brenda Goiânia 43 Pedagogia 
Especialização em 
Administração Educacional 

8. Edson Goiânia 33 
Educação 

Física 

Especialização em Metodologias 
do Ensino Fundamental e em 
Orientação Educacional 

9. Lívia Goiânia 37 Pedagogia 

Especialização em Metodologias 
do Ensino Fundamental e 
Inclusão; 
Mestranda em Educação 

10. Ivana Goiânia 39 Pedagogia 
Curso de aperfeiçoamento em 
Educação Infantil 

Fonte: Entrevistas. 

 
 Observa-se que, entre os/as entrevistados/as, a presença maior é feminina, o que 

ocorreu sem intencionalidade, com base na seleção da amostra mediante a disponibilidade 

dos/as docentes para participar das entrevistas ao final do ano letivo de 2016, como foi 

descrito anteriormente. Isto está em consonância com o maior número de mulheres na 

docência, como demonstram os dados escolares nacionais: de um total de 2.187.154 docentes 

atuando na Educação Básica, as mulheres compõem cerca de 1.751.189 do quadro e os 

homens somam 435.965. Esta realidade perpassa todos os níveis educacionais, sendo maior 

                                                           
24 Foram atribuídos nomes fictícios aos participantes desta pesquisa para respeitar o anonimato das informações 
fornecidas. 
25 Para fins desta pesquisa, foi proposto que curso de aperfeiçoamento seria entendido como aquele realizado 
após a Graduação e que tenha no mínimo 180h de duração. 
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tal diferença nos anos iniciais, Educação Infantil e Ensino Fundamental, como já apresentado 

no Capítulo 2 (INEP, 2016). 

 A feminização da docência na Educação Básica tem sido tema discutido em vários 

estudos (NACARATO, VARANI, CARVALHO; 1998; COSTA, 1995; VIANNA, 2013; 

2002; VENTURINI, THOMASI; 2013), sobretudo ao que diz respeito à Educação Infantil e 

ao Ensino Fundamental, que são níveis de ensino caracterizados pelo ato de cuidar e educar 

crianças no início de sua escolarização e socialização. Estas constituem-se em práticas 

comumente atribuídas como propriamente femininas e instituídas como inerentes à profissão. 

A marioria dos/as entrevistados/as declarou ter idade igual ou superior a 40 anos e 

possuir, como tempo de profissão, mais de 16 anos, sendo que duas atuam por mais de 20 

anos na sala de aula, como apresentado no Quadro 14. Este perfil etário tem grande influência 

do recorte proposto que define a participação nas entrevistas de apenas professores/as que 

tivessem, no mínimo, 10 anos de experiência na sala de aula, excluindo, assim, aqueles/as 

mais novos/as e iniciantes na profissão. Além disso, nota-se que o grupo de entrevistados de 

Itumbiara representou aquele com maior idade ao ser comparado aos demais, e o grupo de 

Goiânia aquele composto por docentes de idades mais variadas: entre 33 e 43 anos. 

 
Quadro 14 - Experiência docente atual 

Núm. Nome 
fictício 

Anos de 
docência 

Quant. de 
escolas 

Tipos de 
escola 

Tipo de 
ensino 

Carga 
horária 

1. Antonio 16 a 20 anos 2 
Estadual 

Municipal 
Regular 60 h 

2. Débora 16 a 20 anos 2 
Estadual 

Municipal 
Regular 60 h 

3. Ester 20 anos acima 1 Estadual Integral 60 h 

4. Irene 20 anos acima 1 Estadual Integral 60 h 

5. Lara 16 a 20 anos 1 Estadual Integral 60 h 

6. Carla 16 a 20 anos 2 
Estadual 

Municipal 
Integral 60 h 

7. Brenda 16 a 20 anos 2 Municipal Regular 60 h 

8. Edson 10 a 15 anos 2 
Estadual 

Municipal 
Regular 60 h 

9. Lívia 10 a 15 anos 2 
Estadual 

Municipal 
Regular 60 h 
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10. Ivana 10 a 15 anos 1 Municipal Regular 40 h 

Fonte: Entrevistas. 

Todos os/as docentes são profissionais concursados/as e atuantes em escolas públicas 

municipais e estaduais localizadas no Estado de Goiás. A metade afirmou conciliar vínculos 

com as Redes Estadual e Municipal, com mais de uma inserção no serviço público e planos de 

carreira. Amparados/as pela legislação constitucional e regional (GOIÁS, 2001; BRASIL, 

1988), estão vinculados/as a dois cargos como professores/as e afirmaram se envolver com 

uma carga horária semanal elevada, 60h, que caracteriza a quase totalidade da amostra 

entrevistada, como expõe o Quadro 14. 

Acrescenta-se a isto que quatro docentes apontaram trabalhar em escolas com ensino 

em tempo integral no nível Fundamental de uma instituição Estadual de Itumbiara que, 

recentemente, aderiu à mudança de regime de ensino, estando em consonância ao que é 

preconizado na legislação nacional que defende a progressiva passagem para o tempo integral 

em escolas públicas urbanas de Ensino Fundamental, inicialmente instituído pelo Programa 

Mais Educação26 (BRASIL, 1996; 2010b). Esta característica acarreta particularidades no que 

diz respeito à experiência do tempo de ensino e de trabalho na sala de aula, que deve ser no 

mínimo 7 horas de atividades com os/as estudantes. Muitas destas escolas preveem a 

dedicação a uma escola apenas com uma nova estruturação das disciplinas, da carga horária, 

do tempo de planejamento, dentre outros27. 

Os/as docentes da cidade de Goiânia afirmaram que também trabalhavam em escolas 

do município de Aparecida de Goiânia pela proximidade geográfica e pela possibilidade de ter 

duas inserções no serviço público, o que traz maior perspectiva salarial e de estabilidade. 

Assim, no período das entrevistas, três destes/as profissionais afirmaram trabalhar em duas 

escolas, uma em cada município, e uma professora apontou exercer a docência em apenas 

uma escola, mas devido a uma licença por interesse particular que a afastou temporariamente 

da segunda instituição.  

                                                           
26 Além disso, tem-se visto esforços do Governo Federal em instituir escolas em tempo integral no nível Médio 
em Políticas denominadas Ensino Médio Inovador, assim definida: “[...] uma estratégia e, também, um 
instrumento para induzir o redesenho dos currículos do Ensino Médio, compreendendo que as ações propostas 
inicialmente serão incorporadas gradativamente ao currículo, ampliando o tempo na escola, na perspectiva da 
educação integral e a diversidade de práticas pedagógicas de modo que estas, de fato, qualifiquem os currículos 
das escolas de Ensino Médio” (BRASIL, 2009, s/p; 2016). 
27As peculiaridades do Ensino Integral da Rede Estadual de Educação serão discutidas na medida em que as 
temáticas surgem nas falas dos docentes, nas quais ficam claras as variações na experiência do tempo de trabalho 
docente entre as diversas formas de organização do tempo nas escolas públicas da Educação Básica em Goiás. 
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Já o Quadro 15 descreve os níveis de atuação dos/as professores/as, as disciplinas e a 

existência de algum cargo na área educacional além da docência. A maioria declarou lecionar 

em mais de uma disciplina escolar, o que reforça a necessidade de uma formação inicial e 

continuada que proporcione condições para se trabalhar com diferentes tipos de aulas, 

características dos discentes, metodologias de ensino e tipos de avaliações (LIBÂNEO, 2008).  

 

Quadro 15 - Perfil docente – disciplinas e cargos atuais 
Núm.  Nome 

fictício 
Turno Nível de ensino  Disciplinas  Cargos 

 

1. Antonio 3 
Ensino Fundamental 1 
Ensino Fundamental 2 
Ensino Médio 

 
Matemática 
 

Coordenação 

2. Débora 3 
Ensino Fundamental 1 
Ensino Fundamental 2 
 

Língua portuguesa, 
Matemática, 
Geografia, 
História, Ciências 

Professora de 
apoio à inclusão 

 

3. Ester 2 
Ensino Fundamental 2 
 

Língua portuguesa, 
Geografia, História, 
Ciências, Artes, 
Educação Física 

Professora de 
apoio à inclusão 

 

4. Irene 2 
Ensino Fundamental 2 
 

Língua portuguesa, 
Inglês, Espanhol 

 
- 

5. Lara 2 
Ensino Fundamental 1 
Ensino Fundamental 2 

Ciências 
 

 
- 

6. Carla 2 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental 1 
Ensino Fundamental 2 

Língua portuguesa, 
Geografia, História, 
Ciências, Artes 

 
 
- 

7. Brenda 2 
Ensino Fundamental 1 
 

Língua portuguesa, 
Geografia, História, 
Ciências, Artes, 
Ensino Religioso 

 
 
 
- 

8. Edson 2 
Ensino Fundamental 1 
Ensino Médio 

Educação Física 
 

- 

9. Lívia 2 

Ensino Fundamental 1 
Ensino Fundamental 2 
Ensino Médio 
 

Língua portuguesa, 
Geografia, História, 
Ciências, Artes, 
Ensino Religioso 

Professora de 
apoio à inclusão 

 

10. Ivana 2 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental 1 
 

Língua portuguesa, 
Geografia, História, 
Ciências, Artes, 
Ensino Religioso 

Atividade 
administrativa na 
Secretaria escolar 

Fonte: Entrevistas. 
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Comparando os dados sobre a formação e as disciplinas de atuação, explicitados nos 

Quadros 13 e 15, respectivamente, a maior parte dos/as professores/as exerce a profissão nas 

áreas de conhecimento que obtiveram a titulação de licenciado em nível superior. Uma 

discrepância entre a formação e a atuação foi identificada em relação à professora Carla, que é 

graduada e especialista em Matemática, entretanto atua na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental 1 e 2 com disciplinas de Língua portuguesa, Geografia, História, Ciências e 

Artes. Este tipo de “escolha”, justificada pela afinidade com estas disciplinas, tem como 

objetivo realizar uma complementação da carga horária e da remuneração, como será 

discutido no próximo capítulo. Porém, este tipo de prática é entendida como prejudicial para o 

processo de ensino e de aprendizagem devido à inexistência de uma devida formação para 

determinadas disciplinas escolares, o que reflete em mais um fator que ocasiona a 

precarização do trabalho. 

O Quadro 15 descreve também o exercício profissional em dois a três turnos e em 

mais de um nível de ensino da Educação Básica, chegando a exercer a docência em seus três 

níveis. Desta maneira, apesar de o recorte desta pesquisa ter estabelecido, como critério de 

inclusão, entrevistar profissionais que estivessem lecionando ou possuíssem experiência no 

Ensino Fundamental 1 (de 1° ao 5° ano), os sujeitos da pesquisa demonstraram exercer sua 

profissão em mais de um nível escolar da Educação Básica. É explicitada, neste sentido, a 

importância em se entender não apenas as necessidades laborais que permeiam este nível de 

ensino, mas a correlação imposta pela atuação em mais de um tipo de formação escolar e de 

instituição educacional e que lhes trazem maiores exigências do que se estivessem 

envolvidos/as em um único nível de ensino. 

Mediante esta característica da amostra selecionada, os/as entrevistados/as declararam 

ser docentes nos mais diversos níveis da Educação Básica, não se limitando ao Ensino 

Fundamental como inicialmente proposto no recorde previamente estabelecido, pois estes 

atuam em diversos níveis escolares e poderiam realizar combinações de turmas e escolas que 

variam a cada ano letivo. O trabalho docente, como se apresenta, é impactado pelas múltiplas 

necessidades educacionais dos/as discentes, características das escolas, particularidades dos 

estudantes de cada nível e suas respectivas séries. Lidar com esta heterogeneidade implica em 

mais esforços dos/as professores/as para lidar com as gradações que permeiam os públicos a 
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serem atendidos, os conteúdos e as metodologias de ensino que são próprias de cada etapa da 

Educação Básica e cada disciplina.  

Expõe-se a rotina desgastante do trabalho a que estão envolvidos os/as docentes, 

chegando a preencher os três turnos diários do dia de trabalho em duas ou três escolas, o que 

implica em tempo de deslocamento, além de diversas normatizações e planos de carreira. 

Cada nível de ensino exige determinadas posturas, formação e comportamentos dos docentes. 

É preciso pensar sobre como é a rotina destes profissionais, como se sentem enquanto 

docentes, como lidam com os tempos de trabalho e qual a sua relação com o tempo livre, 

aspectos que serão explanados a partir das falas dos/as entrevistados/as. 

Ainda em relação ao Quadro 15, alguns/mas professores/as afirmaram conciliar a 

regência das aulas com o exercício da docência na função de apoio à inclusão e outros/as 

declararam exercer atividades administrativas na escola com funções na coordenação, direção 

e na secretaria escolar. A atividade de apoio à inclusão envolve a realização de um 

atendimento particularizado para estudantes com deficiência, podendo ser realizado dentro da 

sala de aula juntamente com os/as estudantes de uma determinada turma ou em outros espaços 

na escola, em grupos menores de estudantes (FREITAS, 2013). Isto reflete em uma atuação 

com um número reduzido de estudantes ao se comparar com a quantidade que compõe uma 

turma inteira. Por outro lado, a inclusão no espaço escolar, como argumentam Paulon, Freitas 

e Pinho (2005), exige a necessidade de uma formação inicial e continuada suficiente para que 

o/a profissional obtenha êxito.  

Assim, este tipo de decisão de assumir cargos como este, relacionado à inclusão no 

espaço da escola, envolve o entendimento das motivações em relação a estas escolhas 

profissionais como uma possível ligação a uma fuga do trabalho na sala de aula, que pode ser 

interpretado por eles como mais intensificado e desgastante, ou se reflete em uma busca por 

variação de atividades, complementar a renda, dentre outros fatores que serão discutidos a 

seguir e no próximo capítulo. 

Portanto, com a descrição do perfil dos/as professores/as tornou-se clara uma 

quantidade de trabalho elevada com a qual eles/as se encontram envolvidos/as, o que foi 

explicitado pelo número de escolas, carga horária, turnos, disciplinas e áreas de atuação que 

exercem a docência. Os tópicos que se seguem referem-se aos dados provenientes das 

entrevistas e sua análise, nas quais os/as pesquisados/as puderam explicitar suas opiniões, 

concepções, críticas e argumentos sobre sua profissão, o tempo de trabalho e o tempo livre. 
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3.3 Concepções sobre o “ser professor”  
 

Com o intuito de se conhecer esta profissão na perspectiva docente, os/as 

entrevistados/as foram, inicialmente, estimulados/as a falar sobre as características do 

trabalho com base em sua experiência para que, com tais informações, fossem introduzidas 

temáticas específicas que pudessem contribuir na análise proposta por esta pesquisa. Entre as 

questões apresentadas para reflexão está o relato do trabalho realizado, as peculiaridades em 

relação às disciplinas de atuação, as responsabilidades intrínsecas ao ser professor/a dentro do 

espaço das escolas e o resultante deste processo, ou seja, o produto do trabalho docente. 

Primeiramente, buscou-se entender as atribuições, as responsabilidades e as atividades 

próprias da profissão, indagando-os sobre tais questões. Os/as professores/as apresentaram 

consenso em definir o processo de ensino e de aprendizagem como sendo seu foco, no qual é 

estabelecida a relação com os estudantes e o intuito em desenvolver habilidades a partir do 

contato com conteúdos e temáticas definidas como fundamentais para cada nível de formação.  

Ademais, houve a caracterização do trabalho conforme as suas etapas realizadas, 

variando, principalmente, entre o planejamento e a execução das aulas, compostas por uma 

série de atividades como a exposição de conteúdos, as atividades individuais e em grupos de 

estudantes, os momentos avaliativos. Este processo foi apontado como baseado, 

fundamentalmente, em diagnósticos feitos com base no contato com os/as discentes e no 

decorrer do ano letivo. Como afirma a professora Carla, 40 anos, da área de Matemática, os 

docentes têm a função de serem os “facilitadores” ao desenvolverem mecanismos que tornem 

possível o aprendizado. Deste modo, a docente assinala o papel de mediação da aprendizagem 

que atua ao colaborar com o interpretar, relacionar e contextualizar as informações (MORAN, 

2000). 

Como parte de tais etapas, o planejamento das aulas foi destacado entre os professores 

pesquisados como viabilizador da execução das aulas e do contato com os/as discentes, 

possuindo uma grande importância para a aprendizagem (LIBÂNEO, 2008). Os/as 

professores/as entrevistados/as apontaram que, nas escolas que trabalham, tem sido exigida a 

entrega dos planejamentos em várias periodizações. A professora Ivana de Goiânia explica: 

 

Se inicia com o planejamento anual. [...] Sem conhecer direito a turma. A gente só 
tem relação dos nomes. Daí faz o planejamento anual, aí no meio do ano você revê 
aquele planejamento para ver o que deu certo e o que não deu, o que está faltando e 
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o que não está para prosseguir o trabalho até o final do ano, até a conclusão do 
trabalho. Tem os planejamentos semanais que, no caso de Aparecida, [é] quinzenal, 
são planejamentos quinzenais. Durante toda a quinzena para um pouco na escola e 
faz o planejamento quinzenal. Acho que é isso. (IVANA, 39 anos, professora da 
área de Pedagogia em Goiânia) 

 

 Desta maneira, nota-se que documentar e entregar os planejamentos das aulas perpassa 

todo o ano letivo, no qual há concomitantemente o planejamento a cada quinze dias, bem 

como aqueles mensais. Trata-se de um processo que possibilita a reorganização e a 

modificação a partir de uma progressiva aproximação dos/as discentes no decorrer dos meses 

e dos resultados obtidos. O planejamento envolve a entrega de formulários preenchidos 

pelos/as profissionais e analisados pelas respectivas coordenações, sendo que muitas são 

orientadas a acompanhar sua execução em conformidade ou de forma aproximada ao que foi 

previamente pensado. 

O tempo de trabalho realizado no espaço da escola também foi entendido, pela 

professora Brenda, como dividido por momentos na sala de aula e com o planejamento. Ela 

avalia a existência de diferentes formas de se organizar o tempo de trabalho, sendo que a 

instituição localizada em Goiânia destina um período para que haja a realização da preparação 

das aulas na escola: 

 

Na escola basicamente é ensino na sala de aula mesmo. Em Goiânia eu tenho 
horário de planejamento, em Aparecida não. É remunerado. Fica pouca coisa pra 
casa. Fica um pouco, mas não é muito não. Eu tenho quatro horas de planejamento 
fora da sala. Em Aparecida eu tenho 1h30 min na Educação Física, aí não rende 
muito. É insuficiente. Agora as quatro é quase suficiente. Sobra pouca coisa pra 
casa. (BRENDA, 43 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 
 

Diferentemente, a professora Ivana, da área de Pedagogia em Goiânia, afirma que o 

momento de planejamento ocorre às sextas-feiras com a liberação das crianças mais cedo em 

relação ao tempo rotineiro das aulas. Neste período há a “formação na escola” conduzida pelo 

próprio docente e destinada à realização de estudos e planejamentos. A entrevistada evidencia 

que isto ocorre de modo disperso e individual, mesmo sendo no espaço escolar. 

O professor Antonio, de Cachoeira Dourada, também fala sobre as etapas do trabalho 

docente constituídas pelas aulas, propriamente ditas e pelas burocracias, dizendo estas serem 

consideradas por muitos colegas de profissão como uma parte do trabalho docente a ser 

criticada: 

 



87 
 

 

 

Muita gente fala que é burocrático o trabalho, mas eu não vejo dessa forma. O 
trabalho burocrático, ele é necessário e importante porque eu tenho que mostrar e 
prestar conta pra mim mesmo daquilo que eu desenvolvi. Então, apesar que no 
passado essas exigências eram bem menores, agora está exigindo, a cobrança é 
maior, é importante e deve acontecer sim. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de 
Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

Os/as docentes demonstram que os relatórios e documentos a serem entregues com 

datas delimitadas, somados à responsabilidade com as aulas, transmitem uma sensação de 

maior sobrecarga de trabalho e pressão por sua realização e entrega em tempo hábil. A 

professora Irene também cita as “burocracias” como parte de sua concepção sobre sua 

profissão e como fonte de todo excesso de trabalho e que ocasiona, consequentemente, uma 

sobrecarga aos alunos, com um número elevado de avaliações, por exemplo. Como diz,  

 

[...] muitas vezes nós temos que elaborar avaliação do que a gente nem aplicou ainda 
por causa da cobrança por avaliação. [...] Tem trabalho demais. Mas se não tivesse 
isso a qualidade do trabalho do professor com aluno poderia ter mais qualidade, 
melhor qualidade. [...] Eu acredito que hoje a gente está tendo muito papel, a gente 
trabalha com papel, muita burocracia dentro da escola, tempo que a gente poderia 
estar trabalhando projeto, poderia estar desenvolvendo aulas diferenciadas, estamos 
desenvolvendo papel, papel, papel. (IRENE, 49 anos, professora da área de Letras 
em Itumbiara) 
 

Estas burocracias citadas pelas docentes referem-se ao preenchimento de formulários 

diários, projetos e relatórios que documentam o processo pedagógico e também lhe conferem 

organização, além da elaboração e da correção de avaliações e trabalhos. Por outro lado, tais 

atividades têm se configurado em mais trabalho, intensificando a rotina dos/as professoras que 

estão subjugados/as a uma sobrecarga de trabalho e ao cansaço e estresse. Como explicam 

Nacarato, Varani e Carvalho (1998), o sistema burocrático é uma prática inerente a esta 

profissão e que, por causa do volume de processos de trabalho, turmas e discentes, pode gerar 

a perda de prazer na execução destas atividades. Portanto, esta é uma das consequências da 

intensificação do trabalho docente. 

A professora Débora, das áreas de Geografia e Pedagogia em Cachoeira Dourada, 

argumenta sobre a insuficiência do tempo destinado ao planejamento na escola por trabalhar 

com uma elevada carga horária: 

 
Olha o trabalho do professor ele é árduo. Você trabalha na sala e trabalha em casa. 
Então, como você viu a carga horária 60 horas, que horas o professor vai trabalhar? 
Final de semana. Então, o professor não tem final de semana, ele praticamente... 
Assim, se ele sai no sábado, no domingo todinho é para escola. Se ele sai no 
domingo, sábado ele tem que ficar por conta da escola. Então, a gente tem que 
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planejar às vezes nos horários vagos na escola, como tem três disciplinas que eu não 
atuo, eu tenho que aproveitar essas disciplinas e começar a planejar. [...] Então, 
assim é um trabalho árduo e a gente tem que aproveitar o tempo que tem para poder 
começar organizar as coisas. Tem correção de prova no final de semana. Tudo que 
você tem que fazer é no final de semana. (DÉBORA, 39 anos, professora das áreas 
de Geografia e Pedagogia em Cachoeira Dourada) 

 

Em tons de crítica e de desabafo, a pesquisada aponta a sobrecarga de trabalho e de 

responsabilidades, uma realidade que descreve a docência atual, chegando a totalizar (e até 

mesmo a ultrapassar) 60h semanais, como cita a professora, além dos outros/as 

pesquisados/as, como aponta o Quadro 14. Com certa insatisfação, ela destaca a falta de 

tempo suficiente para realizar o planejamento na escola e anuncia que cabe aos finais de 

semana suprir esta necessidade para assegurar o trabalho extraclasse, entendido como aquele 

que vai além das aulas propriamente ditas e envolve atividades pedagógicas que a viabilizam 

(NUNES, 2010)28. 

Deste modo, as concepções da docência, declarada pelos próprios/as profissionais 

envolvidos/as, perpassaram a descrição e a quantidade de tarefas a serem realizadas 

conjugadas ao tempo disponível para que seja organizado o trabalho. Resumidamente, a 

docência foi associada, portanto, à sobrecarga de trabalho realizado em um ritmo acelerado 

pelos/as docentes entrevistados/as. 

Há também especificidades, próprias de uma área de conhecimento, em relação às 

disciplinas que o/a docente atua. Por exemplo, o professor Edson, de Goiânia, assinalou que a 

disciplina de Educação Física tem como diferencial lidar com o movimento corporal, mas é 

constituída não apenas pela execução, mas também pelo conhecimento envolvido. De modo 

diverso, a professora Lara, da área de Química em Itumbiara, ensina conteúdos da disciplina 

de Ciências em uma perspectiva mais teórica, apesar da possibilidade de se abordar o que ela 

chamou de “elementos concretos” para falar da conexão com os objetos e instrumentos, que 

nem sempre são adquiridos pelas escolas. 

Foi perceptível um destaque para as particularidades das disciplinas que atuam, 

distinguindo-as das outras, como é o caso de um espaço para a realização das práticas 

corporais que viabilizam as aulas de Educação Física e um laboratório de Ciências para as 

aulas planejadas e a demonstração de aulas práticas. Já os/as docentes das áreas de Língua 

                                                           
28A jornada de trabalho e os tempos sociais serão temáticas discutidas, mais detalhadamente, no Capítulo 4, no 
qual se propõe abordar sua conexão com o trabalho extraclasse, o tempo livre, os salários e a valorização da 
profissão docente. 
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Portuguesa e Matemática trouxeram, para as entrevistas, traços de suas disciplinas, focando na 

maior cobrança sofrida, ao se comparar com as demais, como afirma a professora Irene, 

 

Hoje, o currículo que é trazido pra nós traz muita cobrança da Língua Portuguesa. 
Exige muita leitura, leitura de textos diferenciados, gêneros diferentes. Cobra-se 
muito a produção de texto, interpretação também cobra muito, muita leitura, muita 
produção. A gramática também é cobrada, só que de forma diferenciada do que é 
trabalhado dentro do texto. O aluno produz o texto dele e aí corrijo. Assim que um 
termina de fazer o texto, ele já traz a lápis e a gente já vai fazendo a correção e vou 
trabalhando a gramática dentro do texto com ele. [...] Muita cobrança. A questão dos 
concursos da produção de texto, tem avaliações da produção de texto, cobra-se 
muito. As avaliações externas também são muito voltadas para a Língua Portuguesa. 
(IRENE, 49 anos, professora da área de Letras em Itumbiara) 
 

Os/as entrevistados/as consideram estas disciplinas como pertencentes a áreas que 

formam a base do conhecimento, entendendo que são as mais pressionadas por resultados 

obtidos pelas avaliações discentes e pelas avaliações externas que se referem àquelas que 

visam diagnosticar o sistema escolar e levantar dados sobre as escolas, tanto no que diz 

respeito ao âmbito nacional quanto regional. Realizam avaliações institucionais, 

administrativas ou organizacionais, e avaliações acadêmicas ou científicas que consistem em 

uma avaliação por resultado. Teoricamente, buscam fundamentar as políticas educacionais e a 

gestão escolar (LIBÂNEO, 2008). 

Assim, por exemplo, são aplicadas provas do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) com as quais, associadas às taxas de aprovação de cada escola, calcula-se o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em 2005, instituíram-se duas outras 

avaliações, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) ou Prova Brasil, e a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB). Estas avaliam as disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática para estudantes de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série 

do Ensino Médio (ALAVARSE; BRAVO; MACHADO, 2013). 

Localizam-se, em tais avaliações, os argumentos dos/as docentes destas áreas de 

conhecimento que, diante destas possibilidades de se averiguar o rendimento escolas e como 

os processos pedagógicos têm se configurado, sentem-se pressionados/as e 

responsabilizados/as pelos resultados, com a divulgação da nota obtida pela instituição na 

qual trabalha. Neste sentido, o professor Antonio demonstrou que acredita ser tais 

mecanismos as causas das maiores cobranças por resultados nestas duas disciplinas: 

 

Em termos de avaliação externa, o nível, digamos, da escola, é medida através da 
avaliação externa. O que se cobra em avaliação externa? Língua Portuguesa e 
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Matemática. Então, a pressão dos agentes escolares em cima dessas duas disciplinas 
é bem maior. Cobra: o menino não sabe ler e nem escrever e não sabe fazer conta. 
Mas, quando você parte para área de humanas você não vê essa cobrança. [...] 
Matemática e Português não. É a base. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de 
Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

Além disso, foram citadas, também, as dificuldades de aprendizagem e a relevância 

em ser realizado um acompanhamento individualizado por parte dos/as professores/as destas 

disciplinas, como descreveu a professora Irene, levando a uma maior percepção da pressão 

para que a aprendizagem ocorra, sendo mensurada pelas notas obtidas em tais instrumentos de 

avaliação. 

Vários professores/as explicitaram lecionar em mais de uma disciplina, como ficou 

claro no Quadro 14. Houve o questionamento deste tipo de prática, como afirma a professora 

Ivana: 

 

Eu acho assim, quando abre demais a questão de você ter que saber muito e aí acaba 
ficando muito resumido seu conhecimento. Até o tempo, na verdade, principalmente 
a questão do ciclo de alfabetização. Eu não sei como consegue que a gente acaba 
conseguindo inserir todas as disciplinas. Assim. a gente ter que dar conta de todas. 
Eu acho que se a gente fosse mais, cada um ficasse responsável por um tipo de 
disciplina, seria mais fácil mesmo. Porque você poderia aprofundar mais. (IVANA, 
39 anos, professora pedagoga em Goiânia) 
 

Ela prossegue realizando uma crítica à atribuição do pedagogo em trabalhar com 

disciplinas diversificadas, como Artes, Ensino Religioso e Educação Física, por não possuir 

formação adequada, nem materiais didático-pedagógicos na escola. Portanto, identifica-se em 

sua fala que lecionar em mais de uma disciplina acarreta uma maior necessidade de se investir 

em formação ampliada, que vai além de uma área de conhecimento. Isto reflete em um 

trabalho que leva ao que ela chamou de “resumir o seu conhecimento”, como consequência da 

busca em preparar as aulas para uma diversidade de disciplinas. Segundo a professora Ivana, 

isto ocasiona limitações à formação dos/as professores/as que não conseguem se aprofundar 

em uma área do saber, pois têm que lidar com múltiplas disciplinas. 

Também pedagoga, a professora Lívia declara, nesta mesma direção, as dificuldades 

em lidar com diversas disciplinas na Educação Infantil, questionando a quantidade de 

estudantes que precisam ser atendidos nestas condições: 

 

Eu acredito que pesa bastante pra gente é que você tem que planejar, fazer diário, no 
meu caso que é alfabetização, e alfabetizar o aluno tudo ao mesmo tempo dentro da 
sala de aula, com 30 alunos, para você fazer todas essas obrigações. É complicado. 
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Ainda tem a ficha avaliativa. [...] Com certeza, se eu ficasse só com a parte de 
alfabetizar, no Português, seria bem mais produtivo, mas você tem que ministrar 
todas as disciplinas que coloca lá. (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia 
em Goiânia) 

 

Diferenciaram-se, portanto, os argumentos das professoras pedagogas que, 

constituindo a metade da amostra, questionaram o ato de lecionar em mais de uma disciplina 

como parte de suas obrigações. Apesar desta insatisfação, como ressaltam Lima e Gomes 

(2012), a formação em Pedagogia possibilita lidar com a Educação Infantil e com as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, além de atuar na gestão escolar e em atividades relacionadas 

à pesquisa. O curso de Pedagogia diferencia-se, assim, das outras graduações, por prever o 

exercício da profissão em várias áreas de conhecimento nos primeiros anos escolares, e por ter 

tido acesso aos saberes ligados a Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes e Educação Física (BRASIL, 2006). 

A resistência e a complexidade com o trabalho com diversas de disciplinas, 

demonstradas nas falas das professoras pedagogas, foram complementadas pelo número 

elevado de estudantes por sala e a quantidade de trabalho a ser realizado, como expõe a 

professora Ivana. Em seus argumentos, afirma que mais estudantes matriculados em uma 

turma significa mais trabalhos para serem corrigidos, mais atividades e mais mediações 

pedagógicas.  

Portanto, conforme o olhar dos/as docentes pesquisados/as, revelam-se algumas 

características próprias de cada área de conhecimento que atuam, nas quais se tornaram claras 

a existência de diferentes conteúdos, necessidades, estruturas e exigências.  

 

3.4 A acumulação de funções, responsabilidades e atividades  
 

As concepções sobre a docência e as especificidades das respectivas disciplinas 

vieram acompanhadas de discursos de que esta profissão vai além do que é comumente 

representado como parte de suas funções e afazeres, ou seja, o que se refere ao processo de 

ensino e aprendizagem. A legislação propõe, principalmente, a atuação nos processos 

pedagógicos relacionados às aulas e ao aprendizado em si, além da participação na elaboração 

de documentos ligados ao trabalho. Em seu último item, há a realização de atividades que 

possibilitem a conexão da família e da comunidade às escolas, posta como inerente à 

profissão, como discutido no Capítulo 2 (BRASIL, 1996). 
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Segundo os/as docentes entrevistados/as, há, de modo recorrente, o exercício de 

tarefas que eles/as avaliaram que ultrapassam o que deveria compor a docência, mas que 

interfere decisivamente na viabilização das aulas. Entre as justificativas mencionadas está a 

ausência de profissionais necessários e com a devida formação, como expõe a professora 

Ivana: 

 

[...] Começa as campanhas de saúde dentro da escola e não vai um pessoal lá e vai 
trabalhar tal tema. Talvez você nem tenha conhecimento em determinadas doenças e 
essas coisas pra dentro da escola. Assim, tinha que ter um grupo multidisciplinar na 
escola. Tinha que ter um psicopedagogo, tinha que ter psicólogo. Acho que até 
enfermeira tinha que ter dentro da escola porque são inúmeros acidentes que você 
trata daquele jeito que você aprendeu em casa e às vezes nem é o jeito correto. 
Então, sobrecarrega demais e muitas vezes você fica muito mais ocupada com coisas 
externas. A aprendizagem que eu estou falando de conteúdo mesmo e não 
aprendizagem em geral. O que realmente que você deveria estar lá ensinando: ler e 
escrever. (IVANA, 39 anos, professora pedagoga em Goiânia) 

 

  Na fala acima há a exposição de que a docência tem sofrido com a acumulação de 

atividades, estas entendidas como distintas do que deveria compor os deveres de um 

professor, inexistindo, inclusive, a formação para lidar com práticas inerentes à área da saúde, 

como a Psicologia e a Enfermagem, como destaca. Assim, o processo de ensino e 

aprendizagem fica em segundo plano, como analisou a professora Ivana. Neste sentido, há 

uma sobrecarga de funções atribuídas aos professores: 

 

[...] Eu acho que sim, tem muita coisa que não é e nem deveria ser da nossa alçada, 
mas é. Tipo assim, na rede de Aparecida tem o laboratório de informática, mas não 
tem ninguém lá. Então, você é professor que tem que ir lá. Tem que ligar as 
máquinas, tem que fazer a pesquisa. Então, assim é um acúmulo de função. Você 
está dando acesso a tecnologia, mas não é do modo certo. Você deveria ter uma 
pessoa específica para aquele lugar lá, até te orientar, mas não tem e vai jogando as 
coisas dentro da escola pra você professor se virar. Você se vira. A biblioteca não 
[tem] bibliotecário. Você chega lá não tem tempo ficar olhando que livros que 
chegaram e quando chegou. Você tem que ir lá e dá um jeito de dar aula na 
biblioteca. (IVANA, 39 anos, professora pedagoga em Goiânia) 

 

A fala da professora explicita que funções relativas aos cuidados com a saúde, à 

biblioteca e ao laboratório de informática, por exemplo, ocasionam “mais trabalho” em um 

processo gerador de um trabalho mais intenso e caracterizado pela acumulação de atividades. 

A professora Débora concorda que este alargamento das atribuições inerentes à profissão vai 

além do ato de ensinar e aprender, interferindo significativamente na quantidade de trabalho 

assumida: 
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Além do ato de ensinar e aprender. Porque, no ato de ensinar e aprender, você está 
na sala de aula com aluno, seria no máximo o planejamento. Mas, além disso, você 
tem outras reuniões para tratar assuntos referentes à escola que você tem que ir, 
alguma festa que a escola promove e você tem que estar participando. Tem várias 
outras coisas que a gente assina, desde o início do concurso, que você tem que 
participar das reuniões da escola, atividades da escola e tudo que a escola te chama 
tem que participar. (DÉBORA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em 
Cachoeira Dourada) 
 
 

A professora traz para a discussão, além das aulas diversificadas e baseadas em 

metodologias diferenciadas, as reuniões e festividades como fatores que também interferem 

no rol de atividades inseridas como fundamentais a serem realizadas por um docente. 

Acrescenta-se a existência de projetos de ensino e atividades diversificadas que também 

podem ampliar a quantidade de trabalho dos docentes e devem ocorrer paralelamente às aulas, 

como descreve a professora Lara. 

  Mecanismos de intensificação do trabalho são resultantes da redução do número de 

trabalhadores por demissões, afastamentos ou aposentadorias sem a contratação de outros em 

números suficientes para realizarem determinadas funções. Estas são atribuídas aos que ali 

permanecem e caracterizando o que Dal Rosso (2008, p. 120) denominou de “redistribuição 

com concentração”. Tal prática é característica de outras formas de trabalho, ditas materiais, e 

tem se expandido para o setor de serviços, como discutiu o autor. 

Práticas relacionadas à polivalência, à versatilidade e à flexibilidade ocorrem com a 

agregação de atividades e serviços diversos, além do que foi previamente determinado, 

contratado ou socialmente entendido como parte de determinada profissão (DAL ROSSO, 

2008). A professora Lívia também frisa as novas funções que estão sendo, paulatinamente, 

inseridas no dia a dia dos/as professores/as: 

 

Cuidar. O cuidar mesmo das crianças. “Cuidar” são coisas que os meninos vão 
doentes porque a mãe já manda por acreditar que, na escola, pode ficar lá das 7 às 11 
h. A maioria dos meus alunos vão doentes. Então, você, além de fazer um papel de 
professor, você vai fazer o papel de médico, papel da mãe. Você está ali cuidando 
com medo do menino passar mal. [...] Fora o carinho, fora o afeto que você pega por 
eles e a preocupação. [...] Você preocupa se o aluno comeu naquele dia. Ele chega lá 
com dor na barriga porque é bem precária a região que eu trabalho. Preocupa se o 
aluno comeu, se ele lanchou de manhã, se ele está passando mal. É por isso, você faz 
uma cesta básica e doa. (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia em 
Goiânia) 
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A entrevistada admite que o ato de “cuidar” passou a fazer parte de suas obrigações, 

além do que se entende como inerente a uma prestação de serviço baseada na relação com 

crianças e adolescentes aprendizes. Para ela, o ato de ensinar tem sido, cada vez mais, 

realizado lado a lado com o atendimento e a preocupação com estudantes que vão assistir 

aulas doentes e com nutrição precária, sendo que essas são funções próprias dos âmbitos 

familiar e médico. 

O envolvimento afetivo foi posto como próprio do contato com os/as estudantes no 

cotidiano, a ponto do “ato de cuidar” se constituir em uma preocupação constante e mobilizar 

a intervenção dos professores. Exemplo disto são as ações como o direcionamento de recursos 

advindos do seu salário para mudar alguma situação de precariedade em seus lares, como 

afirmou a professora Lívia, que trabalha em Goiânia. Esta prática, baseada na tendência à 

feminização da docência, abrange uma cobrança dos/as profissionais de atributos associados à 

“natureza feminina” que permeiam o trabalho escolar, tais como a submissão, o sentimento, a 

maternidade, a fragilidade, etc. (COSTA, 1995). 

O professor Antonio deduz que este processo é mais intenso no Ensino Fundamental 

ao lidar com crianças menores, no qual o contato com os aprendizes é maior e, como destaca, 

suas carências de formação humana e socialização são mais evidenciadas: 

 

É o momento que a criança ela é criança. Então, tudo que acontece ela conta para o 
professor, ela abraça o professor, tem o contato físico maior, a carência também 
maior, tanto afetiva quanto financeira. Se ela está ali “tristinha” o professor já 
percebe e acolhe. Isso é mais nítido do que no Ensino Médio. [...] Não é que a 
quantidade seja maior. Mas a sobrecarga de responsabilidade que o próprio 
professor se coloca é maior. Porque ele tem que estar atento, ele tem que perceber 
esse aspecto. Coisa que no Ensino Médio a gente já deixa um pouco, porque no 
Ensino Médio o professor já é mais técnico. Sai da formação geral, integral, e vai 
para as particularidades. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de Matemática em 
Cachoeira Dourada) 

 

Segundo a professora Carla, como consequência há a sobrecarga de trabalho 

ocasionada pela responsabilização dos/as professores/as por todo o processo educativo e pelas 

condições físicas e mentais do público atendido, ultrapassando explicitamente as ações 

relativas à escolarização. Ela diz que a aprendizagem é colocada em segundo plano, diante de 

tal situação vivenciada pela profissão docente:  

 

[...] o educando, em si, não está tendo muito compromisso e responsabilidade 
porque, hoje em dia, se a gente for ver na rede pública os instrumentos [de 
avaliação] facilitam muito para que o aluno não tenha maturidade e nem 
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responsabilidade. Então, se a gente for olhar para o conhecimento em si, deixa muito 
a desejar. Mas, a gente vê o lado... Porque a gente trabalha muito o lado humano 
também. O lado humano a gente vê muitos resultados. A gente consegue, assim, 
ajudar muitos alunos que às vezes está no fundo do poço, está readaptando, 
reintegrando a sociedade. Então tem prós e contras. [...] Bem, a gente tem o lado 
humano que a gente acaba, querendo ou não, você se envolve. A gente está 
convivendo e vê as necessidades, a gente sabe que não é por querer deles também, é 
o meio que vive e atuam. Então se a gente puder fazer a nossa parte e ajudar como 
ser humano. [...] Eu não reclamo dessa parte. Eu sei, a gente reclama pela falta às 
vezes do conteúdo em si. Às vezes eles despertam mais para o lado da vida deles, do 
mundo de drogas, tem horas que você tenta contornar e tenta puxar ali para o 
conteúdo, tem hora que não consegue, porque é mais gritante na vida deles essas 
necessidades. Mas não que eu acho ruim em poder ajudá-los, não. Se a gente puder 
ajudar a gente tem que fazer, como ser humano. Mas se tivesse uma maneira de 
poder separar tempo em tempo, tem hora que é impossível. (CARLA, 40 anos, 
professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Ao ressaltar a subjetividade que está presente neste trabalho, que é estritamente 

relacional, a entrevistada defende que este depende do contato entre os sujeitos sociais para 

ocorrer. Uma maior importância foi dada, na fala da professora Carla, em se trabalhar o lado 

humano na sala de aula, sendo, inclusive, colocado como prioritário ao se comparar com o 

contato com os conteúdos disciplinares em si. Para ela, como reforça em sua fala, esta 

intervenção é realizada com consentimento e aceitação.  

A professora Ivana, da área de Pedagogia, acrescenta, neste sentido, uma crítica em 

relação aos valores que as famílias têm deixado de repassar às crianças, deixando esta 

responsabilidade para os/as professores/as, como o ato de ensinar a convivência e outros 

princípios entendidos como fundamentais. Semelhantemente, questiona o professor Antonio: 

 

[...] Por exemplo, quando você convida o pai para vir aqui na escola e tem que 
convidar o pai porque o filho não está avançando e não está aprendendo de fato. 
Antigamente, o pai ia na escola. Então, há um certo incômodo nesse sentido. Porque 
a gente que tem que estar buscando, insistindo para família ajudar, sendo que no 
passado era o contrário. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de Matemática em 
Cachoeira Dourada) 

 

Há uma crítica em relação à reduzida participação dos pais e mães na formação dos 

filhos na atualidade, sendo que muitos não se mostram interessados em acompanhar e 

incentivar o seu desenvolvimento escolar. Os/as professores/as pesquisados/as reconhecem 

uma insuficiente participação da família na rotina escolar dos filhos: 

 

[...] Os pais não estão preocupados com a aprendizagem. Os pais estão preocupados 
em lanche, eles estão preocupados com o tênis que chega da Prefeitura, se vai 
ganhar material. Raro é você poder contar, na mão, os pais que falam assim: está 
aprendendo? Ele está preocupado amanhã vai ter aula. Vocês vão entrar de greve? O 
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que eu vou fazer com esse menino em casa? Então, eles não estão preocupados com 
a aprendizagem. Eles estão preocupados em ter ele dentro da escola. [...] (IVANA, 
39 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 

Como é relatado acima, há uma preocupação dos pais e mães com a presença dos/as 

filhos/as na escola. Entretanto, a docente entrevistada relata que seria necessário ir além disso, 

alcançando também a colaboração das famílias com sua aprendizagem de forma a subsidiar 

sua formação escolar propiciada na sala de aula. Estudos têm caracterizado a relação entre a 

família e escola a partir da atribuição e do questionamento dos seus respectivos deveres, nos 

quais é analisado que as escolas deveriam não apenas escolarizar as crianças, mas também 

atuar na formação de atitudes e valores. Apesar disso, esta avaliação dos familiares é 

questionada no âmbito escolar (SIMIONATO-TOZO; BIASOLI-ALVES; 1996; OLIVEIRA; 

MARINHO-ARAUJO, 2010). 

Portanto, a ampliação das atribuições dos professores pode ser avaliada como 

resultante do que ocorre em um contexto que vai além da escola, entendida localmente, 

alcançando o cenário que tem caracterizado a educação brasileira, como diz um dos 

professores: 

 

Dada a organização hoje educacional brasileira, vamos colocar de modo geral, o 
professor acaba doando para todas essas nuances aí. Então, não é só professor, tem 
que ser pai, mãe, psicólogo. Não deveria, porém, na sociedade que temos hoje, acaba 
que para escola pública de periferia... Acaba que o professor tem que desempenhar 
esses papéis: orientando, auxiliando, buscando atrás, buscando apoio, buscando 
conselho tutelar, buscando primeiro emprego, ajudar na formação daquela criança. 
Você precisa ter clareza que a formação humana, se a gente for pensar numa 
formação integral, então, a gente vai precisar trabalhar com vários aspectos do aluno 
seja cognitivo, emocional. Enfim, o curricular é o central, é o mínimo, e esses outros 
aspectos precisam trabalhar isso também. (EDSON, 33 anos, professor da área de 
Educação Física em Goiânia) 

 

 Desta maneira, a docência tem sido caracterizada por funções que não lhes eram 

conferidas anteriormente e que passaram a ser avaliadas como parte dos esforços em torno de 

uma formação ampliada e integral. Ao longo desta conduta, ocorre um processo pautado no 

conformismo e na aceitação ao estar de acordo com esta situação e agir segundo ela, 

entendendo-a como parte do “ser professor”. 

O contexto da escola pública tem ocasionado o exercício, pelos/as professores/as, de 

papeis que deveriam ser desempenhados pelos pais e avós, como também por profissionais 

como os psicólogos, como disse a professora Irene: 
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A gente tem todas essas atribuições na escola, a gente não consegue ser só professor. 
Hoje em dia, é difícil ser só professora. [...] O nosso é objetivo é a aprendizagem do 
aluno. Discute-se muito que o aluno venha para escola não apenas para fixar os 
conteúdos, mas pra gente tornar o aluno consciente e crítico. Daí eu acho que não dá 
pra gente ser apenas professor, precisa ir além disso um pouco [...] É necessário. Eu 
acredito que, para você ter sucesso como professor, hoje, você não pode ser só 
professor. Você tem que olhar o lado... Assim, às vezes, parece injusto quando fala 
pra gente olhar o lado do aluno, mas hoje se torna necessário olhar o lado do aluno 
também. O lado emocional do aluno. Nossos alunos trazem muitos problemas pra 
dentro da escola. Então, às vezes você faz aquele plano de aula maravilhoso, mas se 
o aluno não está com cabeça, então não dá. Eu não consigo ser só professora e focar 
só no conteúdo. (IRENE, 49 anos, professora da área de Letras em Itumbiara) 

 

Como justificativa para atuar além do processo de aprendizagem dos discentes, o 

professor Edson, de Goiânia, cita o papel político da profissão docente tomado como parte de 

suas responsabilidades:  

 

A educação não tem como ficar em cima do muro. Então, você ensina alguma coisa, 
alguém, com intenção. A ideia é que esse menino se emancipe, se forme, se torne 
uma pessoa melhor. Já é um posicionamento, assim como você pode ter aquela 
perspectiva de querer orientá-los, principalmente, para passar de ano, puro e 
simplesmente. Então, todo trabalho educativo, ele tem um norte, e aí o professor 
necessita ter clareza desse norte que ele está trabalhando. (EDSON, 33 anos, 
professor da área de Educação Física em Goiânia) 
 

 

  Apesar deste papel de intervenção na realidade via escolarização, a professora Ester 

discorda desta expansão da função dos professores que tem vivenciado na escola que trabalha 

por se desviar do foco da formação em uma determinada área de conhecimento e por 

ocasionar uma sobrecarga de trabalho, que vai além daquele realizado na escola, como diz: 

 

Eu discordo. Eu acho que tinha que deixar para parte acadêmica. O professor está 
habilitado pra dar as aulas, não que você não vá trabalhar o conteúdo de atitude, isso 
faz parte, mas isso veemente não é meu papel, meu papel seria o acadêmico, 
desenvolver toda aquela habilidade da área. [...] Às vezes são projetos, então todos 
esses inúmeros projetos que a escola tem que cumprir a carga horária do professor 
em casa fica cheia e na escola também. (ESTER, 40 anos, professora da área de 
Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

  Diferentemente, segundo o professor Antonio, o “fazer pedagógico” na atualidade 

envolve o processo de ensino e de aprendizagem atrelado a tais obrigações, avaliadas por 

muitos colegas como impróprias ou excedentes à profissão, entretanto ele argumenta: 

 

O fazer pedagógico em si dentro da sala de aula é isso aí mesmo e não tem como a 
gente fugir não. Só que o trabalho do professor vai além do conteúdo. [...] Hoje não 
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tem como você ir lá mecanizar a escolarização. A gente tem todo aparato social por 
trás da escola. Não adianta eu querer fazer a escola do mesmo modo que eu fui 
educado. A realidade da família mudou, a realidade financeira da família não é a 
mesma. Então, no trabalho pedagógico em si, a gente tem que levar em consideração 
os aspectos fora da escola que influencia diretamente lá. Então, esse trabalho, a 
gente tem que ficar atento, a gente até critica: hoje o professor tem que ser 
psicólogo, professor tem que ser sociólogo, professor tem que ser médico, professor 
tem que participar. Eu não acho que tem que ser, isso eu acho que acaba do próprio 
ser humano se preocupar com outro, se colocar no lugar do outro. Então, eu acho 
que não é uma sobrecarga, mas a gente se sente incomodado com isso. (ANTONIO, 
40 anos, professor da área de Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

 Desta maneira, o entrevistado compreende que, por lidar com seres humanos, a 

docência precisa se expandir e abarcar as necessidades impostas pelos novos contextos sociais 

dos quais a escola e a educação fazem parte. Em outro momento, o entrevistado expôs sua 

vontade em reduzir a quantidade de trabalho que tem assumido, mas afirma a impossibilidade 

de se ensinar os conteúdos sem se envolver além disso, sem repassar aos estudantes valores e 

outras ações não postas objetivamente como seu dever, mas que aos poucos foram sendo 

postos para os docentes realizarem. 

 Desta maneira, os/as pesquisados/as expuseram a complexidade da acumulação de 

funções e da polivalência no que diz respeito à atividade pedagógica, pois estes trabalham 

com formação humana e o que para uns é entendido como obrigação além do ato de ensinar e 

aprender, para outros é realizado como parte de seu “ser cidadão” e sua vontade de intervir na 

realidade. Houve, assim, consenso sobre a ampliação das funções dos/as professores/as 

identificada ao longo da experiência dos/as entrevistados/as. Esta situação relaciona-se às 

reformas educacionais que marcam os anos de 1990, cuja busca por equidade levou à 

expansão da Educação Básica e às maiores responsabilidades assumidas pela escola pública. 

Este processo culminou na reestruturação do trabalho docente (OLIVEIRA, 2004). 

 Como meios que geram “mais trabalho”, as novas atribuições, quando submetidas a 

um mesmo grupo de trabalhadores de forma contínua e gradativa, geram um excesso de 

tarefas e um maior preenchimento do tempo produtivo. O foco da docência, como o processo 

de ensino e de aprendizagem e as atividades que lhe deem suporte, com o tempo perde espaço 

para outras funções, atividades e ações, que vão sendo postas como próprias da profissão e 

aos poucos sendo consagradas como tal. Após tais reflexões, ao serem perguntados/as sobre o 

resultado do trabalho docente, houve diversos entendimentos devido à heterogeneidade da 

amostra, evidenciada pelas diversas formações, atuações na escola e experiências. 
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3.5 O produto do trabalho docente  
 

Buscou-se também averiguar como os/as entrevistados/as definiam os resultados de 

todo o trabalho realizado. Com diversas interpretações e respostas, verificou-se que muitos 

tiveram dificuldades de pensar neste aspecto ou tinham certo receio em falar sobre o quê 

entendem como o produto de seu trabalho.  

A professora Lívia, pedagoga, apontou ser a alfabetização de uma criança o produto de 

seu trabalho. Desta forma, o estudante que sabe ler e escrever demonstra o serviço prestado 

por ela, cuja ação é imaterial e evidenciada nos resultados de sua ação, conforme argumentou 

Paro (2000). Durante este processo, há uma pressão externa e interna ao profissional para que 

este objetivo seja alcançado: 

 

Olha, no final do ano, no caso da alfabetização que eu falo que eu estou, é 
gratificante quando o aluno realmente sai dali, do primeiro ano, alfabetizada. É 
frustrante você deixar três, quatro alunos para trás que não foram alfabetizados. 
Talvez sejam pressões psicológicas, questão familiar, porque não envolve só o 
professor que é o responsável. [...] Com certeza porque você é cobrada que o aluno 
tem que sair lendo e escrevendo no final do ano. (LÍVIA, 37 anos, professora da área 
de Pedagogia em Goiânia) 
 
 

Nesta mesma direção, a professora Ester declara que a identificação do crescimento 

intelectual dos/as discentes, em um ano letivo, é o produto do trabalho: 

 

A gente pode definir todo o trabalho, o resultado do trabalho docente após um ano 
letivo, a gente pode definir que o trabalho docente é o resultado, vamos supor, do 
avanço do aluno mediante as dificuldades dele, porque ele entra numa série com 
uma matriz diferente, a sala não vai estar homogênea. Então essa heterogeneidade 
ela vai gerar sim um sucesso que a gente quer atingir e uma porcentagem maior. A 
gente espera depois que conclui o trabalho uma porcentagem maior. (ESTER, 40 
anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

O professor Antonio, de Cachoeira Dourada, indica ser a aprovação dos/as estudantes 

o produto do trabalho docente. Entretanto, tem cuidado em explicar que tal finalidade não é 

garantia da qualidade do ensino e da aprendizagem: 

 

Então, hoje, me preocupa muito isso. Porque eu vivo isso angustiadamente anos 
atrás de anos. A gente acaba aprovando aluno sem a devida qualidade que deveria. 
[...] Mas eu percebo que, infelizmente, o nivelamento das escolas públicas hoje está 
sendo baixo. Não sei se isso tem um fundamento teórico e se alguém já estudou 
sobre isso, mas uma visão de senso comum mesmo é que está acontecendo isso. A 
gente já prepara o mínimo para aplicar o mínimo para o aluno aprender o mínimo 
daquilo que eu já ensinei e, no final, eu achar que aquele número quantitativo é 
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suficiente para aprovação e tirar o peso de consciência. Só que é difícil você 
mensurar o aprendizado de fato com o final do processo. [...] Porque tem aluno que, 
infelizmente, você vai ver que... Não é que ele não nasceu pra aquilo, mas as 
habilidades que ele tem não são suficientes para adquirir aquele conhecimento que 
você quer que ele adquire naquele momento. (ANTONIO, 40 anos, professor da área 
de Matemática em Cachoeira Dourada) 
 

O professor relata, desta maneira, a ineficácia dos índices de aprovação como 

mensuração dos resultados do trabalho ao apontar que se pode reduzir o nível do ensino e 

facilitar o processo avaliativo para se obter um melhor quantitativo de aprovação, ainda como 

critério usado na escola e bastante valorizado pela gestão escolar e pelos pais.  

Por outro lado, há um descontentamento dos professores em relação ao produto do seu 

trabalho em um ano letivo, como expõe a professora Brenda, que atua na área de Pedagogia 

em Goiânia. Segundo ela, quando não há resultados positivos nas avaliações cotidianas e 

externas, isto revela a defasagem escolar da maioria dos estudantes, mesmo com a intervenção 

pedagógica realizada.  

Quando questionada sobre o que faltaria para que houvesse êxito, ela atribui a causa à 

ausência da família, ou à precariedade da sua participação, na formação complementar dos 

estudantes em “estudar em casa”, como já foi discutido. Soma-se a este aspecto a estrutura da 

escola, como os laboratórios. A participação dos pais na educação dos filhos é algo recorrente 

nas falas dos/as docentes, fazendo parte da acumulação de atribuições e funções discutidas 

anteriormente. 

A professora Carla atribui o excesso de trabalho à falta de autonomia dos/as estudantes 

em se envolver em favor de sua escolarização, defendendo que cabe ao/à professor/a suprir 

esta carência: 

O trabalho docente ele é muito amplo, ele é um trabalho específico, a gente tem que 
desmembrar as partes da avaliação, revendo o conteúdo, vendo a necessidade da 
turma, buscando meios para está ajudando aprimorar o conhecimento dos alunos. 
Então, assim, é muito extenso o trabalho do professor, muito das vezes eles falam 
assim, o tempo que a gente tem em casa é pago e tudo, mas a gente leva muita coisa 
pra casa. Porque o professor ele tem que se adaptar a tudo, as turmas, olhar a 
necessidade, buscar maneiras para estar facilitando. Hoje em dia, muita das vezes, 
fica mais em cima do profissional e do professor do que dos alunos. Porque assim 
retiram muita responsabilidade do aluno em estar estudando e pesquisando. 
(CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Como argumenta a professora, o resultante deste excesso de atribuições e funções gera 

o excesso de trabalho e o trabalho fora da escola. Isto é agravado pela acumulação de 

atividades e práticas análogas à polivalência nos espaços escolares. 
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A professora Ivana, de Goiânia retoma a questão da frustração por perceber que o 

produto do seu trabalho não ocasiona mudanças na escola e isto gera um sentimento de 

impotência diante da organização escolar atual, em uma lógica que já é estabelecida e de 

difícil transformação, como diz ela: 

 

[...] Na verdade, a sociedade nos transformou. Nós fomos transformados pela 
sociedade. Você entra na escola achando que vai mudar, mas é a escola que te muda. 
Porque você esbarra com muita coisa, você não dá conta. É muito problema, muito 
problema social dentro da escola que você não dá conta de resolver. Você deveria 
focar na aprendizagem, conteúdo, ensinar, alfabetizar, mas você não consegue. Você 
esbarra em coisa demais que não é da nossa alçada e a gente não dá conta. Aí está o 
caos que está porque abriu a escola para todos. (IVANA, 39 anos, professora da área 
de Pedagogia em Goiânia) 

 

Sobre o momento do ano letivo que lhe acarreta mais trabalho, descreve o período de 

ocorrência das avaliações externas, como a Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Educação 

Básica, como já foi descrito. Mediante a sua realização bem sucedida, diz a entrevistada, os/as 

professores/as são envolvidos/as em atividades de preparação dos/as estudantes e aplicação 

das provas, somadas à organização do rendimento anual com a apresentação dos resultados 

em termos de aprovações e reprovações.  

Este temor pelos resultados destas avaliações também foi exposto na fala da professora 

Lara, 47 anos, da área de Química, que faz parte de um contexto no qual há uma maior 

cobrança em relação ao produto do trabalho docente, ao envolver a exposição das notas e 

rendimentos tanto para a comunidade escolar, quanto nos dados escolares governamentais. 

Trata-se dos impactos das influências da gestão por resultados que interfere em sua rotina e 

impõe cobranças internas e externas aos/às docentes, como descreve Dal Rosso (2008). 

Esta postura remete à qualidade do ensino medida a partir da quantidade de 

informações absorvidas pelos/as estudantes. Como discute Paro (2007), esta perspectiva é 

aquela que prevalece nas estatísticas governamentais e nos veículos de telecomunicação e que 

define a produtividade da escola a partir da aprovação nas provas e nos exames previamente 

definidos com este objetivo. 

As cobranças por resultados em termos do desenvolvimento de habilidades nos 

discentes em relação à aprendizagem podem ocasionar a intensificação do trabalho na medida 

em que é parte de uma gestão por resultados e de ações que visam intensificar o ritmo e a 

velocidade do trabalho realizado. Como já discutido no Capítulo 1, a gestão por resultados 

consiste na cobrança por um melhor desempenho de cada profissional com objetivo de 
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ocasionar uma elevação no produto do trabalho pela extração de mais energias dos 

trabalhadores, gerando a intensificação. Sentida pelos/as trabalhadores/as como uma maior 

pressão interior e exterior a eles, a gestão por resultados visa o incremento na produção do 

trabalho, seja ele na forma de um bem ou na prestação de um serviço (DAL ROSSO, 2008).  

No caso da docência, a gestão por resultados no espaço escolar pode ser localizada na 

busca por um número elevado de estudantes aprovados/as em um ano letivo, no maior 

quantitativo a serem atendidos em um mesmo momento na sala de aula e nas notas obtidas 

nas avaliações externas, por exemplo. Estas práticas repercutem na exigência de maiores 

esforços dos/as professores/as, cobrados/as para demonstrar, objetivamente, a realização do 

seu trabalho. 

Influenciados por estas perspectivas, eles/as apontaram a aprovação e a aprendizagem 

como indicativos do resultado do trabalho docente. Ressalta-se que a qualidade do ensino 

baixa põe em questionamento estes critérios para tal avaliação, tornando-se insuficientes e 

frágeis: obter aprovação não significa obrigatoriamente que os/as estudantes tenham 

aprendido os saberes concebidos como básicos e fundamentais para serem habilitados a 

prosseguir sua escolarização em outras séries e níveis educacionais. 

A aprovação não é expressão de sucesso escolar, necessariamente, diante de tais 

práticas que permeiam o cotidiano escolar. A escola pública de qualidade precisa priorizar 

uma “educação por inteiro” e não se limitar a estes resultados quantitativos, como defendeu 

Paro (2007). Identifica-se, desta forma, uma inadequação desta variável para se avaliar os 

resultados do trabalho dos/as professores/as por envolver muitos outros elementos também 

não mensuráveis, devido ao seu caráter abstrato do processo de ensinar e de aprender. Este 

argumento é reforçado pela imaterialidade do trabalho docente e seu caráter de prestação de 

serviços, precisando ser compreendido em suas especificidades (PARO, 2000; GORZ, 2005). 

Culpabilizar os professores pelos resultados do processo de aprendizagem é tentar 

camuflar a situação e buscar encontrar soluções inadequadas e localizadas, ao invés de 

reconstruir a ideia de educação escolar, com transformação que traga benefícios a todos os 

atores sociais ali envolvidos e possa repercutir em um espaço de trabalho saudável, além de 

voltado para a aprendizagem. A responsabilização da escola por males da sociedade é 

claramente vista nas falas dos/as professores/as pesquisados/as, nas quais se busca colocar a 

função de mudança social com a escolarização. Esta conduta é criticada pelo professor Edson, 



103 
 

 

 

que descreve que o trabalho docente tem como produto a qualidade de vida da sociedade, 

como diz 

 

[...] o nosso trabalho é bem restrito. O aluno passa quatro horas na escola e vinte 
horas fora dela, e nós educadores somos responsáveis pela sociedade que está aí. 
Então, se o aluno não sabe contar, se o aluno não sabe ler, se o aluno não sabe se 
encaixar na sociedade, a culpa é da escola. No entanto, ele passa quatro horas na 
escola. Mas eu, enquanto professor, me sinto satisfeito quando você pega o aluno do 
Ensino Médio que passou numa Universidade Federal, numa universidade pública. 
Isso é gratificante, quando você vê ele no mercado de trabalho executando um bom 
trabalho, esse é o resultado. Ele passou num concurso público, ele está trabalhando e 
bem empregado, isso é gratificante para o professor, isso é demonstrar que o 
trabalho dele está sendo mostrado. (EDSON, 33 anos, professor da área de Educação 
Física em Goiânia) 

 

Assim, mais uma vez é explicitado que a ação pedagógica do professor tem impactos 

significativos e que repercute a partir do trabalho que é imaterial, sobretudo de cunho 

relacional. É colocada em suas mãos a solução de diversos males que estão presentes na 

sociedade e isto marca as concepções que os/as docentes possuem de sua profissão. Assumir a 

culpa pelo fracasso escolar e pela evasão é parte das tensões vivenciadas pela profissão, que 

se somam às condições precárias de trabalho nas escolas públicas. 

 Diante da complexidade que permeia o trabalho docente, evidenciada pelo que foi 

discutido até o momento, os/as participantes desta pesquisa comentaram sobre a sua satisfação 

em relação à docência. Afirmaram, em sua maioria, se identificar com a profissão escolhida 

na qual atuam há mais de 10 anos, sendo que cinco deles declararam nunca terem pensado em 

desistir e quatro relembraram momentos nos quais já desejaram se desvincular da docência. 

Uma professora declarou ainda possuir tal desejo, mas que não houve condições para a sua 

concretização. 

O professor Antonio explica os motivos de sua permanência na atuação docente ao 

dizer que “Primeiro, eu faço o que eu gosto. Eu não caí de paraquedas na sala. Eu escolhi ser 

professor no Ensino Médio [...]”. Descrevendo a sua gratidão em ser professora, diante da 

comparação com outras ocupações no mercado de trabalho, Carla apresenta argumentos que 

focam no privilégio por ser vinculada ao serviço público: 

 
Ai (risos) satisfeita sim. Eu dou graças a Deus, a gente tem um emprego, a gente vê 
que está muito difícil. A gente vê muito corte hoje em dia, a gente tem que ser grata 
porque, embora a gente fala que deveria ser mais bem remunerada, mas o que a 
gente ganha a gente tem que sempre estar agradecendo. Porque se a gente conseguiu, 
pelas dificuldades, conseguiu o que tem hoje em dia é graças ao emprego da gente. 
Eu gosto, é uma área que eu gosto da Matemática. Eu estudei, eu fiz a faculdade 
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nessa área porque é uma disciplina que eu gosto, eu domino. Então, assim nessa 
parte, a gente tem satisfação. (CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática 
em Itumbiara) 

 
Juntamente com este tipo de afirmação, muitos/as pesquisados/as trouxeram, em suas 

falas, críticas sobre a organização e o funcionamento atual da Educação Básica oferecida na 

escola pública, como explica a professora Irene, de Itumbiara,  

  

Eu gosto da minha profissão. Eu sou satisfeita com ela. Eu só acho triste o sistema 
educacional brasileiro, que não valoriza a educação. Eu sempre penso que deveria 
ter muitos projetos voltados para o aluno, principalmente o adolescente. Deveria ter 
mais projetos e mais investimentos para que a escola pudesse fazer aulas diferentes, 
fazer viagens, levar alunos para conhecer laboratórios de línguas, fazer aulas fora da 
sala de aula, que às vezes precisa de financiamento. [...] Desestímulo com a falta de 
valorização, muitas vezes nós tivemos a falta de material para trabalhar. Falta de 
estrutura da escola. (IRENE, 49 anos, professora da área de Letras em Itumbiara) 
 

Apesar de possuir afinidade com a profissão, a entrevistada enfatiza a precariedade 

dos investimentos governamentais que impede que a escola pública tenha melhores condições 

de receber os/as estudantes e oferecer um ensino de qualidade, com aulas diversificadas e com 

estrutura física e material adequadas, como explica a professora Irene. A satisfação com sua 

escolha profissional aliada a críticas também foi explicitada pelo professor Edson: 

 

Sim, com a minha profissão, e não com o meu retorno financeiro, não com 
desempenho dos alunos, mas acho que a gente faz um excelente trabalho com 
algumas condições concretas que a gente tem com o alunado que a gente tem, com a 
família dos alunos que a gente tem. (EDSON, 33 anos, professor da área de 
Educação Física em Goiânia) 
 

Ele entende, portanto, que faz um bom trabalho, apesar das condições salariais e da 

precariedade escolar do público a ser atendido nas escolas, reconhecendo as dificuldades 

inerentes à profissão na escola que trabalha. Neste sentido, a professora Ivana, também de 

Goiânia, expõe, novamente, sua frustração com relação à profissão, mas a dissociando do 

trabalho realizado: 

 

Satisfeita? Não me considero uma pessoa satisfeita não. Eu acho que se... eu não sou 
uma professora que gosta de vitimar as coisas não. Mas assim, poderia ser melhor, 
poderia ser bem melhor. Você poderia fazer um trabalho e sair bem mais satisfeito 
com o trabalho do que faz hoje. Essa questão de que você ensinar e fazer 
planejamento, planeja uma coisa e planeja outra e você vê que no final o aluno não 
está desenvolvendo, isso faz a gente frustrar muito, a gente fica muito frustrado. 
Você pegar uma turma e um aluno chegou para você no 5º ano e não sabe ler e nem 
escrever, chega na metade do ano e você já tentou todos os métodos possíveis e você 
não conseguiu. Isso te frustra muito. Você trabalhar o tempo inteiro e a mãe vai lá só 
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quando tem uma reclamação: porque fulano bateu em tal fulano. Isso frustra muito e 
eu não fico satisfeita não. Eu acho que o nosso trabalho deveria ser mais prazeroso. 
(IVANA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 

Desta maneira, a professora Ivana traz para a discussão uma série de problemas que 

afetam a docência, como a má formação prévia dos estudantes, que é obstáculo para a 

demonstração dos resultados do seu trabalho, em termos do aprendizado. Diante de toda esta 

problemática, o professor Antonio comenta também sobre a democratização do acesso à 

escola e suas consequências: 

 
Claro que o fato de você tornar democrática a escola para todos isso vai gerar um 
monte de problemas na prática do professor, em sala de aula, porque você está 
trazendo e colocando todo mundo com diferentes perfis dentro de um mesmo 
espaço. Esse espaço que antes não era para todos, agora ele é universal. [...] 
(ANTONIO, 40 anos, professor da área de Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

Na mesma direção, a professora Ivana faz comentários também sobre a elevada 

quantidade de estudantes a serem atendidos nas salas de aula e os constrangimentos sofridos 

para melhorar os resultados: 

 
[...] Ótimo! Está todo mundo dentro da escola. Só que está sem calendário porque a 
gente não dá conta de todos os problemas e ninguém dá amparo pra nada. [...] Você 
tem vários problemas. A pressão só aumenta em relação a resultados. Isso é igual eu 
te falei: o aluno que chega no começo do ano e sai sem aprender, isso é muito 
frustrante e isso gera ansiedade. Você fica muito frustrado. (IVANA, 39 anos, 
professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 

A professora traz uma crítica à elevação no número de matrículas nas escolas, mas que 

trouxe consigo um aumento dos problemas vivenciados, sem a devida consideração por parte 

das políticas públicas educacionais que caracterizaram os anos de 1990, cujas consequências e 

impactos ainda são sentidos na escola pública, já que não se investiu nas condições físicas das 

escolas nem de trabalho docente. O resultante disso é a responsabilização dos/as 

professores/as por tal atendimento desta demanda por escolarização, sem fornecer-lhes 

condições para isto (NACARATO, VARANI & CARVALHO; 1998; OLIVEIRA, 2004). 

A professora Carla associa sua insatisfação com a profissão às características dos/as 

estudantes aos quais tem que lidar, como diz 

 
A insatisfação que a gente fala é a dificuldade hoje em dia que a gente vê e no geral 
a educação em si. A cada ano a gente vê que a educação tem menos motivação e tem 
menos sonhos. Hoje em dia os adolescentes não têm. Igual quando a gente começou, 
a gente tinha sonho de formar e ter um curso e ter uma profissão, ter um carro, ter 
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uma casa boa, hoje em dia não. Hoje em dia eles não têm esse sonho, parece que são 
vendados. Eles só querem o imediato, que é aquele mundinho deles ali. Então assim, 
esse lado deixa a gente triste porque você vê que a realidade e os profissionais que 
estão vindo por aí vai deixar muito a desejar se continuar nesse patamar. (CARLA, 
40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Os/as docentes se referem, de forma recorrente, a um sentimento de frustração quando 

os/as estudantes não alcançam os objetivos da escolarização. Ao refletirem sobre o produto do 

trabalho docente e a satisfação com a profissão, houve uma sensação de fracasso que, apesar 

de todo o trabalho realizado, é reforçado cotidianamente, mesmo que de forma velada: 

 

Agora onda é crucificar o professor. Porque está desse jeito porque a culpa é do 
professor. O professor não se esforça, o professor falta, mas quem está lá para ajudar 
o professor? Você tem trinta alunos. Pensa um médico com trinta pacientes de uma 
vez. Não estou falando que são doentes não. Estou falando de casos a ser resolvidos, 
e não dá conta. Não vai dar conta e não adianta, vai continuar do mesmo jeito. Eles 
podem fazer avaliações externas pra ver o tanto que eles quiserem e pressionar o 
tanto que eles quiserem que vai chegar no limite. Eu acho que a escola vai chegar no 
seu limite. Já está chegando. (IVANA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em 
Goiânia) 

 

Objetivando se distanciar do trabalho docente por um período determinado, muitos 

entrevistados/as opinaram já terem usufruído ou terem o desejo de conseguir alguma licença 

ou afastamento para realizar estudos ou cuidar da saúde. É o caso de Débora, professora em 

Cachoeira Dourada, que demonstrou gostar da profissão, entretanto, possuía vontade de 

mudar as condições às quais se encontra submetida, como a carga horária extensa. Assim, 

como descreve, conseguiu se afastar da sala de aula ao usufruir uma licença com a finalidade 

de realizar formação em nível de Pós-graduação. Conseguiu, mesmo que temporariamente, se 

distanciar da sobrecarga de trabalho e realizar inúmeras coisas que não conseguia 

anteriormente, em uma rotina de sobrecarga de trabalho: 

 

Eu afastei também pra dar um tempinho. [...] eu fiz coisas que eu não fiz há muito 
tempo, por exemplo, leitura, várias leituras que eu não tinha feito, pelo o motivo de 
cansaço de tanta semana com material de escola, final de semana você não quer 
pegar livro. Eu acho que foi assim. (DÉBORA, 39 anos, professora da área de 
Pedagogia em Cachoeira Dourada) 

 

Houve, inclusive, o relato de uma entrevistada que declarou sobre seu direito de tirar 

uma licença, porém sem sucesso: 
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De se afastar sim, porque a gente tem direitos. Igual professor da Rede Estadual, ele 
tem direito a cada 10 anos tem direito a seis meses. Eu já tentei três vezes pegar 
minha licença, mas gente vê que a dificuldade é muito grande na área da educação. 
As outras áreas [como a] saúde... Igual eu tenho uma irmã que é da área da polícia, 
eles pegam até de três meses, 1 mês, mas na educação a gente não consegue. As 
duas vezes foi negada, a terceira vez eu estava até num tratamento de trombose e 
tudo, mandei o laudo e tudo, mas foi negado também. Então, a gente vê que pra nós 
na educação é tudo mais complicado. Se é uma coisa que é direito, eu acho assim, se 
você não quisesse pegar você teria que por no requerimento: não quero devido isso e 
isso. Se é direito, tem que ser automático e não do jeito que eles fazem. Então, os 
direitos da gente a gente vê que todos estão sendo lesados. Então, a gente tinha que 
ter o tempo da gente mesmo se é direito adquirido, se é uma coisa que é por Lei, 
tinha que ser respeitado porque a gente precisa do tempo [para] se refazer, descansar 
um pouco. Mas infelizmente não é desse tipo que ocorre. (CARLA, 40 anos, 
professora da área de Matemática em Itumbiara) 
 

Como argumenta a professora Carla, há dificuldades em solicitar os direitos 

trabalhistas relativos às licenças prescritas na legislação educacional (BRASIL, 1996). O caso 

fica mais grave quando a pesquisada afirma querer a licença para cuidar de um problema de 

saúde, cujo não tratamento pode lhe ocasionar sequelas e problemas mais graves, impedindo-a 

de trabalhar futuramente. 

O professor Edson, de Goiânia, declarou ter pensado em outras possibilidades 

profissionais que poderiam acarretar uma rotina menos desgastante, mas ressalta o tempo 

investido na sua profissão atual como critério que o impede de buscar mudanças nos rumos 

profissionais, como diz: 

 
Não vontade [de desistir], mas relampejos, aquele saudosismo: ah, se eu tivesse em 
outra função, se eu tivesse trabalhando em outra coisa, eu poderia ter menos 
desgaste, mais valorizado, receber outra remuneração, algo nesse sentido, mas 
vontade mesmo, desejo de sair, nunca. Nunca porque foram quatro anos e quatro 
anos de especialização também. Então, não dá pra simplesmente jogar para o alto. 
(EDSON, 33 anos, professor da área de Educação Física em Goiânia) 
 

Já a professora Lívia, de Goiânia, representa uma exceção ao afirmar que ainda pensa 

em desistir da docência, sendo este sentimento presente no início de sua carreira, escolhida 

por acaso ao ter tido a oportunidade de ganhar de presente o curso de Pedagogia. A afinidade 

com a profissão foi construída com o tempo, sobretudo em relação à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental. O desejo de desistir da profissão se mantém constante, mas a 

estabilidade obtida a impede de procurar outras possibilidades: 

 

Primeiro a estabilidade de ter o concurso que já tem onze anos. Segundo a questão 
financeira, que esse ano está difícil e os outros anos também estava difícil. Mas a 
preocupação você arruma outra serviço talvez não seja a mesma coisa a garantia. [...] 
É o único motivo que tem para eu continuar na educação. (LIVIA, 37 anos, 
professora da área de Pedagogia em Goiânia) 
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Apesar da vontade de desistir da profissão e do desestímulo em prosseguir, muitos 

professores relataram as dificuldades em se desvincular da docência pela afinidade com ela, 

como diz o professor Antonio, de Cachoeira Dourada: 

 

[...] As dificuldades que a gente vai enfrentando, num determinado momento: vou 
ver outras possibilidades. Mas como eu optei ser professor não, não tem como fugir 
disso. Eu gosto. Aí eu penso: vou fazer outra coisa, mas eu vou ficar com pezinho lá 
na escola, não vou abandonar. Então a gente pensa o quê? Se eu reduzir carga 
horária eu vou ter uma outra função, porém eu vou continuar sendo professor. 
(ANTONIO, 40 anos, professor da área de Matemática em Cachoeira Dourada) 
 

Sendo profissionais com, no mínimo, 10 anos de atuação na sala de aula, entende-se 

que passaram pela etapa de docentes iniciantes e já constituíram, com base na experiência 

cotidiana, inúmeras estratégias de permanência na profissão, mesmo que já tenham tido 

vontade de desistir em algum momento de sua carreira.   

Ficam claras as múltiplas questões que coexistem na escola, como foi exposto na fala 

dos/as docentes que participaram desta pesquisa. Foi identificado um trabalho pautado no 

contato com uma pluralidade de estudantes imersos em uma sala de aula, cada um com uma 

formação prévia e distintas classes sociais, condições de vida, arranjos familiares, 

possibilidades de acesso à saúde, à moradia e a outros direitos sociais. Além disso, cada 

escola possui uma estrutura física, econômica e de recursos humanos que trazem consigo 

gradações em termos de condições e possibilidades de se executar o trabalho docente.  

  Independentemente da cidade onde residiam, os/as professores/as expuseram 

tendências que têm caracterizado o trabalho atual em que há um estímulo à elevação das 

funções inerentes a um cargo, além de uma prática em favor da não contratação e da redução 

no número dos trabalhadores, como discutido no Capítulo 1. Os dados das entrevistas 

indicaram que isto tem ocorrido, de forma marcante, no espaço escolar, e representa a 

inserção de práticas relativas ao neoliberalismo na educação, nas quais se busca a 

minimização dos gastos para alcançar mesmos objetivos ou a elevação da “produtividade” 

dos/as profissionais envolvidos/as. As escolas, nesta lógica, passam a ser tratadas como uma 

organização pautada em conceitos como eficiência, colaboração e flexibilidade (PÉREZ 

GOMÉZ, 2001). 

 A intensificação do trabalho docente é consequência, pois, da busca pela restrição no 

número de trabalhadores nas escolas, cujas contratações poderiam interferir positivamente em 
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uma prestação de serviços em favor da qualidade de ensino e de vida no espaço escolar, com 

benefícios aos/às docentes e aos/às discentes. Isto remete tanto à carência no número de 

professores/as suficientes para a quantidade de turmas e estudantes a serem atendidos/as, 

quanto no que tange à contratação de profissionais de outras formações, pois o cotidiano 

escolar já demonstrou ser necessária a sua presença, como: médicos/as, psicólogos/as, 

assistentes sociais, técnicos/as de laboratórios de informática e de ciências, bibliotecários/as, 

enfermeiros/as, nutricionistas, dentre outros.  

Embora a realidade escolar demonstre claramente tais carências, os resultados desta 

pesquisa demonstraram que práticas associadas à acumulação de funções e atribuições e à 

polivalência foram apontadas como característica da profissão na atualidade, além da gestão 

por resultados. Destaca-se o recebimento de uma remuneração que não acompanha esta 

ampliação de suas funções e deveres, mesmo com o aumento da quantidade de trabalho. São 

desconsiderados, também, os impactos sofridos pelos docentes no que diz respeito à sua saúde 

mental e física e ao preenchimento de seu tempo livre com o trabalho sobrecarregado e 

desgastante.  

A ausência das famílias na participação na vida escolar dos filhos/as foi citada, de 

modo recorrente, quando estes foram postos a refletir sobre suas concepções sobre a docência, 

a acumulação de funções e o produto do trabalho docente29. É questionável correlacionar às 

subjetividades a obrigatoriedade de acatar o excesso de tarefas que, aos poucos, foram sendo 

impostas, explicitamente ou implicitamente, como parte da docência. Do mesmo modo, o 

“ensinar por amor” é usado como uma estratégia que diz respeito à aceitação da precariedade 

da remuneração recebida, bem como justificativa para retirar dos salários a viabilização do 

trabalho. Entende-se a importância em se considerar o lado emocional no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que a relação professor-aluno baseada em empatia, sensibilidade e a 

pessoalidade tem beneficiado o processo de aprendizagem (COSTA, 2000). 

Portanto, as condições de trabalho e a desvalorização social interferem na construção 

da identidade dos/as professores/as, afetando a imagem que estes possuem sobre sua profissão 

e ao gerar sentimentos de frustração, baixa estima e mal-estar (LIBÂNEO, 2008), o que tem 

sito evidenciado pelos resultados desta pesquisa. Tais características são fundamentais para a 

compreensão do objeto da presente pesquisa e que acarretam em formas de organização do 

trabalho que refletem na qualidade e na quantidade de trabalho envolvida, bem como a sua 
                                                           

29 Não há tempo para aprofundar sobre esta temática neste momento desta pesquisa, mas é reconhecido que esta 
constitui em uma temática essencial e que carece de maiores investigações. 
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relação com o tempo livre docente. Realizadas tais reflexões, entende-se que discutir os 

tempos de trabalho e dos tempos de não trabalho constitui-se em uma etapa fundamental, a ser 

delineada no Capítulo 4. 
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4 AS RELAÇÕES ENTRE O TEMPO DE TRABALHO E O TEMPO L IVRE 
 

No Capítulo 3 foi realizada a discussão dos dados advindos das entrevistas com o 

intuito de abordar as concepções ea satisfação dos/as professores/as sobre a profissão, a 

acumulação de funções e o produto do trabalho pedagógico. De modo a complementar o 

anterior, este capítulo tem como finalidade abordar o tempo de trabalho e a sua relação com o 

tempo livre ou tempo de não trabalho como suas temáticas principais. Neste sentido, partindo 

também das informações levantadas pelas entrevistas, pretende-se elucidar a participação do 

trabalho no cotidiano dos/as docentes, sua percepção sobre as mudanças no trabalho e na 

educação, as jornadas de trabalho, o uso das inovações técnicas aplicadas aos processos de 

trabalho e o trabalho extraescolar e sua relação com os outros tempos sociais, tais como o 

lazer, o ócio, os cuidados pessoais, os estudos, dentre outros. 

Descreve-se, nas próximas linhas, os discursos dos/as professores/as entrevistados/as, 

cujo perfil se enquadra na fase de estabilização na carreira30 (HUBERMAN, 2013) e já 

puderam amadurecer suas concepções sobre o tempo de trabalho na Educação Básica, tanto 

em relação àquele que é realizado na escola, quanto ao que lhe excede e é executado em 

outros espaços e tempos sociais. A discussão foi organizada a partir dos seguintes tópicos: 

Jornada de trabalho, quantidade de trabalho e intensificação; O trabalho extraclasse; As 

novas tecnologias e os processos de trabalho; Tempo livre, lazer e trabalho docente; e 

Questão salarial e a valorização dos/as professores/as. 

 

4.1 Jornada de trabalho, quantidade de trabalho e intensificação  
 

A massificação do ensino e ampliação da oferta de vagas em um processo que marca o 

trabalho escolar a partir das reformas dos anos de 1990 e esforços para a universalização do 

ensino para todas as idades foram realizados sem a viabilização de condições suficientes para 

que se garantisse a qualidade do ensino e da permanência dos/as discentes, como também a 

conclusão dos estudos neste nível de ensino. Ocorreram mudanças no trabalho docente na 

Educação Básica e, como resultados, estão a sobrecarga de trabalho, as duplas jornadas e o 

                                                           
30 Salienta-se, novamente, que o recorte da amostra entrevistada foi constituído por professores/as que 
permaneceram na profissão por no mínimo 10 anos e puderam experimentar, ao longo deste período, variadas 
combinações, seja no que diz respeito às disciplinas em que atuam, à formação continuada, ao vínculo com as 
escolas, à quantidade de trabalho, dentre outros fatores. São reconhecidas as possibilidades de terem feito estas 
combinações e experimentado estratégias de permanência no decorrer de sua carreira, até chegar no que foi 
discutido no Capítulo 3, quando foram relatados dados referentes aos seus perfis (Quadros 13, 14 e 15). 
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excesso de tarefas e funções que têm caracterizado a profissão na atualidade, sem o 

acompanhamento de uma valorização salarial entendida como suficiente (FREITAS, 2000; 

OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA; ANDRADE, 2009; NUNES; MOUTINHO, 2013). Partindo 

deste pressuposto, são abordadas, nas próximas linhas, as jornadas de trabalho dos/as 

docentesa partir da análise da quantidade de trabalho assumida e declarada por eles/as como 

um meio de se compreender a intensificação do trabalho. 

Para fins de analisar dos dados, o tempo de trabalho na sala de aula foi mensurado a 

partir dos anos de dedicação à profissão e da carga de trabalho contratada semanalmente e 

expressa em horas. Estes constituem os critérios comumente utilizados para se medir e definir 

a jornada de trabalho docente, ou seja, tempo empregado para o trabalho em um determinado 

período. A perspectiva comparativa entre o início da carreira e a situação atual de exercício da 

profissão constituíram os marcadores temporais para se entender a intensificação do trabalho 

e as variações de gastos de energia e esforços físicos, intelectuais e emocionais empregados 

(DAL ROSSO, 2000; 2008). 

A maior parte dos/as pesquisados/as possui mais de 16 anos de experiência na 

docência, com destaque para duas professoras que declararam mais de 20 anos de trabalho, 

como foi exposto no Capítulo 3 (Quadro 14). Comprometidos/as, atualmente, com uma carga 

horária semanal constituída por 60h semanais, a maioria dos/as docentes estão vinculados a 

um tempo de trabalho elevado, em dois a três turnos de trabalho e mais de uma Rede Escolar. 

Esta prática, também conhecida por complementaridade (FREITAS, 2000), consiste 

justamente na busca pela elevação salarial a partir da elevação da carga de trabalho docente 

pela constatação da incapacidade de suprir sua sobrevivência com as condições salariais 

atuais, mobilizando sua elevação assumindo mais aulas ou cargos na escola ou o 

envolvimento em outras ocupações, como será discutido mais adiante. 

Estimulados/as a relembrar o tempo dedicado ao trabalho e suas oscilações, houve a 

reflexão sobre sua redução, elevação ou estabilização comparando-se o início e a experiência 

profissional atual e com base em suas histórias de vida e nos relatos de memória. A metade da 

amostra, composta por três professoras de Goiânia e duas de Itumbiara, afirmou que houve 

um alongamento das jornadas e a prática da complementaridade, constituindo-se em um 

mecanismo de intensificação do trabalho a partir da ampliação do período de execução 

laboral. Isto lhes exige maiores esforços, sendo que ocasiona a realização de mais tarefas 

inerentes ao cargo ou além dele: mais diários, estudantes e turmas, além de mais aulas 
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planejadas, trabalhos e avaliações elaboradas e corrigidas. Maiores gastos de energia e 

desgastes físico e/ou psíquico são os resultantes desta situação, configurando um processo de 

intensificação do trabalho (FREITAS, 2000; DAL ROSSO, 2008). 

O mesmo quantitativo de professores/as afirmou ter mantido estável o tempo de 

trabalho contratado em relação ao início de sua atuação como professores/as, sendo um 

professor de Goiânia, duas de Itumbiara e dois de Cachoeira Dourada. Nenhum deles afirmou, 

contudo, uma redução na quantidade de trabalho docente. Quando as jornadas se mantêm 

estáveis, o processo de intensificação ainda pode ser identificável, explica Dal Rosso (2008), 

pois há outros fatores a serem considerados, como é o caso da acumulação de funções, da 

polivalência, da gestão por resultados e da elevação do ritmo e da velocidade nos processos de 

trabalho. Assim, mesmo que não tenha havido uma elevação nas horas de trabalho contratadas 

semanalmente para esta parte da amostra de entrevistados/as, verifica-se que, desde o início 

de suas carreiras, o trabalho foi descrito como intenso e com uma carga de trabalho elevada. 

De modo diverso, a professora Lívia declarou exercer a docência em dois turnos, o que 

também caracterizou o começo de sua carreira. Teve contato com o trabalho em três turnos e, 

ao avaliar ser muito cansativo e insustentável, reduziu a carga de trabalho, retornando àquela 

que marcou seus primeiros anos na profissão. Já o professor Edson argumentou permanecer 

com 60h semanais de trabalho, porém defende a necessidade de atuar, pelo menos, em dois 

turnos:  

 
Ela está estável, a gente... professor para conseguir um salário mínimo para viver 
tranquilo, não é para viver bem, é para viver tranquilo, ele precisa, no mínimo, 
trabalhar dois períodos. Dois períodos, hoje, está em torno de 40 a 60, chegando 
alguns trabalhadores até 80 a 90 horas semanais. Então, assim, a minha, eu sempre 
trabalhei dois períodos. Ela se manteve ao longo do período. (EDSON, 33 anos, 
professor da área de Educação Física em Goiânia) 
 

Mesmo não modificando, ao longo de sua experiência profissional, há uma associação 

da carga horária de trabalho elevada como um meio de se obter salários maiores, mesmo 

analisando-os como distante do ideal e incompatível com o excesso de trabalho 

desempenhado. Desta maneira, o entrevistado justifica seu comprometimento com uma 

quantidade de trabalho que totaliza 60h semanais. A professora Irene, diferentemente, avalia 

ser essencial a redução do tempo de trabalho na escola em favor de uma melhor qualidade de 

vida, questionando a situação que caracteriza a profissão hoje: 
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Eu gosto de trabalhar 40 horas, mas eu acho que, para [que] o professor tenha uma 
qualidade de vida, porque a vida do professor não é só na escola, ele tem família, ele 
tem lazer, tem vida lá fora, vida social. Então, acredito sim que o trabalho de 
qualidade passaria por menos tempo na escola. (IRENE, 49 anos, professora da área 
de Letras em Itumbiara) 
 
 

A entrevistada defende, claramente, uma menor permanência dos/as professores/as no 

espaço de trabalho, propiciando a estes melhores condições de usufruir momentos de sua vida 

pessoal, como descreve. Um menor tempo de trabalho na escola pode ser obtido mediante a 

redução das jornadas de trabalho, contudo esta escolha interfere nos salários a serem 

recebidos tornando-se um impeditivo para tais alterações, como os entrevistados deixaram 

claro em vários momentos31. 

O anseio de se reduzir as jornadas pode ser compreendido como uma iniciativa 

justificada pelos/as trabalhadores/as que sofrem a exaustão, ou seja, vivenciam ou 

vivenciaram as sequelas do trabalho intenso e das longas horas de trabalho (DAL ROSSO, 

1996). Os esforços no encolhimento do tempo de trabalho fazem parte da resistência a este 

processo, mas estes também envolvem a adaptação ao ritmo e às condições de trabalho, seja 

no plano individual seja coletivamente, como meios e estratégias de se manter na profissão. 

Contraditoriamente, o desgaste físico e psicológico interfere nestes anseios e lutas pela 

redução do tempo de trabalho, gerando o conformismo e a aceitação, como constatado nas 

entrevistas. 

Na busca por mudanças no tempo de trabalho, as professoras que lecionam em 

Itumbiara apontaram ter iniciado, recentemente, o contato com o trabalho em uma escola de 

tempo integral32, na qual o tempo de trabalho passou por alterações ao se comparar com o que 

era costumeiramente organizado. O relato da professora Lara indica que esta mudança 

ocasionou transformações em sua rotina de trabalho, antes realizada em um turno para cada 

escola que atuava, podendo atuar em vários níveis de ensino. Como consequência, ela julga 

haver “mais trabalho” diante da dedicação, no espaço de trabalho escolar, obrigatoriamente, 

em dois turnos. Entretanto, há o relato de uma melhora na sua organização do trabalho: 

 

Assim, agora como mudou, que é tempo integral, as etapas ficaram mais, assim, 
puxadas mais para gente. A gente trabalha mais. Por quê? Porque tudo que você vai 

                                                           
31 Retomarei à temática “questão salarial” no último tópico deste Capítulo. 
32 Esta problemática necessita de estudos mais aprofundados com o intuito de investigar a organização do tempo 
nas escolas de tempo integral, comparando-as com o que tem-se visualizado nas escolas ditas regulares. Desta 
maneira, estas conclusões se baseiam nas falas das professoras pesquisadas que relataram a sua experiência com 
estas escolas em Itumbiara-Goiás. 
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fazer é bom que você faz na escola, mas é árduo. É bem puxado mesmo, porque 
aumentou a quantidade de serviço, por mais que você não esteja de tempo inteiro 
dentro da sala de aula. Mas, é bastante cansativo do que você trabalhar num período 
só, 40 horas, e não precisar voltar. Está mais puxado, mas é melhor, eu acho melhor. 

(LARA, 47 anos, professora da área de Química) 

 

Em meio às alterações citadas, ainda é percebido o trabalho mais intenso ao serem 

extraídas mais energias dos/as trabalhadores/asna escola e exercendo um controle em seu 

tempo e nos ritmos do trabalho, tal como analisou Dal Rosso (2008). A elevação do ritmo e 

da velocidade também é um artifício bastante visado pelos administradores e dirigentes dos 

processos de trabalho, o que repercute nas mais diversas formas de trabalho, como é o caso da 

docência. 

A elevação da carga horária semanal de trabalho e o alongamento das jornadas de 

trabalho ao se comparar o início de sua carreira e a realidade atual também mencionada no 

Capítulo 3, faz parte das concepções sobre o trabalho e a descrição dos deveres associados à 

docência. Foi um assunto recorrente em suas falas e, após refletirem sobre a carga horária que 

tem sido assumida, os/as entrevistados/as apresentaram uma avaliação destas mudanças, 

acrescentando outras considerações sobre a expansão de suas funções para além do ato de 

ensinar e de aprender. 

A metade da amostra argumentou ter elevado seu tempo de trabalho, em um processo 

concomitante à incorporação de mais responsabilidades à profissão. Diferentemente, a outra 

metade dos/as pesquisados/as apontou vivenciar uma carga horária que se manteve estável, 

comparando-se ao início de sua carreira, mas juntamente com a realização de “mais trabalho” 

expressa pelo acréscimo de obrigações relacionadas à profissão. São situações distintas, mas 

ambas refletem em mais gasto de energia dos/as profissionais envolvidos/as e um trabalho 

desgastante e intenso, seja na ampliação do tempo de trabalho ou no acúmulo de funções e a 

polivalência.  

Como explicitado nos dados desta pesquisa, foi verificada a intensificação do trabalho 

tal como definido pelo teórico em um processo no qual em jornadas de trabalho e força de 

trabalho constantes e são exigidos mais esforços dos/as trabalhadores/as para que estes gerem 

mais resultados. Por outro lado, houve casos em que a situação se mostrou mais complexa e o 

tempo de trabalho também sofreu uma elevação a níveis entendidos como além do que é 

possível para se ter uma qualidade de vida no trabalho e fora dele. É reconhecido que, para 

esta parte da amostra, a variação temporal a faz discordar, em partes, com o conceito e a 
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discussão proposta pelo teórico, mas pode-se argumentar que a intensificação do trabalho 

ocorre, e ainda de forma mais radicalizada e permeada por consequências. 

Os/as pesquisados/as avaliaram esta elevação do tempo de trabalho e da quantidade de 

trabalho como variáveis que nem sempre se dinamizam na mesma direção. Nove 

entrevistados/as afirmaram que houve uma elevação na quantidade de trabalho, expressa na 

ampliação das tarefas, das atribuições e das responsabilidades. Segundo eles/as, houve 

mudanças no que se entendia como ser função de um professor, passando a ser incluídas, ao 

longo de sua experiência, como parte desta profissão, como foi descrito no Capítulo 3.  

 Quando foi abordada a possibilidade de alterações na quantidade de trabalho que têm 

assumido nos dias atuais, seis professores/as afirmaram que desejam reduzir em favor da 

realização de um melhor trabalho e quatro opinaram que querem manter como está, com um 

receio de que quaisquer mudanças pudessem interferir em sua remuneração recebida. 

Ressalta-se que, entre os/as docentes que desejaram manter a quantidade de trabalho atual 

estão três entrevistadas que vivenciam uma nova organização do trabalho existente em escolas 

de tempo integral, no qual o trabalho é dividido em momentos de regência e de planejamento 

dentro da instituição, o que pode ter influenciado na avaliação das docentes sobre a carga de 

trabalho atual33. 

 De acordo com a professora Débora, ela possui vontade de reduzí-la, o que levaria a 

uma diminuição significativa das responsabilidades a serem assumidas ao se interferir na 

variável tempo. Porém, ela analisa que estas tarefas que muitos entendem ultrapassar o ato de 

ensinar e aprender fazem parte de algo mais complexo: 

 

Além do ensinar e aprender essas não tem como a gente... Porque é todo um 
complexo de sistema, depende muito da gestão da escola, gestão do Estado. Igual, 
tem vez que o Estado, por exemplo, pede pra a partir desse ano não ter trabalho 
coletivo no sábado, de repente esse ano já voltou a ter. Então, assim, isso depende 
muito das políticas da escola, política do Estado. (DÉBORA, 39 anos, professora da 
área de Pedagogia em Cachoeira Dourada) 
 

 Desta forma, a entrevistada expõe que tais obrigações, aos poucos inseridas e 

naturalizadas como parte do “ser professor”, dependem de ações relativas às políticas locais, 

da instituição que é o espaço de trabalho, e, ainda mais, pelas políticas educacionais que 

deliberam sobre quaisquer ações. 

                                                           
33 Outras impressões das professoras pesquisadas sobre a escola de tempo integral serão apontadas ao serem 
discutidos, mais adiante, o tempo de trabalho extraescolar e o tempo livre. 
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Devido à possilidade de se envolver com uma maior ou menor quantidade de aulas em 

um ano letivo, podem haver gradações nos tempos de trabalho, distintas remunerações, 

disciplinas, turnos e escolas como espaços laborais. A intensificação do trabalho consiste, 

pois, em uma prática que pode ser internalizada e se constituir num processo denominado de 

autointensificação por abranger suas escolhas profissionais, como foi discutido por Alvarenga 

(2008) e Hypolito, Vieira e Pizzi (2009). Além da definição da quantidade de trabalho, 

motivada pela questão salarial, os/as professores/as também, cotidianamente, passam a 

considerar a ampliação da docência como inerente à profissão.  

Com a aceitação desta configuração do trabalho, a intensificação do trabalho é vista 

como natural e associada ao cotidiano escolar. Parte dos/as professores/as entrevistados/as 

entendem não conseguir dissociar o trabalho pedagógico da intervenção em quaisquer esferas 

da vida dos estudantes, seja de origem social, familiar, econômica, cultural, psíquica ou física, 

como foi verificado no Capítulo 3. Ao considerar parte de seus deveres, eles/as se enxergam 

enquanto profissionais que devem manter uma observância ao lado humano e emocional ao 

lidar com crianças e adolescentes em processo de formação escolar, mas também de 

humanização, contribuindo para a autointensificação do trabalho. 

Desta maneira, a acumulação de funções e a polivalência em relação a esta profissão 

passam a ser entendidas a partir de critérios objetivos e subjetivos, ambos presentes na rotina 

de trabalho. Tal cenário, também exposto nos estudos de Assunção e Oliveira (2009) e Souza 

e Leite (2011), é preocupante diante das possíveis consequências ao longo de sua carreira e 

tem diversas implicações, como será abordado nos próximos tópicos desta pesquisa.  

 
 

4.2 O trabalho extraclasse 
 

O trabalho docente é constituído pela atuação nas salas de aula, com o contato direto 

com o discente, e pelas atividades extraclasses realizadas no espaço escolar e em outros 

espaços sociais. O trabalho extraclasse, definido como aquele que excede ao que é realizado 

na sala de aula (NUNES, 2010), pode ser composto por tarefas inerentes: ao planejamento; à 

elaboração e correção de atividades e avaliações; à realização de estudos e pesquisas; ao 

preenchimento de formulários e relatórios sobre o rendimento e perfil discente; ao lançamento 

de dados nos diários como a frequência, as notas e os conteúdos ministrados; à participação 

nas reuniões pedagógicas e trabalhos coletivos; à reunião com pais; à participação em eventos 
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escolares, como a culminância de projetos de ensino e festividades referentes às datas 

comemorativas.  

Segundo a LDB, 2/3 do trabalho deve ocorrer com a interação com os discentes e o 

restante para as atividades relativas ao trabalho extraclasse. Como define a legislação 

educacional nacional, em seu artigo 67º, este consiste em um momento inserido na carga 

horária total que é destinado à realização de estudos, planejamento e avaliação (BRASIL, 

1996). Os regulamentos da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás definem a realização do 

trabalho extraclasse como “horas-atividade”, sendo 30% da carga horária total, que pode ser 

20h, 30h ou 40h semanais, como foi descrito no Capítulo 2. Este tempo de trabalho deve ser 

realizado na escola preferencialmente, ou pelo menos 1/3 deste tempo deve ser cumprido na 

escola e ser constituído por atividades como o planejamento coletivo e a formação 

continuada, além do atendimento discente e respectivos responsáveis e outras atividades 

pedagógicas (GOIÁS, 2001; OLIVEIRA et al, 2010). 

Os/as profissinais entrevistados/as definiram este período como um tempo de trabalho 

remunerado que possui algums problemas, dentre os quais estão o excesso de tarefas e 

atribuições e a precariedade estrutural da escola. Cotidianamente, as “horas-atividade” são 

tomadas como circunstâncias ideais para suprir as demandas que extrapolam a aula. Estas têm 

sido utilizadas para atividades de planejamento, projetos, organização de feiras de ciências e 

ações pedagógicas referentes às datas comemorativas ou advindas de algum acontecimento 

cotidiano, como aquelas relacionadas ao combate à dengue, incentivo à paz, saúde e 

prevenção à doenças, meio ambiente, violência, dentre outros, como explica a professora 

abaixo: 

 
Devido à carga horária da gente. O período que eu estou lá, eu estou na regência em 
sala de aula, não tenho tempo para estar fazendo durante o período que eu estou 
lecionando. A gente tem as “horas-atividades” sim. Mas, as “horas-atividades”, às 
vezes, vai mais para parte da escola o “trabalho social” essas coisas. Até as nossas 
escolas, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem escola da rede pública capacitada 
que tenha computador disponível e boa qualidade, profissional, tenha uma biblioteca 
adequada. Então, não tem essa estrutura toda. Nossas escolas públicas, hoje em dia, 
deixam muito a desejar. Às vezes, monta os projetos, mas não vê a necessidade. A 
escola, que eu atuo agora, tem sala que é de placa de muro. Então, tem tudo isso que 
a gente tem que levar em conta. É falta de recurso mesmo. (CARLA, 40 anos, 
professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

A execução das “horas-atividade” nos espaços não-escolares pode ser explicada pelo 

tempo insuficiente destinado a realizá-las na escola, pois são muitas as tarefas e obrigações 

que vão além das aulas propriamente ditas. Ao serem utilizadas em favor da confecção de 
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projetos e ações pedagógicas, suprem apenas parcialmente as necessidades do trabalho 

pedagógico. As condições estruturais precárias também não favorecem a sua realização na 

escola. Diante desta situação, o professor Antonio declara a sua preferência em levar o 

trabalho para ser feito em casa para cumprir o que lhe é exigido cotidianamente: 

 

[...] A correção de atividade, avaliação de atividade, material que você vai utilizar na 
sala. É tudo feito em casa. Primeiro, a escola não tem espaço. Se ficar você e mais 
outros professores o serviço não rende. [...] Então, é preferível levar pra casa. Em 
casa, eu faço, mas na escola eu tenho dificuldade em fazer. Aí vem a questão da 
exigência legal de cumprir “hora-atividade” na escola. Aí eu questiono até que ponto 
eu tenho que cumprir na escola? Se a escola não me oferece condições para eu 
trabalhar. [...] Mas eu seria favorável mediante as condições que o professor tem 
dele fazer o seguinte? Ou Governo, líderes da educação, reduzir a carga horária do 
professor em sala de aula e ampliar o tempo dele na escola para atender aluno, mas 
computado dentro da carga horária, eu concordo. Do contrário, cumprir 
horas/atividades na escola eu não acho que seria tão proveitoso não. (ANTONIO, 40 
anos, professor da área de Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

A professora Carla também questiona a fragilidade material e estrutural que possibilite 

o planejamento no espaço escolar no que diz respeito aos equipamentos e locais para 

desempenhar o trabalho individual:  

 

[...] porque a gente acaba não tendo um computador disponível. Às vezes, na casa da 
gente, com o material da gente, selecionado, rende muito mais. A gente sabe que, às 
vezes, quando está uma equipe maior, às vezes aquilo particular que você tem que 
resolver da sua disciplina, da sua área. E está todo mundo, você não concentra. 
Igual, Matemática precisa de muita concentração para poder estar analisando, 
raciocinando, interpretando ali. Então, num ambiente de conversa e às vezes mesmo 
que você senta pouco afastado, acaba interferindo seu raciocínio lógico. (CARLA, 
40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Apesar de muitos/as não gostarem e questionarem a realização do trabalho em casa, 

os/as professores/as viram tal prática como indispensável diante da quantidade de trabalho 

extraclasse e o tempo de trabalho disponível: 

 

[...] a gente não tinha computador para trabalhar e nem espaço. Então, muitas vezes, 
eu mesmo já cheguei na escola, várias vezes, e não tinha como trabalhar. Não tinha 
espaço próprio, não tinha material para trabalhar e eu ficava ociosa. Eu ficava três 
horários, quatro horários e ainda tinha que chegar em casa fazer o meu trabalho todo 
lá. Como eu te falei, a gente não tinha espaço adequado para fazer a “hora-
atividade”, às vezes, não tinha material, não tinha o espaço, não tinha nada. Então, 
muito barulho de criança. Às vezes, pra gente buscar aula diferenciada, para buscar 
conteúdo e buscar o que for necessário, preciso de silêncio, preciso de tranquilidade 
e precisa ter um monte de material ao redor. O que aconteceu também, geralmente, 
eu ia elaborar uma avaliação e não tinha material necessário, mais rico, mais 
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interessante, que atrairia mais atenção do aluno. (LARA, 40 anos, professora da área 
de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

O tempo de trabalho relativo às “horas-atividade” foi criticado por não satisfazer as 

necessidades laborais, apesar de ter sido estabelecida como de execução parcial na escola, 

como critica a professora Lara: 

 
A “hora-atividade” que a gente paga na escola, ela é uma ilusão. Não dá para você 
fazer praticamente nada, geralmente é um horário. Aí é o tempo de você começar 
corrigir uma ou duas avaliações você já tem que voltar para sala de aula. Porque o 
trabalho coletivo e das horas-atividade não dá muito tempo pra fazer muito coisa. 
[...] Insuficiente, cansativo e você ainda leva serviço pra casa. [...] Eu acho que 
“hora-atividade” é uma perda de tempo, para falar francamente. (LARA, 40 anos, 
professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Como está explícito na regulamentação do trabalho docente na Rede Pública Estadual 

de Ensino de Goiás, o trabalho extraclasse não ocorre obrigatoriamente no espaço da escola, o 

que seria uma incoerência diante da situação apresentada pelos/as docentes entrevistados/as.  

Acrescenta-se que, quanto maior é a carga total de trabalho e a quantidade de 

instituições vinculadas, maiores são as horas-atividades a serem cumpridas. Isto impossibilita 

a sua realização somente na escola, como afirma uma das entrevistadas: 

 

Quem trabalha só numa escola pode fazer na escola. Ela pode pagar essas “horas-
atividades” na escola. Agora, quem que tem que estar trabalhando em outra escola, 
que é o caso de alguns aqui no município, aí tem que levar pra casa. Mas, tem vários 
professores que trabalham só na Rede Municipal. Então, esse professor pode usar o 
período da tarde se quiser fazer na escola, ter dias a tarde. Aí, à noite, ele não tem 
nada para fazer. Então, quem tem sua carga horária menor trabalha menos, sua 
qualidade de vida também é melhor. [...] Digamos, assim, que a gente acostuma, 
mas não que seja uma coisa assim saudável. Porque acaba que você tira o espaço da 
sua família. (DÉBORA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em Cachoeira 
Dourada) 

 

A docente também avalia que esta quantidade de trabalho não faz bem aos 

profissionais, sugerindo que o tempo familiar é abalado por tais práticas, o que também foi 

declarado pela professora Lívia, que comentou que o excesso de trabalho na escola faz com 

que as “horas-atividades” sejam cumpridas, praticamente, em casa34. 

Entre os/as profissionais entrevistados/as, nove afirmaram levar, diariamente, para 

suas casas etapas de seu trabalho relacionadas ao trabalho extraclasse, expondo a insuficiência 

                                                           
34 Os impactos do trabalho extraclasse para a vida pessoal dos/as docentes pesquisados/as serão discutidos com 
mais detalhes no próximo tópico. 
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das horas-atividades realizadas na escola. Em suas casas, defenderam a existência de 

melhores condições materiais e físicas para fazer o trabalho extraclasse. Ficou evidente a 

preferência pelo trabalho em casa e a defesa do direito de escolher onde realizá-lo. Não foram 

evidenciadas variações significativas conforme as áreas de conhecimento, as disciplinas que 

atuam e as cidades onde trabalham, como descrito no Capítulo 3. 

Apesar de nenhum profissional ter mencionado negar o trabalho em casa, alguns 

disseram se esforçar para minimizar esta prática. A professora Débora cita algumas estratégias 

para lidar com a quantidade de trabalho, como a utilização de outros momentos que entende 

possibilitar um adiantamento do trabalho e uma menor quantidade para ser feita em casa:  

 

Do trabalho, trago provas para corrigir, planejamento, para planejar as atividades, 
correção de cadernos, elaboração de projetos, tudo que for trabalhar em sala de aula, 
geralmente. [...] Mas eu desenvolvo mais em casa. [...] é praticamente todos os dias 
você tem uma atividade em casa. Cabe ao professor estar gerenciando essas 
questões, ver o que é mais prioridade para estar corrigindo. Se for uma coisa mais 
simples, pode até fazer na aula, fazendo no horário de outra disciplina. Agora se for 
uma coisa que requer mais atenção tem que ser em casa, mais cuidado. (DÉBORA, 
39 anos, professora da área de Pedagogia em Cachoeira Dourada) 

 

Ou seja, verifica-se que mesmo traçando estratégias para lidar com o excesso de 

trabalho, a docente não consegue eliminar o trabalho em casa. A professora Brenda também 

expõe sua vontade em executar tais atividades no espaço da escola, em uma defesa da 

dissociação entre a vida pessoal e a vida profissional. Com outro ponto de vista, a professora 

Ivana discorda destes mecanismos ao entender que, na sala de aula, é necessário lidar apenas 

com o trabalho de mediação pedagógica, com priorização do contato com os discentes. Neste 

mesmo sentido, explica o professor Edson: 

 

Tem professor que consegue fazer na escola, porém, ele deixa de dar aula para fazer 
essas coisas. Eu já me preocupo mais com o andamento da aula. Eu estou ocupando 
elas a todo momento. Não consigo dar uma atividade para sala e me afundar e focar 
nas tarefas para corrigir. Então, não acho correto fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo. Apesar de que muitos professores fazem isso para minimizar as coisas que 
levam pra casa, mas sempre levam coisas para casa. [...] Uma vez por mês, eu gasto 
meu final de semana inteirinho, sábado e domingo, fazendo essas atividades. 
(EDSON, 33 anos, professor da área de Educação Física em Goiânia) 

 

  Verifica-se que o trabalho extraclasse transborda, portanto, o tempo de trabalho na 

escola, e acaba sendo realizado tanto após a jornada de trabalho quanto nos finais de semana e 

feriados. Isto oscila conforme as necessidades relacionadas ao trabalho e de acordo com 
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demandas momentâneas, como a elaboração de um projeto específico e a correção de 

avaliações com prazos curtos. A professora Ester considera que há um peso maior de acordo 

com a circunstância e não daria para definir um período do ano letivo que isto mais ocorre: 

 

Eu acho que não há um momento específico. Eu acho que é a necessidade mesmo. 
Vamos supor, apareceu aquela necessidade e eu tenho que acudir aquele naquela 
época. Vamos supor, vem uma mostra literária, eu estou dando aula de Português. 
Vem uma mostra literária, naquela época vai exigir mais de mim. Então, eu acho 
que é esporádico, é de acordo com a necessidade a gente intensifica mais. (ESTER, 
40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Tal processo é intensificado em momentos de correção de avaliações e trabalhos e o 

fechamento das notas que permeia todo o ano letivo, contudo se torna mais acentuado durante 

os meses finais do ano letivo, como explica o professor abaixo: 

 

Não diria motivação, mas preocupação na verdade. Então, fechou o bimestre e você 
tem que fechar nota. Então, não diria motivado, diria assim acuado, se não fechar 
não teria como fazer o conselho de classe. Então, você é obrigado a fechar. [...] o 
que eu vejo é: o professor ele não deveria nada pra casa e deveria ter tempo na 
escola para fazer isso. Falar que duas horas por semana ele dá conta de corrigir, 
lançar, planejar, estudar e preparar é um absurdo. Mas hoje nós temos isso. 
(EDSON, 33 anos, professor da área de Educação Física em Goiânia) 

 

O entrevistado afirma que os prazos e os momentos de discussão sobre o rendimento 

discente impõem a urgência e, diante desta demanda cotidiana, expõe sua opinião contrária ao 

ato de levar o trabalho para sua casa. Argumenta que esta situação deveria mudar por causa do 

tempo insuficiente na escola destinado a isso, as “horas-atividade”, como foi abordado.  

Para o professor Antonio, a solução perpassa pela delimitação deste período com 

apenas obrigações como o planejamento e o atendimento ao discente para que as “horas-

atividade” suprissem a realização do trabalho extraclasse. Já a professora Lara compara a 

docência com a organização do trabalho em outras profissões, demonstrando o desejo de que 

seu trabalho fosse integralmente realizado na escola: 

 

Uai, não é bacana, não é legal, é cansativo, porque se eu trabalhasse em uma 
empresa o serviço ficava lá e eu ficava de boa e no outro dia eu terminava o serviço. 
Então eu acho que escola tinha que ser que nem empresa, ser tratado igual uma 
empresa, o que tinha que ser feito lá faz lá, eu acho que não tinha que trazer serviço 
para casa, mas não é igual, eu não acho bacana. (LARA, 40 anos, professora da área 
de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 
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Também demonstrando insatisfação, outra professora questionou a remuneração e o 

tempo atribuídos ao trabalho extraclasse: 

 

[...] eu acho um absurdo um negócio desse. Eu não sei outras profissões, mas parece 
que só professor que carrega esse tanto de negócio para dentro de casa, e aí você não 
tem o direito de reclamar porque segundo o Secretário de Educação, os secretários, 
você recebe por 60 horas para você trabalhar. Aí, esses dias, eu tava comentando: 
você tem dez horas por cada trabalho, aí você [tem] dez horas numa rede e dez 
horas, quer dizer que, no seu final de semana, você vai trabalhar vinte horas para 
você pagar que eles falam, assim, que o professor tem essas dez horas para planejar 
em casa. Por isso, que paga para você planejar, dez horas em um dia é trabalho 
escravo, é contra a leis trabalhistas, e duas redes? E vinte horas? E não é 
remunerado! E eles se apegam nisso: você trabalhar por 40h durante a semana e 
receber por 60h por causa dessa hora de planejamento, mas nunca dá. (LÍVIA, 37 
anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 

A docente questiona a remuneração fixada para o período destinado aos estudos, 

planejamento e avaliação incluídos na carga horária de trabalho, como explicitado na 

legislação trabalhista docente (BRASIL, 1996). Ela prossegue avaliando-a como insuficiente 

e desumana, em suas palavras, “[...] é trabalho escravo!” Sugere, também, que as escolas 

tenham períodos pré-determinados para “descanso” na escola, mas ressalta que poderia ser 

destinado a outras atividades laborais devido ao excesso de demanda de trabalho. Portanto, 

inclusive quando há a reivindicação de não trabalho na escola para fins de descanso, há a 

busca estratégica de se conseguir tempo livre para lidar com ações ligadas à docência de 

modo a amenizar a totalidade de tarefas a serem feitas. 

Em relação ao trabalho em uma escola estadual de tempo integral, relatado pelas 

professoras entrevistadas em Itumbiara, foi constatada uma variação no que tange ao trabalho 

extraclasse tendo em vista uma nova forma de organização do tempo de trabalho que 

determina o horário e o espaço a ser realizado, além de ser descrito um acompanhamento mais 

próximo de membros da gestão escolar. Nesta perspectiva, há uma elevação da permanência 

dos/as docentes e dos/as estudantes na escola fundamentada na justificativa de redução das 

desigualdades sociais e na configuração de maiores possibilidades de aprendizagem. Ao 

permanecer no espaço escolar por 40h semanais, há uma remuneração por 60h semanais e a 

progressiva implementação do trabalho de dedicação exclusiva (SEDUCE/GO, 2016). 

Nesta escola estadual, o trabalho extraclasse passou a ser realizado, quase que 

inteiramente, no espaço escolar e em períodos destinados para as “horas-atividade”. 

Avaliando positivamente esta mudança, uma das docentes entrevistadas afirmou não 

necessitar levar mais etapas de seu trabalho para os espaços não escolares, como ocorria no 
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início de sua carreira. Contribuiu para isto o fato de ela estar em uma realidade cujo tempo é 

pensado de modo distinto ao se comparar com outros tipos de organização do tempo de 

trabalho escolar: 

 
Eu observo que depois que a escola passou a ser [de dedicação] exclusiva nós 
tivemos tempo de fazer o trabalho na escola. Então, assim, tem o horário de 
trabalhar com aluno na sala e tem horário de fazer as atividades. Então, realmente, 
quando a gente trabalha por 30h a 40h não dá para fazer o trabalho na escola, 
realmente tem que ser feito em casa. (IRENE, 49 anos, professora da área de Letras 
em Itumbiara) 

 

Como ficou claro nos relatos das professoras, trabalhar em uma escola apenas traz 

inúmeros benefícios, sobretudo em relação à redução da quantidade de trabalho fora da 

escola. Diferentemente, atuar em várias escolas, turnos e redes de ensino ocasiona uma 

sobrecarga que pode impedir o/a profissional de se envolver com o tempo livre e atividades 

como esportes, estudos e lazer. Como ressalta a professora Irene 

 
O ideal é fazer na escola mesmo como nós estamos fazendo. Porque, em 23 anos de 
trabalho, é a primeira vez que eu consigo ter um pouco de qualidade de vida. Então, 
eu acredito que se o professor for melhor remunerado, ele terá condições de 
trabalhar dessa forma: um período ele dá aula e o outro intercala as aulas com o 
trabalho de planejamento, avaliação. (IRENE, 49 anos, professora da área de Letras 
em Itumbiara) 

 

Como consequência, os/as docentes que estão inseridos nesta nova lógica de 

organização do tempo precisam se adaptar aos espaços e horários pré-determinados para 

realizar as “horas-atividade”, já que estes devem ser realizados na escola e com supervisão. 

Estas mudanças ocasionaram a ampliação do tempo livre para a realização de atividades 

associadas ao não trabalho, mas não significa uma redução do trabalho docente e sim a sua 

reorganização, como argumenta a professora Lara: 

 
É serviço demais. Mas, assim, a vantagem é igual eu estou te falando. Tem a 
vantagem do tempo integral, mas a diferença é essa: que tudo que você tem que 
fazer, você faz na escola. Você não está o tempo inteiro na sala de aula, mas 
oportuniza você de estar trabalhando e planejando dentro da escola, mesmo para 
você não precisar trazer para escola. A vantagem é essa, mas trabalho tem muito, 
muito serviço, demais da conta e não é pouco não. (LARA, 40 anos, professora da 
área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 
 

Enquanto algumas professoras declararam não ser mais necessário realizar em seus 

lares o trabalho extraclasse, realizando-o por completo na escola, outras ressaltaram que isto 

ainda ocorre, mas de forma reduzida e aos finais de semana: 
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Então, dentro da escola, está destinado esse tempo de estudo, formação continuada 
pra gente estudar, pra gente planejar, também para fazer parte avaliativa e fichas 
avaliativas do aluno. [...] Avanço. No entanto, em casa a gente ainda trabalha. [...] 
Eu acho que é pela exigência que é maior hoje. Por mais que você trabalhe, não 
esgota tudo que você tem para trabalhar na escola. Você precisa terminar de 
consolidar em casa, é o tempo que não dá mesmo. [...] Porque, como o tempo é 
insuficiente, aí você não consegue vencer o que é exigido, aí você tem que 
consolidar em casa, terminar de concluir em casa. (ESTER, 40 anos, professora da 
área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Desta maneira, a docente enfatiza a redução do tempo de trabalho realizado em casa e 

não a sua eliminação, por causa do excesso de trabalho e de atribuições que ainda tornam o 

tempo curto para executá-las. 

Portanto, há um novo tipo de organização do trabalho nas escolas de tempo integral, 

como explicitaram os/as docentes que a avaliaram positivamente, expondo uma nova divisão 

temporal que a distingue das formas tradicionais de organização do tempo ao destinar uma 

parte do tempo de trabalho na escola em momentos na sala de aula e com o trabalho de 

planejamento, formação e elaboração de matérias e provas. Esta mudança constitui uma 

distinção relevante e, por isso, a análise do trabalho docente precisa considerar tanto esta 

realidade na qual o trabalho em casa foi minimizado quanto aquelas que representam a 

realidade da maior parte da amostra das escolas públicas no Estado de Goiás35. 

Portanto, com base nas experiências docentes expostas nas entrevistas, alguns critérios 

definem a necessidade e/ou a escolha do trabalho extraclasse transferido para suas casas, onde 

o tempo livre é associado ao trabalho e às condições favoráveis a um ofício que depende do 

intelecto, de concentração e da criatividade individual. Por outro lado, condições objetivas 

inter-relacionadas impulsionam tal “opção”, como a sobrecarga de trabalho, o tempo exíguo 

na escola, a precariedade estrutural e material da escola pública e a necessidade de 

determinada remuneração de uma elevada carga horária, como tem sido discutido nos 

Capítulos 3 e 4 a partir das falas dos/as docentes entrevistados/as.  

O cenário do trabalho pedagógico, tal como delineado nesta pesquisa, tem direcionado 

as conclusões para uma mescla de causalidades em relação às variáveis que interferem na 

viabilização do trabalho extraclasse, o que se explica pela heterogeneidade da amostra. 

Entretanto, as escolhas dos/as profissionais, qualificadas como subjetivas, são influenciadas e 

até mesmo determinadas, pela situação concreta na qual se encontra a profissão. O que muitos 

                                                           
35 Diante dos objetivos desta pesquisa e do tempo para a sua realização, a análise das escolas integrais ocorrerá 
ainda de modo preliminar, sendo o seu aprofundamento uma temática para estudos posteriores. 
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entendem como uma “opção” do/a professor/a pode ser, neste sentido, questionado e ligado às 

consequências da vivência nas condições em que estão imersos/as. 

Percebe-se que, para eles/as, o trabalho extraclasse é parte essencial do “ser 

professor”, porém levar o trabalho para suas casas foi um assunto bastante comentado e 

questionado como algo que os incomoda, não sendo totalmente aceito e naturalizado. Entre 

tais argumentos está a interferência gerada em seu tempo livre e o “descontrole” em relação 

ao tempo envolvido para o trabalho, que tem consequências para a vivência dos outros tempos 

sociais. Tais impactos para o tempo de não trabalho serão discutidos, com mais detalhes, nos 

próximos tópicos. 

 

4.3 As novas tecnologias e os processos de trabalho 
 

O maior uso de tecnologias pode impactar as fronteiras entre tempos de trabalho e de 

não trabalho, como diz Dal Rosso (2008), em um processo no qual o trabalho se expande para 

o tempo livre, sendo que isto tem consequências para a vida social. Refletindo sobre docência 

e o impacto do desenvolvimento tecnológico nos seus processos de trabalho, busca-se 

entender como os/as entrevistados/as analisaram a influência de tais ferramentas em seu 

trabalho e como as avaliaram: como um mecanismo de intensificação do trabalho ou no 

oposto, sendo um facilitador dos processos de trabalho e pedagógico. Deste modo, são 

abordados os efeitos de tais inovações no âmbito educacional, buscando perceber se estes têm 

sido fontes de “mais trabalho” e um maior gasto de energias. 

Como a maioria dos/as professores/as possuem no mínimo 16 anos no exercício 

profissional, puderam experienciar este processo de inserção das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (NTIC) desenvolvidas a partir dos anos de 1990 e cuja 

modernização e aperfeiçoamento tem sido constantemente realizado e viabilizado pelo 

desenvolvimento científico a partir deste período, estando ainda em constante processo. Trata-

se de um contexto marcado pela globalização e o desenvolvimento de científico e tecnológico 

que expandiu as possibilidades de se comunicar e de ter acesso à informação, gerando 

repercussões nas mais diversas esferas sociais, dentre as quais a educação escolar e o trabalho 

realizado nas escolas. Ferramentas como o computador, a internet, os aparelhos celulares, 

entre outros, geraram novos mecanismos de acessar o conhecimento, produzir e divulgar 

ideias e expor opiniões. A inserção das NTIC nos processos de trabalho docente pode ocorrer 
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tanto nas aulas, auxiliando o processo de ensino e aprendizagem, quanto no trabalho 

extraclasse que caracteriza a profissão (MORAN, 2000; DANIEL, 2003). 

Por conseguinte, os/as docentes pesquisados/as opinaram sobre a relação entre o 

desenvolvimento tecnológico, que marca a vida social, e suas repercussões na escola pública 

e, principalmente, em seu trabalho. Refletiram também sobre o uso das NTIC direcionado ao 

processo de ensino e aprendizagem, como é o caso daqueles viabilizados pelo uso do 

computador e da internet, por exemplo: diário eletrônico, comunicação por e-mails, uso de 

lousas digitais, grupos de discussão em redes sociais, aulas com o emprego do aparelho data-

show com slides e uso de blogs. As opiniões se dividiram entre os/as professores/as que 

avaliaram como positivamente ou negativamente a inserção das novas tecnologias na escola. 

 A professora Irene também avalia as novas tecnologias como facilitadoras do trabalho, 

ocasionando a agilização da elaboração das aulas. A professora Lara, no mesmo sentido, 

aponta a possibilidade de aprimorar o trabalho,  

 
Ajudou a tecnologia, ajuda demais a gente. [...] Uai, porque assim você não fica só 
com os livros, apoiada só em livros, você tem várias opções dentro da informática, 
você tem várias opções de trabalhar, às vezes uma atividade bem mais elaborada, 
bem mais diversificada, que você aprende com aquilo, você ter visto, pode ser da 
mesma coisa, mas é um texto diferente. Melhorou demais da conta para a gente, a 
tecnologia. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em 
Itumbiara) 

 
Afirma, assim, que passa a ter outras possibilidades além dos livros como ferramentas 

de trabalho. O uso de slides e a apresentação de vídeos para demonstrar os conteúdos 

representaram grandes avanços, pois as novas ferramentas contribuem no momento de 

“ministrar” o conteúdo e demonstram ter grandes possibilidades de os estudantes aprenderem, 

como detalha a professora Débora, de Cachoeira Dourada.  

Alguns/mas professores/as relataram também que a instituição em que trabalham não 

possui sequer equipamentos em número suficiente em seus laboratórios de informática para 

que seja realizada uma aula mediante a utilização de computadores, lousas digitais e data-

show, por exemplo.  

Além disso, muitos professores/as pesquisados/as demonstraram um olhar crítico em 

relação ao uso das NTIC na escola, mesmo recohecendo alguns de seus benefícios, como dito 

anteriormente. Ressaltaram a precariedade em que se encontram as escolas como impeditivo 

para a utilização eficaz destes instrumentos e recursos para fins de aperfeiçoar o processo de 

ensino e aprendizagem.  
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Neste sentido, a professora Ivana comenta que, apesar de as escolas que ela trabalha 

estarem equipadas com diversos instrumentos ligados às NTIC, estes não tem sido 

empregados de forma eficiente na viabilização das aulas. Justifica tal situação com base na 

escassez de profissionais especializados para os manusearem, possibilitando que sejam 

empregados pedagogicamente: 

 
[...] assim, vai chegando coisas novas. Assim, vai só chegando e não vai melhorando 
os recursos humanos. [...] Mas, não tem pessoas para eles, não tem pessoas para 
cuidar desse material. Não tem nem para explicar. Tem o laboratório de informática, 
tem laboratório que eles chamam de laboratório de matemática. Tem professores, 
igual professores mais antigos, que não conhecem e tem jogos de matemática ali que 
são novos e não tem ninguém para explicar pra gente. Não temos tempo de ver o 
vídeo dentro da escola. Vem um DVD explicativo, mas você tem tempo para ver? 
Não tem tempo de ver. Eu sou contra você pegar coisas da escola e levar pra casa, 
você tem uma família. E aí? Você vai deixar seu filho se responsabilizar pelos os 
filhos dos outros. Dentro da escola não dá tempo. Você chega as 7h da manhã e só 
sai às 11h15min da manhã da sala. Você não tem esse horário, você tem 15 minutos 
de recreio. (IVANA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

  

 Os/as docentes pesquisados/as afirmaram a inexistência de profissionais que preparem 

os equipamentos e façam a montagem, ficando por conta dos docentes realizarem o 

planejamento das aulas, bem como a preparação prévia dos equipamentos e ainda se 

responsabilizar por eles, durante suas aulas, e desmonta-los depois. Todo este processo 

antecede e sucede o momento das aulas, lhes desestimulando a realizar este tipo de aulas 

devido ao tempo reduzido entre uma aula e outra (porosidade), que às vezes só é suficiente 

para o deslocamento do docente. 

Argumentaram que tais ferramentas necessitam de passar por manutenções periódicas 

e que pode levar anos entre sua aquisição, montagem, consertos e utilização. Esta demora 

obstaculiza sua utilização, não se adequando às necessidades relativas à aprendizagem e que 

carece de equipamentos em número suficiente e em funcionamento. 

Nota-se a escassa formação docente em relação às novas tecnologias aplicadas à 

educação (MORAN, 2000) que, apesar de serem adquiridas, foram postas para uso sem a 

devida instrução aos/às docentes, como explicaram os/as pesquisados/as, que reconhecem a 

necessidade de se realizar uma melhor atualização dos conhecimentos para poder acompanhar 

os novos ritmos impostos pelo desenvolvimento tecnológico: 

 
[...] a escola não tem estrutura ainda de novas tecnologias, e muitos professores não 
conseguem assimilar a questão das novas tecnologias. Tem muitos professores que 
têm muita dificuldade ainda e assim, é igual eu te falei, precisa conhecer o material 
antes de você poder planejar. Aí já vai mais um tempo pra você ir lá conhecer esse 
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material, como que funciona. Aí você pede para um coordenador te ajudar, ele tá 
resolvendo mil e um problemas dentro da escola. [...] Então, assim, esbarra muito, 
seria melhor se tivesse mais apoio, igual a pessoa responsável pelos materiais 
tecnológicos da escola, que ajudasse o professor a montar. Porque eu mesmo 
gostava muito de trabalhar com datashow, mas só pra montar ele uns 20 minutos da 
aula, até eu ir lá buscar, montar, ligar, ia uns 20 minutos da aula [...]. (IVANA, 39 
anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 
  

O tempo para realizar este aperfeiçoamento por conta própria é entendido como 

escasso, segundo as docentes. Refere-se ao tempo extraclasse, visto que dentro do espaço 

escolar não é possível por causa da rotina sobrecarregada e desgastante. Esta situação pode ser 

associada à desqualificação dos/as professores/as, pois as condições cotidianas não favorecem 

a busca pela ampliação de seus conhecimentos, o que não se limita à formação sobre as NTIC, 

mas também em relação às suas disciplinas e às problemáticas com as quais o trabalho 

docente têm se envolvido (COSTA, 1995; NACARATO, VARANI, CARVALHO, 1998). 

Além disso, os/as entrevistados relataram sobre a má qualidade do serviço de internet 

existente no espaço escolar, não sendo suficiente para viabilizar os processos de trabalho 

extraclasse. Esta tecnologia não tem se constituído, portanto, em um facilitador do trabalho, 

mesmo com a existência de um diário eletrônico com imprescindibilidade de ter internet em 

pleno funcionamento para o lançamento dos dados, o que não foi verificado nos argumentos 

da professora Carla, de Itumbiara. 

  Ao serem indagadados sobre a elevação da quantidade de trabalho antes das novas 

ferramentas e a situação atual, os/as pesquisados/as descreveram como ocorre a inserção de 

dados em plataformas on-line, como um meio de realizar os processos de trabalho: 

 
Porque puseram o diário eletrônico muito burocrático. Você está com o diário de 
papel, você escreve as aulas nas quatro linhas. No eletrônico, você tem que entrar no 
programa [que] às vezes trava, tem que procurar matéria. Eles exigem que a gente 
faça uma descrição maior e nem sempre tem internet na sala. [...] é eletrônico, é 
mais difícil do que o manual. Todas as aulas têm que bater, às vezes não bate e é 
mais difícil, a caneta é mais fácil. (BRENDA, 43 anos, professora da área de 
Pedagogia em Goiânia) 

 

Assim, criticam a estrutura na qual são implementados processos de trabalho 

intermediados pelos recursos relacionados à internet, avaliando esta como precária para a 

realização do que lhes são exigidos. Alguns/mas profissionais entrevistados/as afirmaram ter 

que fazer esta parte do trabalho em casa com seu serviço de internet particular diante da 

instabilidade do que é encontrado no espaço escolar. Como reforçam, há “mais trabalho” já 
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que este acaba por se acumular diante da fragilidade dos serviços que deveriam dar suporte 

para sua execução. 

Os/as docentes argumentaram também que uma aula tradicional, com o emprego de 

metodologias com uso de lousa tradicional e o diálogo com o estudante, é mais facilmente 

planejada e executada do que com o uso das NTIC: 

 
[...] gasta mais tempo uma aula diferenciada, você vai levar mais tempo para 
elaborar ela. Concordo plenamente, porque tem gente que tem aquele negócio de só 
livro, livro, livro. Porque se você for sair fora do livro é tudo que você vai procurar, 
por que que eu tô te falando que eu trabalho muito, porque eu deixei os livros de 
lado, então quer dizer quando você deixar os livros de lado é ate bom, porque você 
lê mais, você tem muitas opções de leitura, de pesquisa e o livro não, o livro te 
deixa, assim, ele não te dá muita opção. Gasta mais tempo mesmo, planejamento 
fora do livro ele gasta muito mais tempo mesmo. (LARA, 40 anos, professora da 
área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 
 

A professora Lara defende que, neste caso, a aula diferenciada lhes exige mais tempo 

em sua elaboração. Entende, portanto, como geradora de “mais trabalho”. Entretanto, como 

diz o professor Antonio, o uso destas tecnologias proporciona mais trabalho, mas o processo 

de ensino e aprendizagem ganha em qualidade: 

 
[...] mais trabalho, porém eu acredito que a qualidade seja maior. Por exemplo, 
quando eu trabalho gráficos, estatísticas, você ficar lá o tempo todo desenhando um 
gráfico no quadro, você leva tempo e não fica bonito. [...] Você com mídia no Excel, 
simples mesmo, monta a tabela lá e o gráfico já sai pronto. Claro que tem todo o 
processo para você entender como vai ser gerado aquele gráfico. Acho que a 
tecnologia aumentou o meu tempo de planejamento, porém a execução se torna mais 
rápida, e talvez mais eficiente. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de 
Matemática em Cachoeira Dourada) 

 

Desta forma, ressalta que o contato com os/as estudantes nas aulas foi aperfeiçoado e 

consegue ser mais ágil, possibilitando melhor aprendizagem. É o planejamento destas aulas 

que é intensificado com aulas mediante a interface das novas tecnologias. 

Para a professora Irene, o uso pedagógico de blogs é realizado com pouca frequência e 

conforme os conteúdos a serem trabalhados. Diante do maior tempo empregado na elaboração 

de uma aula dita diversificada, a docente analisa seu uso e a elevação do tempo de trabalho: 

 

Porque você vai gastar mais tempo para planejar, organizar isso para marcar horário, 
agendar, envolve uma série de coisas, e a aula tradicional você só chega e usa o 
quadro, o giz e o livro didático e não faz muito rápido. [...] Hoje todo nosso trabalho 
é feito no sistema. O planejamento, lançamento de notas é todo feito no sistema. 
(IRENE, 49 anos, professora da área de Letras em Itumbiara) 
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Os/as entrevistados/as convidados a refletir sobre a elevação do tempo e da quantidade 

de trabalho associada ao uso das NTIC no espaço escolar e em seus lares reconheceram os 

impactos positivos do acesso ao conhecimento e das possibilidades da inserção das novas 

tecnologias na escola, mas recoheceram que, na estrutura atual, este processo tem se refletido 

em mais trabalho, sendo esta estrutura caracterizada como precária e inadequada para fins 

pedagógicos. 

A informatização e a inserção de tais tecnologias causam mudanças no trabalho, 

podendo, inclusive, diminuir o peso do trabalho e desenvolver novos mecanismos de aumento 

da produtividade que não envolva um maior gasto de energias dos indivíduos. Apesar disso, 

não acarreta, necessariamente, um trabalho menos intenso, como explicou Dal Rosso (1996). 

Deste modo, mesmo com o incremento de tecnologias nos processos de trabalho docente 

modificando-os, há outros fatores que ocasionam um trabalho mais intenso como o 

alongamento das jornadas, como já foi discutido, constituindo-se em uma prática comum para 

se extrair dos/as trabalhadores/as um maior tempo laboral. A exaustividade é uma reação 

sofrida pelos/as trabalhadores/as causada pelo cansaço, não apenas físico mas também mental, 

e isto foi evidenciado pelos/as docentes. 

Além disso, exigir dos/as professores/as conhecimentos técnicos sobre tais tecnologias 

pode impactar tanto na realização de novas funções que aos poucos vão sendo agregadas à 

docência, apesar de estes afirmarem não terem tempo nem condições para realizar cursos de 

formação. Ao se refletir sobre os meios que causam a intensificação do trabalho, aproxima-se 

também das práticas ligadas à polivalência, à versatilidade e à flexibilidade que, juntamente 

com as tarefas relacionadas ao ensino, representam mais atribuições incorporadas em seu 

cotidiano. 

 

4.4 Tempo livre, lazer e trabalho docente 
 

Ressalta-se que os momentos de realização das entrevistas ocorreram durante o tempo 

de não trabalho (ao final das jornadas e nos finais de semana) e, em grande parte, nas casas 

dos/as docentes. Para iniciar a análise sobre o tempo livre, ressalta-se que, em uma das 

entrevistas, algo chamou bastante atenção ao observar o local em que ocorreu a coleta de 

dados: a vida pessoal e a vida profissional se misturavam explicitamente na rotina de uma 

professora. Percebi que, após as jornadas de trabalho, a docente estava na sala de sua casa 

assistindo televisão em meio a livros, atividades e trabalhos para serem corrigidos e avaliados. 
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Era o trabalho e o não trabalho dispostos em um mesmo espaço. Neste também ocorria o 

contato com seus familiares, que lhes aguardavam e reivindicavam atenção e interação após a 

professora ter ficado distante um dia todo, dedicada ao trabalho. O lazer, o descanso e o 

contato com familiares não se dissociavam do trabalho, das obrigações, dos prazos a serem 

cumpridos. Ali, entrevistei não apenas a professora, mas também a tia, a neta, a filha, a amiga, 

a dona de casa. 

Com esta reflexão, prossegue-se com a análise das entrevistas. Os/as docentes foram 

perguntados/as sobre as atividades realizadas durante o tempo de não trabalho e sua avaliação 

sobre as atividades que caracterizam o tempo livre. Buscou-se que refletissem sobre sua 

relação com o tempo de trabalho, bem como sua vontade em modificar a situação descrita. 

Neste momento da análise havia o intuito de entender as consequências da intensificação do 

trabalho docente, processo evidenciado neste e nos Capítulos anteriores. 

Com a realização de parte significativa de seu trabalho em suas casas, o que foi 

discutido sob a denominação de trabalho extraclasse, são levantadas inúmeras consequências 

para o tempo livre, tal como foi discutido por Maya (2008) e Pronovost (2011). Assim, os/as 

professores/as foram convidados/as a pensar sobre o tempo livre, analisando as atividades 

envolvidas e como este tem se organizado em sua rotina atual e aos finais de semana, feriados 

e após as jornadas de trabalho. Para isto, foram solicitados/as a avaliar, primeiramente, o 

tempo de dedicação ao descanso, ao lazer (esportes, leituras, filmes e passeios), aos cuidados 

pessoais e ligados à saúde, ao tempo com a família e amigos e aos afazeres domésticos. 

Posteriormente, também relataram sobre o seu envolvimento com tarefas correlacionadas ao 

trabalho, como a preparação para o trabalho e a formação continuada, com a realização de 

cursos e leituras voltadas para seu exercício profissional e a área de conhecimento referente às 

suas disciplinas e aulas preparadas, além da participação em eventos acadêmicos e 

profissionais. 

Para fins de possibilitar a comparação, os dados foram dispostos em dois subtítulos, 

Avaliação do tempo livre e atividades relacionadas ao não trabalho docente e Relação entre 

o tempo livre e o tempo de trabalho extraclasse e nos Quadros 16 e 17, nos quais foi atribuído 

S para a avaliação suficiente, R para regular e I para avaliação insuficiente. Além disso, 

quando a informação não ficou clara ou demonstrou uma indecisão que não possibilitava a 

classificação anterior, optou-se por colocar um traço.  

 



133 
 

 

 

4.4.1 Avaliação do tempo livre e atividades relacionadas ao não trabalho docente 
 

Para se perceber a avaliação dos/as docentes sobre o tempo livre e as atividades 

relacionadas ao não trabalho, os dados foram organizados no Quadro 16 e dispostos conforme 

algumas possibilidades: descanso e ócio, passeios, leituras, filmes, esportes, família e amigos, 

afazeres domésticos e cuidados pessoais e à saúde.  

 

Quadro 16 - Avaliação do uso do tempo durante o tempo livre e atividades relacionadas ao não 
trabalho docente 

Nome 
fictício 

Descanso 
e ócio 

Passeios 
 

Leituras Filmes Esportes Família e 
amigos 

Afazeres 
domésticos 

Cuidados 
pessoais e à 

saúde 
Antonio S S R R I S S S 

Débora I R I - I R - R 

Ester I I I I I S I I 

Irene S S S S S S S S 

Lara - I S I S I I I 

Carla I I S I I I R I 

Brenda I I S S I I I I 

Edson I R I R I I R I 

Lívia I I I I I I I I 

Ivana S I S I I I I I 

Fonte: Entrevistas. 

 

Seis professores/as informaram não usufruir, de modo suficiente, de momentos de 

descanso e de ócio em seu tempo livre, algo que é visto como fundamental para a recuperação 

física e mental dos trabalhadores de qualquer profissão. Apenas três deles disseram descansar 

o suficiente e uma docente não deixou clara a sua resposta.  

Refletindo sobre este assunto, a professora Carla apontou sua dificuldade em “ficar 

sem fazer nada”, referindo-se ao ócio, por causa do quantitativo de afazeres que a desmotiva a 

pensar em um tempo realmente livre do labor. Sobre o envolvimento com atividades 

entendidas como parte do lazer, dois docentes responderam realizar passeios de modo 

suficiente, sendo que o restante declarou que isto tem ocorrido de forma insuficiente a regular.  

As leituras de temas livres e para satisfação pessoal, independente da formação do 

docente e da disciplina que atua, dividiram as opiniões entre a realização suficiente e 
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insuficiente/regular. Isto representa um dado importante, considerando a rotina desgastante 

que eles/elas têm se envolvido, e mesmo assim conseguindo retirar parte de seu tempo para 

fazer uso da leitura para a satisfação pessoal. A professora Irene diz que não possui afinidade 

para a leitura como lazer ao analisar que isto é consequência do trabalho docente, lidar com 

livros cotidianamente, assim, em seu tempo livre não consegue se divertir ou descansar da 

rotina com livros. 

Já no que diz respeito aos filmes, cinco docentes apontaram não conseguir assisti-los 

em seu tempo livre, muitos dos quais indicaram o cansaço advindo da rotina laboral como 

impeditivo: 

 
Eu durmo, eu tô tão cansada, eu amava assistir filme, aliás eu amo, até hoje eu amo, 
mas quando eu tenho aquelas televisão, que é aqueles canal a cabo, esses trem, eu 
coloco. Por exemplo, eu não dou conta mais de assistir à noite televisão. Devido ao 
cansaço do dia. Eu não era assim, eu varava a noite. Então, durante a jornada de 
trabalho, eu não consigo assistir filme nem aos finais de semana. Eu durmo, é 
insuficiente porque como eu tô muito cansada, eu durmo. Não consigo ver mais 
filme à noite. E, nas férias, eu já consigo, porque eu tô descansada, a minha mente 
não tá. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Isto também foi compartilhado pela professora Irene, que prefere dormir e descansar a 

assistir um filme aos finais de semana e feriados, além do tempo após um dia de trabalho. 

Acrescenta-se que oito professores/as afirmaram não praticar esportes como forma de lazer e, 

por consequência, se mantêm distantes dos cuidados com o corpo e a mente que o exercício 

físico proporciona. A falta de disposição física e de tempo, durante o tempo livre, foi a 

justificativa para a maioria dos/as entrevistados/as. 

O tempo dedicado à família e aos amigos foi analisado como suficiente apenas para 

três professores/as entrevistados, como afirmou uma delas: 

 
[...] Mas, o final de semana eu deixo mais reservado para família porque a gente tem 
filhos e tem família e eles também são importantes da nossa vida. Então, a gente tem 
que se adequar. Então, prefiro às vezes, durante a semana, trabalhar um pouco mais 
puxado e essas coisas, e no final de semana deixar pra Deus e a família. (CARLA, 
40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Assim, a professora Carla cria estratégias de permanência na profissão ao adiantar o 

trabalho durante a semana com o objetivo de usufruir o tempo livre juntamente com seus 

familiares e amigos mais próximos. Em relação àqueles que estão mais distantes, ressalta a 

insuficiência do tempo: 
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Os dias estão curtos (risos). A gente não tem tempo mais de ver parente distante, um 
amigo, tanto tempo que a gente fica separado. Mora no mesmo bairro, mas parece 
que mora em outra cidade. (CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em 
Itumbiara) 

 

Como aspectos que demonstram o envolvimento no trabalho, tanto a professora 

Débora quanto o professor Antonio ressaltaram que, devido ao nível de envolvimento com o 

trabalho, seus amigos também se limitam, quase que em sua totalidade, aos colegas de 

trabalho.  

A professora Lívia ressalta que, quando tem tentado desfrutar do que lhe resta para 

descansar e se divertir, durante seu tempo livre, vê-se planejando aulas em um processo no 

qual ela não consegue se desconectar do “ser professor”, diante de toda a pressão vivida 

cotidianamente: 

 
Você está no pesque-pague com sua família e pode falar: amanhã posso falar sobre 
isso com os meus alunos. Isso pode me ajudar na alfabetização. [...] Eu sonhava com 
os alunos dentro da sala de aula, eu dormindo e os meninos chegando na sala. Eu de 
camisola, baby-doll e os alunos entrando. Era uma perturbação, foi devagar, aos 
poucos. (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 

Estes dados demonstram as correlações entre a vida pessoal e profissional dos/as 

professores/as e a presença do trabalho em momentos reconhecidamente atribuídos ao não 

trabalho, o que não foi identificado e reconhecido por todos/as como prejudiciais para a 

vivência dos outros tempos sociais. 

 A falta de tempo para cuidar da saúde e realizar outros cuidados pessoais foi um dado 

impactante na fala dos/as docentes, pois apenas dois declararam conseguir êxito no tempo de 

não trabalho e o restante da amostra apontou ser de insuficiente a regular sua dedicação à 

saúde. Durante o tempo livre, ao término da jornada de trabalho e aos finais de semana, foi 

declarada uma incompatibilidade com a realização da medicina preventiva e o tratamento 

médico.  

Desta maneira, eles/as trouxeram para a reflexão o cenário que tal problemática se 

insere. A professora Lara avaliou que, durante o período das aulas, as faltas ao trabalho para 

cuidar de sua saúde preveem o pagamento de um professor substituto e gastos onerosos e 

incompatíveis com a renda que recebe: 

 
É insuficiente também, vou falar a verdade para você, porque eu tô querendo ir no 
doutor [...] e aí eu não tô conseguindo, porque? Porque eu não posso faltar para 
poder marcar a consulta. [...] Igual eu tô te falando, vai gerar gastos, porque, se eu 
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faltar, eu vou mandar substituto. Eu não posso ficar pagando substituto porque o que 
a gente ganha já é pouco e, se você for ficar pagando substituto, só se for uma coisa 
muito séria mesmo. [...] fica no prejuízo, qualquer pessoa que paga para tratar. Eu 
acho que se você levasse o atestado e não precisasse pagar substituto, tava passando 
de bom, porque aí lá eles tinham uma maneira de lidar isso. Eles tinham que arrumar 
uma maneira de lidar com isso, mas não, de qualquer jeito você tem que pagar o 
substituto. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

A professora Débora também comenta sobre os problemas provenientes do 

adoecimento dos professores, pois as ausências ao trabalho para realizar consultas e 

tratamentos não são bem vistas pelos gestores educacionais: 

 
Então, é um problema sério, porque o governo não quer atestado na escola, então, 
praticamente não quer que o professor adoece. Professor é o que mais tá adoecendo 
hoje, deve ser por causa dessa falta de ter que procurar médico, quase não tem. [...] 
Realmente, filho quando tá doente você prioriza para um filho. Se tem uma febre, 
você já toma um remédio e já vai trabalhar. Já fui várias vezes trabalhar com febre, 
mas tomava o remédio, melhorava e continuava. Então, se você tiver alguma 
doença, tem que procurar alguém pra ficar no seu lugar e ir ao médico. (DÉBORA, 
39 anos, professora da área de Pedagogia em Cachoeira Dourada) 
 
 

Desta maneira, a entrevistada afirmou as inúmeras dificuldades para se ausentar do 

trabalho e ir procurar ajuda médica, sendo que, como estratégia, já foi trabalhar doente e com 

base em automedicação. Poder cuidar de sua saúde está distante da realidade vivenciada: 

 
Que sonho. Tanta coisa que a gente pensa em fazer, mas como você vai, se não pode 
pegar o atestado. Insuficiente. [...] Perde bônus. No Estado a sua falta é remunerada 
com bônus no final de cada seis meses. [...] Muita gente faz isso. Deixa de ir no 
médico e está lá morrendo dentro da escola, mas está lá porque tem o bônus para 
receber no final do semestre. [...] Ridículo. A gente está vivendo por causa do 
salário. Depois a doença, daqui a pouco, mata a gente ainda. [...] (LÍVIA, 37 anos, 
professora da área de Pedagogia em Goiânia) 
 

Percebe-se que vários colegas vão trabalhar doentes com receio de perder a 

gratificação por assiduidade, inclusive sendo o bônus um dos temas discutidos no próximo 

tópico ao se refletir sobre os salários e a valorização docente. 

Ademais, os/as professores/as afirmaram vivenciar, cotidianamente, desgaste físico e 

emocional oriundos do contato com as crianças e os adolescentes na sala de aula. Alguns 

avaliaram ter passado, ao longo de sua experiência profissional, por problemas, por exemplo, 

na garganta, na audição e nas pernas, ocasionados pelo uso da voz ao lidar com salas 

numerosas, com barulho excessivo e por muitas horas de pé ou sentados. Além de terem 

sofrido, em algum momento de suas carreiras, problemas como quedas de cabelo, ansiedade e 

estresse, relatados por eles como sintomas comuns de professores/as da Educação Básica: 
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[...] Como é que o médico diagnosticou? Síndrome da ansiedade generalizada. [...] 
Pressão. A pressão, o estresse, o barulho tempo inteiro na cabeça da gente. Hoje em 
dia, depois de 14 anos de profissão, eu não dou conta de muito barulho e não 
consigo lidar com muito barulho, porque a escola é um ambiente barulhento. [...] Já 
tive problema de voz, já fiquei rouca várias vezes. O uso excessivo da voz. Essas 
questões psicológicas abalam muito. (IVANA, 39 anos, professora pedagoga em 
Goiânia) 
 

Ressalta-se que houve professores/as não compreenderam, inicialmente, que tais 

problemas de saúde tivessem pudessem ter sido originados pela rotina de trabalho, não 

conseguindo enxergar a correlação entre alguma doença sofrida e o exercício da profissão. 

Deixaram claro que não possuíam tempo para os cuidados pessoais, nem ao menos para se 

envolver em ações para fortalecer seu sistema imunológico devido à dedicação ao trabalho. 

Entre as possíveis consequências deste cenário, foi dito pela professora Carla que tem sofrido 

o agravamento uma enfermidade: 

 
Sinto falta de uma vida esportiva, fazer uma atividade física, pode estar 
prejudicando. Igual eu tenho o caso da trombose, hipertireoidismo, então eu teria 
que ter uma atividade mais ativa. Mas devido à carga da gente e correria e o 
cansaço, sou meio apática à atividade e vai juntando. Tudo pode acarretar. Mas não 
devido à profissão em si. (CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em 
Itumbiara) 
 

Desta maneira, a professora reconhece que o trabalho docente constitui-se num 

obstáculo para atividades possibilitaria uma melhoria em sua saúde corporal e mental, e 

investir em saúde preventiva, como prossegue: 

 
Igual eu te falei, às vezes pela a gente, a gente vai até doente trabalhar [...] Na parte 
de esporte, eu sou muito precária. Eu tenho problema grave. Ano passado, eu fiz 
uma cirurgia de joelho e dei trombose. O médico vive falando para mim fazer 
atividades, caminhar, isso e aquilo, mas a correria é grande e você vai para uma 
escola e vai para outra. [...] Então, a parte da saúde da gente fica muito a desejar. [...] 
A saúde igual eu falei, o esporte reflete. Igual a gente tem esses problemas de saúde 
e precisava ter. Era pra mim ter voltado ao meu médico nesse recesso na segunda-
feira, eu falei: vou deixar porque agora está prova, elaborando prova. Vou deixar 
para o mês de dezembro e não vou esse mês. Então, a saúde também a gente vai 
deixando. (CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 
 

Desta maneira, a docente reconhece a importância e a necessidade de realizar 

consultas médicas para cuidar de um problema declarado como grave por ela, como é o caso 

da trombose, e se envolver com esportes como parte do tratamento e prevenção desta e outras 

enfermidades. Entretanto, ela optou por adiar em favor de não prejudicar a rotina de trabalho. 

O período de férias, bastante desejado, foi visto como adequado para realizar 

momentos de lazer e de cuidados à saúde, como reforçam as docentes abaixo: 
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Só as férias. Só nas férias que você realmente não faz nada. Porque o final de 
semana você tem que fazer o planejamento da semana seguinte. Então é só nas férias 
que você descansa. (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia) 
 

Eu acho que é. É lógico. Eu mesmo não vejo a hora. Eu tenho médico para ir. 
Porque, por exemplo, se você for ficar faltando à escola para ir em médico, para 
resolver seus problemas. [...] Então, quer dizer, eu estou louca para entrar de férias 
porque eu preciso ir ao médico. Mas é para cuidar mesmo da minha saúde que eu 
gosto das férias, para descansar e cuidar da minha saúde. Eu quase não viajo, então, 
é mesmo pra descansar e ir ao médico. (LARA, 40 anos, professora da área de 
Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

 A existência das férias para cuidar de sua saúde e descansar trouxe, para o depoimento 

das professoras, bastante conforto e confiança. É impactante perceber que eles/as necessitam 

adiar para os meses de férias os tratamentos que podem se agravar ao longo do ano letivo, 

sendo que esta morosidade no tratamento poderá ter consequências e/ou sequelas graves para 

sua saúde. Esta decisão ainda é dita de modo tranquilo e interpretada como subjetiva, baseada 

nas respectivas particularidades, mesmo quando há a associação de que é o trabalho que pode 

ter causado desgaste físico e mental, problemas relacionados à imunidade, dentre outros. 

Portanto, há casos nos quais os/as próprios/as docentes não têm consciência que o 

contexto de trabalho sobrecarregado e com funções ampliadas pode causar ou gerar uma piora 

nos problemas relativos à sua saúde física e mental, bem como impedir a realização de 

tratamentos e a medicina preventiva, por exemplo. 

Prosseguindo com a análise dos dados descritos no Quadro 16, sete professoras 

afirmaram não conseguir realizar de modo suficiente os afazeres domésticos, o que foi dito 

por apenas dois docentes, sendo que um não deixou clara a sua opinião. A professora Lara 

novamente atribui ao cansaço sua dificuldade em se envolver com os afazeres domésticos, 

além de considerar que, com o passar dos anos e a elevação etária, este processo é acentuado. 

Já a docente Ester, ao comentar a interferência destas atividades em casa, argumenta 

que os salários baixos a fazem ter que, além de trabalhar nas escolas, chegar em sua casa e ter 

que lidar com as tarefas ligadas aos cuidados com o lar: 

 
Eu avalio ele pouco, às vezes de pouca qualidade, quando você consegue se libertar 
do trabalho excedente você já está cansado, você tem que cumprir suas atividades de 
casa doméstica. Porque muito de nós professores ainda fazermos afazeres 
domésticos em virtude de não ter um salário tão bom pra ter um ajudante lá. Então 
isso faz com que você não saia a lugares bons, às vezes distrai mais do que 
precisava. (ESTER, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 
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Ao se pensar sobre a interferência de ser um professor ou uma professora e lidar com a 

quantidade de trabalho extraclasse em seus lares, somando às responsabilidades encontradas 

nestes, as/os professores/as concordaram que há diferentes formas de intensificação do 

trabalho quando se pensa na distinção de gênero e nas responsabilidades inerentes aos 

cuidados com o lar e com os filhos, por exemplo. A professora Carla localiza estas diferenças, 

frisando que o trabalho doméstico se soma à rotina do trabalho docente extraescolar realizado 

também em sua casa. No mesmo sentido, questiona a professora Ester: 

 
Porque, enquanto eu professora, eu não tenho só esse papel. Eu tenho papel 
enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa. Então, eu tenho que gerenciar tudo 
isso de forma satisfatória, me acarreta demais, eu não tenho como anular esse papel. 
[...] (ESTER, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Parte das professoras entrevistadas afirmou, de forma naturalizada, ser a função das 

mulheres exercer estas tarefas domésticas, mesmo após a rotina desgastante de sua profissão, 

por entenderem que faz parte da “natureza” feminina: 

 
É mais puxado do que com o homem. Porque o homem pode até ajudar, mas a 
responsabilidade não é do homem, é da mulher. A responsabilidade é da mulher 
chegar em casa e fazer janta, cuidar da roupa, cuidar dos filhos e ainda à noite 
depois que os filhos vai dormir fazer alguma coisa da escola. É maior. Eu quero 
nascer homem depois. (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia em 
Goiânia) 

 

Os professores também concordaram com a existência destas diferenças no que tange 

ao fato de ser um professor ou uma professora e as distintas formas de intensificação do 

trabalho doméstico, restando às mulheres um quadro mais crítico. Estudos de Nacarato, 

Varani e Carvalho (1998), Alvarenga (2008), Costa e Vale (2012), Vianna (2013), Marta 

(2014) e Sagrillo (2015) e foram abordadas as temáticas gênero e trabalho docente, sendo que 

também foram identificadas as desigualdades de gênero ao indicar uma sobrecarga de 

trabalho doméstico que se soma àquele destinado ao ser professor/a. A situação das 

professoras tem sido apresentada de modo mais preocupante e bastante propensa às 

consequências para sua saúde física e mental. 

 

4.4.2 Relação entre o tempo livre e o tempo de trabalho extraclasse 
 

Em relação ao tempo livre utilizado para o trabalho extraclasse, o Quadro 17 indica a 

avaliação dos/as professores/as sobre a preparação das aulas e o investimento em formação 
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continuada, como é o caso da realização de cursos, da participação em eventos acadêmicos e 

palestras, bem como estudos e pesquisas.  

 

Quadro 17 - Avaliação do uso do tempo durante o tempo livre e atividades relacionadas ao 
trabalho docente 

Nome  
fictício 

 

Planejamento 
e preparação 

das aulas 

Cursos, 
eventos e 
palestras 

Leituras e 
estudos 

Antonio R S S 

Débora S S S 

Ester S S S 

Irene S S S 

Lara S I I 

Carla S I S 

Brenda I - - 

Edson R I R 

Lívia R I R 

Ivana I I I 

Fonte: Entrevistas. 

 

  A metade dos/as entrevistados/as afirmou que o tempo livre tem sido utilizado de 

modo suficiente para o planejamento das aulas e a metade avaliou como insuficiente e regular. 

A professora Ivana avalia que o tempo livre para o trabalho tem sido, como diz, 

 

Insuficiente. Você sabe por quê? Por mais que você leve o trabalho pra casa e você 
faça, você faz o mais rápido possível para você ter tempo em casa. Ou seja, você 
corre e você vai deixar de refletir muito sobre sua prática porque você quer ficar 
com sua família. Então, você tenta administrar tudo para dar conta dos dois. Aí fica 
insuficiente para os dois. (IVANA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em 
Goiânia) 

 

Desta maneira, a professora apontou os conflitos existentes entre o tempo livre 

dedicado à sua vida pessoal e aquele que é destinado a suprir as demandas advindas do 

trabalho, que são determinantes. O tempo foi classificado como escasso pela professora Lara, 

referindo-se àquele que lhe resta durante a semana e após o término da jornada de trabalho. 

Nestes momentos, ela afirmou não ter condições físicas para realizar cursos que são 

oferecidos. Assim, a questão principal não foi a oferta de cursos de formação, mas sim fatores 
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como a disposição do/a profissional, tanto em relação a tempo quanto  às condições físicas e 

mentais. 

A professora Carla, de modo diverso das professoras citadas, tem participado de 

cursos oferecidos pelas Redes de Ensino, mas afirmou que tem utilizado  recursos financeiros 

próprios para isto, uma prática comum entre seus colegas. Por este motivo, prossegue 

analisando a sua formação continuada como insuficiente. 

A rotina desgastante tem sido obstáculo para que os/as docentes invistam em 

conhecimentos para o trabalho, mas também sobre a própria conjuntura na qual estão imersos 

e sofrem seus impactos, como os salários insuficientes, a falta de disposição física e mental, a 

necessidade de descanso, o desestímulo com a carreira, dentre outros. Trata-se de um contexto 

caracterizado pela desqualificação profissional (COSTA, 1995), vista como aceitável e como 

parte da rotina de trabalho vivenciada. 

Em relação aos estudos e pesquisas sobre a área de conhecimento das disciplinas que 

lecionam, a metade dos/as entrevistados apontou conseguir realizar em seu tempo livre. 

Entretanto, quatro disseram encontrar dificuldades, analisando-o como insuficiente a regular, 

e um entrevistado não deixou explícita a sua opinião. Ainda assim, entende-se que eles/as 

poderiam ter um tempo realmente livre para escolher e ampliar seus saberes, o que os 

beneficiaria tanto sua formação continuada e quanto na performance profissional. 

No entanto, percebe-se que muitos/as destes/as tiveram receio em afirmar que não 

estariam realizando um bom trabalho, sendo que isto pode ter influenciado nas respostas sobre 

o planejamento das aulas, a formação continuada e a prática de estudos como parte do 

trabalho. 

Os dados desta pesquisa demonstraram a participação do trabalho nos tempos de não 

trabalho, em muitos casos com motivações subjetivas influenciadas pelas condições nas quais 

esta profissão se encontra inserida. Contudo, falar de tempo livre significa falar não apenas 

das “opções” realizadas pelos/as docentes em organizar suas tarefas e obrigações durante o 

tempo entendido para ser dedicado ao tempo de “não trabalho”. Convocações para se 

trabalhar aos finais de semana também representam obstáculos ao lazer e descanso, agravando 

a situação. 

Na análise do trabalho realizado aos finais de semana, os/as entrevistados/as citaram 

também a ida às escolas para reuniões de professores e os gestores da escola, denominadas de 

“trabalho coletivo” e que, na maior parte das vezes, ocorrem aos sábados: 
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Reuniões no sábado, eu acho desgastante demais pra nós. Igual, sábado e domingo a 
gente... Sábado tem que ir para escola trabalhar, tudo bem, é uma reunião que vai 
falar isso, mas acho que tem que ser no meio da semana. A jornada de trabalho, eu 
acho cansativa também. Isso fora do horário que você trabalha na escola. (LARA, 40 
anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Apesar de ser previsto como parte das “horas-atividade” previstas na legislação 

regional da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás (GOIÁS, 2001), o planejamento 

coletivo em dias relativos ao tempo livre foi bastante criticado entre os/as docentes, já que 

preveem a ida ao espaço escolar. Comparativamente, percebe-se uma menor resistência em 

relação à realização do trabalho extraescolar em suas casas, mesmo com a mesma 

interferência nos tempos de lazer e de descanso, do que em relação ao trabalho extraclasse na 

escola e aos sábados, como relatado nas entrevistas. 

O Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério (GOIÁS, 

2001) não explicita que os planejamentos coletivos tenham que ocorrer aos finais de semana. 

Como sugere a professora Lara, deveriam ocorrer durante a semana, de modo a não 

sobrecarregar ainda mais o trabalho e interferir nas circunstâncias que deveriam ser atribuídas 

ao não trabalho. Por isso, o tempo livre foi avaliado como insuficiente e agravado pelo 

trabalho coletivo: 

 
Pouco, escasso, e sempre ocupado. Então, acaba sendo o final de semana e, mesmo 
assim, tem aquele que a gente gasta na escola. Ainda tem os trabalhos coletivos que 
são feitos na escola, são dia de sábado, tem um evento ou outro que é no sábado. [...] 
(EDSON, 33 anos, professor da área de Educação Física em Goiânia) 
 
 

Ao comentar sobre a remuneração referente ao trabalho aos finais de semana, diz uma 

das docentes pesquisadas: 

 

Eu acho que não [é remunerada]. Porque, inclusive, o SINTEGO, o sindicato dos 
professores lançou e disse que não era para o professor trabalhar mais ao sábado. Se 
fosse para trabalhar no sábado, tinha que ser lançado hora extra. Então, se eles 
falaram isso, certamente, está sem receber. Não sei, ainda não prestei atenção. 
(DÉBORA, 39 anos, professora da área de Pedagogia em Cachoeira Dourada) 

 
 

Deste modo, a professora Débora acredita não receber, em seus salários, alguma 

quantia referente ao trabalho aos sábados e argumenta que este deveria ser pago como horas 

extras, com valores superiores àqueles calculados para os dias de semana trabalhados. 

Entretanto, a legislação aponta que o planejamento coletivo faz parte das “horas-atividade”, 
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como já mencionado, ou seja, aqueles 30% da carga de trabalho total realizado além do 

trabalho com os/as discentes.  

Diferentemente, a professora Lara reconhece que o trabalho coletivo faz parte da carga 

horária contratada e os/as docentes precisam frequentá-lo, sob penalidade de haver cortes em 

seus salários: 

 
Não. Esse trabalho coletivo a gente não ganha. A gente não ganha por ele. Ele é um 
dia normal de trabalho, da nossa jornada de trabalho. Você não ganha uma 
gratificação por que você vai no trabalho coletivo. Ele faz parte da nossa jornada de 
trabalho. Não tem nenhum incentivo pra ele não. [...] Mas, se você faltar, corta o 
ponto. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 
 

Após realizar estas reflexões, as/os docentes analisaram a relação entre os tempos 

sociais, sobretudo o tempo livre e o tempo de trabalho vivenciados atualmente. Concluíram 

que o tempo de trabalho é visivelmente mais amplo do que o tempo livre, aquele que é 

concebido em sua relação o descanso, o ócio e o lazer, como foi discutido por Sue (1991; 

1992), Dumazedier (2008) e Pronovost (2011). Como apresentado nas falas dos/as 

entrevistados/as, o tempo livre foi declarado como aquele que sofre as interferências dos 

afazeres docentes, como detalhou anteriormente. O professor Edson analisou sua flexibilidade 

em relação à renúncia ao tempo livre: “Na verdade a gente cumpre, a demanda precisou a 

gente faz. Ou seja, o tempo livre não existe um tempo obrigatório, ele é o que sobra” 

(EDSON, 33 anos, professor da área de Educação Física em Goiânia). 

Na mesma direção, a professora Lara define tempo livre em uma palavra: “trabalho”. 

Quando solicitada a imaginar como seria usufrui-lo com atividades distintas do trabalho, ela 

retrata como este tem sido expropriado de suas vivências: 

 
O que eu ia investir meu tempo? Você acredita, assim, que eu nunca pensei nisso 
assim. Porque eu nunca vivi isso. Então, assim, você me fazendo essa pergunta nem 
sei te falar com o que eu iria [fazer] com esse tempo, o que eu iria ficar fazendo. 
Não sei te falar se eu ia viajar, se eu ia sair no final de semana porque eu quase não 
saio final de semana mesmo. Então, eu não sei te falar o que eu ia fazer com esse 
tempo, se eu não precisasse trabalhar final de semana. (LARA, 40 anos, professora 
da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

De forma impressionante e impactante, a professora afirma ter dificuldades para, ao 

menos, imaginar o que poderia fazer com um tempo realmente livre para escolher o que 

gostaria de fazer. As falas de alguns/mas docentes remetem a situações nas quais o trabalho 

lhes ocupa, praticamente por completo. O direito ao lazer e ao descanso não existe em sua 

rotina, constituindo-se em algo nem ao menos imaginável como se, propositalmente, houvesse 
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interesse em retirar destes/as profissionais suas capacidades de refletir sobre sua própria 

situação e questioná-la. Evidencia-se, portanto, que a não observância e respeito ao direito ao 

tempo livre não tem sido completamente solicitado e questionado pelos/as professores/as 

entrevistados/as.  

Como defenderam Sue (1992), Lafargue (1999) e Marx (2014), o tempo livre deveria 

representar a vivência de atividades escolhidas livremente pelos indivíduos e não aquelas 

impostas pelo trabalho, mesmo que isto implique em uma redução das jornadas de trabalho e 

a ampliação do tempo de não trabalho, colocando o plano do indivíduo acima dos interesses 

dominantes na sociedade ligados à produtividade, lucratividade e gestão por resultados. Para 

isto, uma nova organização do trabalho e valorização salarial seria imprescindível. 

Neste sentido, para a professora Débora, a solução para redução da carga de trabalho, 

desde que isto não implicasse em prejuízos em termos salariais, ocorreria a partir do tempo no 

magistério, da formação continuada e da elevação da titulação acadêmica. Esta argumentação, 

também dita pela professora Ester, indica a ampliação da formação acadêmica como uma 

possibilidade: 

 
Eu acho que o tempo de trabalho teria que ser, assim, você está bem formado, bem 
instrumentalizado, professor já graduado ou pós, mestrado. Você deveria receber 
consideravelmente bem pra você dedicar menor tempo com trabalho. Bom para você 
também ter dinheiro e ter tempo para sua família e a gente não viver só no trabalho. 
O trabalho teria que ser uma parte da nossa vida. [...] Eu acho que, o trabalho, ele 
está mais do que 50% sendo do que ele deveria ser: uma parte da nossa vida. Ele 
está o todo, quase. (ESTER, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em 
Itumbiara) 

 

Como foi demonstrado no Capítulo 3, Quadro 13, a maior parte da amostra realizou 

cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e três apontaram ser estudantes de Mestrado como 

uma busca por melhorias em sua formação, bem como por outros benefícios em termos de 

progressões funcionais e incentivos financeiros. A Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás 

prevê progressões funcionais verticais baseadas na titulação (ou habilitação) para docentes 

efetivos (concursados) e estáveis, além da avaliação de desempenho realizada periodicamente 

nas instituições escolares (GOIÁS, 2001). 

Diante de tais alternativas para se investir no aperfeiçoamento profissional e 

acadêmico com objetivo de elevação salarial, a professora Irene ressalta que a renda obtida a 

partir da docência não supre suas necessidades pessoais e a realização de cursos para 

progredir na carreira: 
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[...] o professor precisa especializar, precisa estudar e precisar buscar mais, precisa 
se vestir melhor um pouco também. Tem essa questão. Estudar, se vestir. Investir 
nele mesmo, como pessoa [...]. Muitas vezes, o salário não dá pra isso. Eu ouço 
muitas pessoas reclamarem que gostariam de fazer um curso, mas o salário não dá. 
Gostaria de se vestir um pouco melhor e se apresentar um pouco melhor para o 
trabalho, mas o salário não dá. Não é uma questão que eles não querem, é uma 
questão que, financeiramente, é inviável naquele momento. (IRENE, 49 anos, 
professora da área de Letras em Itumbiara) 

 

Percebendo a necessidade de mudança no cenário do trabalho docente, a professora 

Brenda explica que uma carga horária de 8h diárias seria o bastante, em um esforço em se 

colocar o tempo de trabalho docente de modo análogo ao que ocorre com outras profissões. 

Poderia ser dividido este tempo na dedicação em sala de aula e com o trabalho extraclasse, 

como complementa. Algo semelhante foi dito pela professora Lívia: “A gente poderia 

trabalhar das 7 as 15h e receber o mesmo valor. Porque você teria das 15h às 17h para fazer 

alguma coisa para família e não trazer nada pra casa. Oh, sonho, heim!? Receber um bom 

salário” (LÍVIA, 37 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia). 

O desejo de trabalhar apenas no espaço da escola foi reiterado pela professora Ivana, 

que acrescenta as melhorias que resultariam desta mudança: 

 
Eu acho que deveria ser. Eu acho que o lugar de você refletir sobre sua prática devia 
ser dentro da escola, com seus pares. Não só, sozinho em casa. Você tem que 
discutir: sua sala está assim e o que você fez? Deu certo? Avaliação não foi tão boa? 
Será o que poderia melhorar. A gente não tem esse tempo, a gente está meio 
mecânico. Não deu certo, vai lá e pega uma atividade e corre. Copia e cola da 
internet e vê o quê que dá. Você está verificando a leitura de um aluno enquanto o 
outro está lá correndo dentro de sala. Então, é muito corrido. (IVANA, 39 anos, 
professora da área de Pedagogia em Goiânia) 

 
Esta profissional, ao defender estas novas possibilidades para seu trabalho, percebeu 

que elas demandam um maior investimento na contratação de professores/as para viabilizarem 

o trabalho em uma só rede e a divisão da jornada em trabalho em classe e extraclasse no 

espaço escolar. Estas condições de trabalho preveem a elevação dos gastos públicos com a 

realização de concursos e processos seletivos, o que não é visto com bons olhos por práticas 

guiadas pela lógica do neoliberalismo (PÉREZ GÓMEZ, 2001; HARVEY, 2011). 

Novamente, há um destaque para a experiência com o trabalho em uma escola em 

tempo integral, sendo que a professora Irene detectou mudanças significativas em relação ao 

início de sua carreira, na qual não havia tempo para usufruir o descanso, realizar cuidados 

pessoais e atividades lúdicas suficientemente, necessitando escolher entre o trabalho e tais 

opções. Como já assinalado nesta pesquisa, o fato de a instituição que trabalha ter modificado 
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a organização do tempo de trabalho foi o ponto decisivo para que hoje ela pudesse conciliar o 

trabalho e a vida pessoal com maior qualidade de vida e saúde: 

 
Antes, meu final de semana era tomado com correção, elaboração e planejamento. 
Hoje, eu saio, passeio, eu tenho tempo para fazer atividade física. Por exemplo, eu já 
posso ficar na biblioteca planejando, posso fazer caminhada, posso fazer uma aula 
de zumba. Eu posso sair para lanchar, eu posso visitar as pessoas que eu gosto. [...] 
Olha, como eu não levo mais trabalho para casa à noite. [...] posso participar de um 
grupo religioso. Eu posso fazer atividade física, eu posso sair. Eu não preciso correr 
e ir pra biblioteca, corrigir avaliação, fazer planejamento, procurar exercício. Porque 
houve um tempo que era meio sufocante. Eu já precisei chamar marido e filhos para 
ajudar montar atividade. Nossa! Terrível! (IRENE, 49 anos, professora da área de 
Letras em Itumbiara) 

 
 Houve uma reorganização do tempo de trabalho que, nas experiências dos/as 

professores/as entrevistados/as, constituiu-se em uma possibilidade para amenizar as 

condições de trabalho que afetam o cotidiano do trabalho pedagógico. Reitera-se que elas não 

afirmaram a impossibilidade de fazer alguma parte de trabalho em casa como uma opção a 

mais, visto que, na escola, a carga de trabalho foi dividida entre o trabalho em classe e fora 

dela, dentro do espaço escolar. Isto gerou resultados visíveis em sua rotina, como foi dito 

pelas entrevistadas e citado em vários momentos desta pesquisa. Entretanto, o número de 

escolas em tempo integral ainda se restringe a uma minoria da amostra entrevistada nesta 

pesquisa e da realidade da educação escolar pública de Goiás, carecendo também de estudos e 

avaliações mais aprofundadas que analisem o tempo de trabalho e a docência. 

Refletindo sobre as informações advindas da totalidade das entrevistas, conclui-se o 

quanto o tempo livre tem sido dedicado ao trabalho, o que foi sintetizado nos Quadros 16 e 17 

e as variáveis relativas ao não trabalho e ao trabalho durante o tempo livre. Nas falas de 

todo/as professores/as ficou claro o envolvimento com o trabalho durante o período atribuído 

ao descanso, aos cuidados pessoais e ao lazer, por exemplo, sendo que estes/as têm passado, 

cada dia mais, por uma supressão em favor dos afazeres ligados ao ser professor/a. 

O trabalho gera as necessidades de reorganizar o tempo livre, reduzindo-o, como é o 

caso da docência e da situação vivida por muitos/as outros/as trabalhadores/as e profissões. É 

como se o trabalho fosse a engrenagem que movimenta o sistema. Esta percepção foi 

evidenciada, no Capítulo 1, ao se apresentar a produção material, na qual o trabalho se 

apresentou centralidade a ponto de influenciar outros tempos sociais. Na análise da docência, 

esta realidade foi reafirmada a partir das falas dos/as docentes, cuja profissão faz parte da 
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produção não material e que sofre com a deslocalização do espaço de trabalho, sobretudo em 

relação ao trabalho extraclasse, como foi discutido no Capítulo 2. 

Quando há a decisão por uma maior dedicação ao tempo livre, acarretando a 

transferência do trabalho para outro dia, significa uma sobrecarga e pressão para a sua 

execução, como foi evidenciado nas falas dos/as professores/as. As demandas escolares não 

deixam de existir quando o/a docente decide se dedicar a outros tempos sociais durante os 

finais de semana e ao final de cada jornada. Há uma reorganização dos afazeres para outros 

momentos, marcados pelo trabalho mais intenso e sobrecarregado ainda mais, por ter sido 

acumulado. Este tipo de decisão acarreta consequências, em termos de um maior estresse e/ou 

desgaste físico e emocional no cumprimento das tarefas laborais.  

Trabalho docente e tempo livre têm se mostrado ser um “par imperfeito”, como 

definido por Padilha (2000), devido às relações “invasoras” por parte das atividades 

profissionais que impedem o descanso, o ócio e o lazer dos/as professores/as. Devido a esta 

situação, alterações na organização do trabalho foram sugeridas por oito dos/as docentes 

entrevistados/as, cujas opiniões se dividiram em três grupos principais: a redução da 

quantidade de trabalho assumida; a realização do trabalho somente no espaço da escola; e o 

investimento em formação acadêmica para a progressão na carreira.  

 

4.5 A questão salarial e a valorização dos/as professores/as 
 

Diante de tantas responsabilidades intrínsecas à docência, a ampla participação do 

trabalho na vida dos/as profissionais e suas consequências, finaliza-se esta pesquisa com a 

discussão sobre os salários recebidos como contrapartida. Busca-se entender como este foi 

avaliado por eles/as e quais outros detalhes são apresentados quando se discute este assunto, 

além de abordar a complementação de renda obtida com o envolvimento em outras fontes de 

renda e o recebimento de gratificações pela atuação na sala de aula36. 

Os/as professores/as constituem-se como trabalhadores/as assalariados/as, cuja 

remuneração reduzida os/as mobilizam a se envolver com mais trabalho a partir da ampliação 

das jornadas de trabalho (NACARATO, VARANI, CARVALHO; 1998). Os resultados das 

entrevistas apontaram a motivação salarial e as necessidades ligadas à sobrevivência como 

                                                           
36 Optou-se por não discutir os valores em si e sim a avaliação dos/as profissionais, devido à heterogeneidade da 
amostra diferentes cargas de trabalho, com combinações e carreiras determinadas pelos anos de atuação, além 
dos respectivos planos de carreira dos Municípios e dos Estados. Deste modo, o foco foi nos discursos e nas 
opiniões expressas sobre o tema. 
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fatores decisivos para a definição da quantidade de trabalho, algo que é proveniente das 

condições objetivas às quais estão imersos/as, mas que passam por uma subjetivação. Como 

descreve a professora Ester, “Ela aumentou [a carga de trabalho]. A princípio a gente faz 

escolha quando a gente está começando trabalhar menor tempo. Depois, com o passar dos 

anos, a gente vai aumentando, a gente gasta mais e quer trabalhar mais para ganhar mais” 

(ESTER, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara). 

O “mais trabalho” foi associado ao “mais salário” e, assim, ela acredita fazer o seu 

melhor para a elevação de seus rendimentos mensais advindos da atuação na sala de aula. 

Nesta fala a responsabilidade em elevar, manter ou reduzir a remuneração é apresentada como 

uma escolha sua, desconhecendo outros fatores que estão presentes e a problemática sobre a 

desvalorização salarial enfrentada pela profissão. 

 Diante das responsabilidades e funções concebidas como “excedentes” aos conteúdos 

de uma disciplina e um campo do saber, como foi discutido no Capítulo 3, a remuneração foi 

avaliada como insuficiente, sendo contabilizada a partir das aulas e da carga horária 

objetivamente contratada, o que não estaria em conformidade com os esforços realizados, dia 

após dia, e com base no exercício de funções e tarefas ligadas a outras profissões. 

As professoras Ester e Carla analisaram a remuneração dos/as professores/as como 

escassa como mantenedoras de sua sobrevivência, reivindicando melhorias. Defendem uma 

valorização “em todos os sentidos”, ou seja, algo que abranja não apenas a questão salarial, 

como afirmou uma delas: 

 
A gente sabe que, infelizmente, a gente não é valorizado, embora falam que ganham 
bem, mas se a gente for colocar no papel o jeito que é a economia brasileira, que 
todo mundo sabe a realidade, e pôr no papel, pra gente estar mantendo o padrão 
razoável de vida, com plano de saúde para os filhos e para gente, escolas às vezes 
melhores para os filhos da gente. Então, contudo, a gente tem que, às vezes, estar 
trabalhando mais pra estar suprindo as necessidades. Cada ano, a gente vê que, 
financeiramente falando, é desvalorizado o nosso salário e as nossas coisas. Então, 
eu acho que a educação teria que ser mais valorizada, mais bem remunerada em 
todos os sentidos, até mesmo para a gente dedicar mais e, às vezes, até se trabalhar 
com a carga menor. O tempo da gente seria maior para estar realizando um bom 
desenvolvimento de um trabalho, mas a realidade não é essa. (CARLA, 40 anos, 
professora da área de Matemática em Itumbiara) 
 

Comparando-se com as falas da docente em outros momentos, ela explicitou o desejo 

em manter a carga horária atual, composta por 60h semanais, por não ter condições de ter seus 

salários reduzidos. Caso tivesse uma melhor remuneração, diz ela, a intenção seria reduzir a 

quantidade de trabalho: 



149 
 

 

 

 
Eu acho, assim, se a gente tivesse, às vezes, maior valorização e tivesse uma carga 
mais reduzida, às vezes você poderia estar se adequando mais no período [de 
trabalho] na escola. Mesmo que viesse pra casa, mas no período você dedicou 
àquele trabalho ali para não fazer às vezes no horário à noite, no outro horário. 
(CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 

 

Avaliando como um trabalho a ser comparado com os outros, que recebem uma 

remuneração para fins de sua sobrevivência, o professor Antonio defende a valorização 

salarial 

 
Eu gosto, mas estou ali por causa de dinheiro. Tanto é se você me perguntar assim: 
você escolheria outra profissão? Não. Eu quero ser professor. Mas eu estou ali 
porque dá dinheiro, não vou trabalhar de graça pra ninguém não, não vou não. Tem 
aquele negócio “eu trabalho por amor”. Não! Eu penso que não existe isso, trabalhar 
por amor. (ANTONIO, 40 anos, professor da área de Matemática em Cachoeira 
Dourada) 

 

A questão salarial foi bastante associada à valorização da profissão e alguns/mas 

entrevistados/as demonstraram o desejo de efetivação das políticas educacionais relativas à 

docência, como é o caso do pagamento do piso salarial profissional nacional instituído no ano 

de 2008. Com a determinação do valor mínimo para a remuneração dos/as docentes da 

Educação Básica37, a legislação educacional refere-se àqueles que são professores/as e aos 

que se dedicam às atividades que a viabilizam como: “[...] direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 

âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades”. 

Os valores são atualizados anualmente no mês de janeiro e se baseiam em uma jornada de 40h 

semanais, com o limite de 2/3 da carga horária para as aulas propriamente ditas (BRASIL, 

2008). Entretanto, segundo as vivências do professor Edson não basta a legislação, como 

explica: 

 
Quando chegou perto de se pensar em começar a valorizar, foi quando começou as 
discussões do piso nacional dos professores. Acabou-se dando um passo atrás 
algumas tentativas de Governadores, Secretários municipais e estaduais de quebrar 
essa política. Perspectivas de aumento real nos salários dos professores, que já tem 
aí uma perspectiva de 10 anos de ser trabalhados. Porém, houve um aumento real, 
significativo, para o professor. [...] O que de fato chegou-se perto, porém, não 
conseguiu dar uma valorização real. Sempre, no final de ano, há uma discussão que 
os Estados não vão dar conta, os Municípios não vão dar conta e que o Governo 

                                                           
37 No ano de instituição da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 do piso salarial profissional nacional, os 
salários deveriam ser de R$ 950,00. A cada ano há uma atualização e a última informação presente no site do 
MEC é R$ 2.135,64 (Disponível em <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=34061>. Acesso 
em: 20 mar. 2017). 
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Federal está em crise e não sei o que. Mas, enfim, chegou-se a ter tentativas, mas 
agora, atualmente, nós temos retrocesso em relação a essas políticas de valorização 
profissional da classe da educação. (EDSON, 33 anos, professor da área de 
Educação Física em Goiânia) 

 

O pagamento do piso nacional constitui-se em um passo para uma melhor valorização 

docente, porém, como avaliou o entrevistado, isto tem ocorrido em meio diversos problemas 

em relação ao descumprimento da Lei que atribui o valor e a obrigatoriedade em pagar o piso 

salarial nacional dos/as professores/as. Diante de tais problemas, a professora Ivana ressalta 

alguns avanços no que tange a uma melhoria nos salários recebidos pelos professores, ao 

comparar o início da sua carreira e a atualidade: 

 
Não vou falar que não teve valorização salarial. Quando eu entrei teve. Quando eu 
entrei, só comparando o que a gente ganhava era um salário mínimo. Hoje em dia, a 
maioria na Prefeitura de Goiânia paga o piso salarial, que dá mais de dois salários. 
Então, teve e não é o suficiente, porque a gente não tem nenhum tipo de auxílio. 
Então, é aquele salário que você ganha e só vai jogando e se fosse pagar realmente 
por cada coisa que a gente faz de diferentes áreas a gente deveria receber muito 
mais. [...] Acho que uns 5 mil daria para você trabalhar só um período. (IVANA, 39 
anos, professora pedagoga em Goiânia) 

 

O pagamento do piso salarial, como avaliado pela entrevistada, representou um 

avanço, mas ainda é aquém do que se entende como ideal, diante da quantidade de trabalho 

assumida e do trabalho realizado. Ela complementa dizendo que 

 
[...] O que professor deveria ter é [que] trabalhar um período em sala e outro período 
ele poderia fazer outro tipo de atendimento. Estudar, planejar, dar o reforço e 
alguma coisa assim. Todos os professores trabalham em duas redes para aumentar o 
salário. [...] Só que assim, também, e eu falo que eles deveriam obrigar o professor a 
ser exclusivo da escola porque senão ele vai continuar acumulando, porque quanto 
mais você ganha, mais você vai acumulando. É querendo acumular. [...] (IVANA, 
39 anos, professora pedagoga em Goiânia) 
 

Deste modo, aponta a dedicação exclusiva a uma instituição escolar como uma saída 

para a sobrecarga de trabalho que caracteriza a profissão nos dias atuais, o que é agravado 

pela quantidade elevada de estudantes por turma e a carga total assumida. Os/as 

professores/as seriam, então, vinculados/as a uma instituição apenas, com o recebimento de 

um salário suficiente que lhes possibilitassem tal opção de trabalho e não o impulsionassem a 

ter que exercer outra atividade remunerada. 

Apesar de julgados como exíguos, a professora Lívia relatou que muitos/as colegas de 

profissão utilizam recursos próprios para viabilizar seu trabalho em circunstâncias como as 
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datas comemorativas, a recepção dos discentes em início das aulas e as festividades de final 

de ano. Segundo ela, não há verbas suficientes para este tipo de ação na escola pública e a 

sensação é de angústia pelo fato de se lidar com crianças carentes e residentes na periferia. O 

salário precisaria ser mais elevado para dar condições para o/a profissional permanecer em 

uma rede de ensino e em uma instituição escolar, diz ela, justificando o porquê de atuar em 

uma escola municipal e uma escola estadual. 

A professora Irene também relata o uso de parte de seu salário para a realização de 

ações pedagógicas na escola 

 
Os trabalhos que nós desenvolvemos, nós temos que gastar o nosso próprio salário 
para desenvolver, são muitos trabalhos que a gente paga para poder desenvolver. 
Então, o descaso das autoridades com a educação, com a escola, com o aluno às 
vezes desanima. [...] Eu fico satisfeita porque, se eu posso tirar, é porque sobra 
alguma coisa. Então, quando é necessário, eu tiro. Fico feliz em poder tirar para 
gastar com o que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é um trabalho meu tirar 
do meu salário, deveria ser investimento do próprio governo para educação porque 
às vezes poderia ser bem melhor do que sai do meu próprio bolso. Às vezes, eu não 
posso gastar e nem sempre eu posso gastar, mas assim, porque é pouco. Então, se 
houvesse financiamento e investimento por parte do Governo o trabalho teria 
resultado bem melhor. Mas, eu fico feliz assim mesmo. (IRENE, 49 anos, professora 
da área de Letras em Itumbiara) 

 

Ela critica os investimentos governamentais com a educação, afirmando sua 

insuficiência, que faz com que haja este tipo de atitude. Todavia, deixa clara a sua satisfação 

em poder retirar parte de seu salário para viabilizar o trabalho na escola, expressando a 

emoção em poder contribuir pessoalmente com a realidade precária que caracteriza os/as 

estudantes com os quais tem contato.  

Tal cenário, discutido por Paro (2000) e Freitas (2000), faz parte de um contexto que 

considera que a docência na escola pública é julgada como o espaço de atuação dos/as 

trabalhadores/as improdutivos/as ao se comparar com àqueles que se dedicam a uma 

instituição escolar privada. Diante disso, sofrem tanto o desprestígio social quanto a 

desvalorização social, o que inclui os próprios estudantes, os pais e o próprio Estado, que não 

paga salários dignos e equiparados à dedicação ao trabalho e não investe o suficiente nas 

escolas para dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem. 

A complementaridade (FREITAS, 2000) é uma prática que pode se basear na elevação 

do trabalho docente, mas também ir além. Como mecanismo para a elevação dos salários, a 

conciliação da docência com outras ocupações foi identificada em algum momento das 

carreiras da metade dos/as professores/as entrevistados/as. A complementação de sua renda 
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familiar, seja no mercado de trabalho formal ou informal, caracterizou-se pelo envolvimento 

com atividades relacionadas ao comércio e à prestação de serviços, como a venda de produtos 

cosméticos, de vestuário, de acessórios e alimentícios. A professora Lara explica suas 

motivações em conciliar o trabalho docente com outras ocupações: 

 
O que me motiva? Vou ser sincera com você, eu ter o meu dinheirinho no meio de 
semana porque assalariado não tem dinheiro todo o dia. O que me motiva é eu pegar 
o dinheiro durante a semana e poder comprar alguma coisa, o que precisar para 
dentro de casa, para comprar alguma verdura, alguma fruta na feira. Porque a gente 
ganha o salário, o dinheiro é só para pagar as contas que você precisa. Não dá pra 
você passar o mês inteiro com o dinheiro de salário que você ganha por mês porque 
você tem seus afazeres. Então, é um extra para mim, é só mesmo para ir na feira 
comprar alguma coisa, uma carne, alguma coisa de necessidade para dentro de casa. 
(LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Preenchendo ainda mais o que lhes restava de tempo livre, a docente afirma que uma 

renda extra supre a insuficiência do salário em um mês de trabalho, deixando claro que um 

salário maior na docência tornaria esta prática desnecessária. 

Outros entrevistados, diferentemente, mesmo reconhecendo a necessidade de se elevar 

sua renda, demonstraram dificuldades em lidar com atividades que não se relacionam à 

docência. A falta de tempo disponível além do trabalho docente foi uma das explicações 

apresentadas, como é exposto com a fala da professora Brenda: “Eu também não sei fazer 

mais nada”. Ela expressa a docência como uma ocupação integral de seu tempo durante anos 

e anos de exercício da profissão, de modo a se considerar incapaz de investir em outras 

ocupações e formações acadêmicas. 

O envolvimento com outras atividades dentro da escola, mas além da sala de aula, 

também representou uma estratégia para elevação da renda com mecanismos que vão além da 

regência na sala de aula. Como foi apresentado no Capítulo 3, Quadro 15, a metade da 

amostra pesquisada declarou trabalhar em cargos da área administrativa na Secretaria Escolar, 

na Coordenação e em cargos como a Direção, além da atuação como professor de Apoio à 

Inclusão. 

O pagamento de bônus por produtividade, pontualidade na entrega de documentos e 

por assiduidade, realizado pela Rede Estadual de Ensino de Goiás, também representou um 

artifício para obtenção de uma renda mais elevada para os/as servidores/as vinculados/as às 

escolas estaduais. Como relatado pelos/as professores/as e na legislação educacional estadual, 

a partir do ano de 2011 docentes com a regência das aulas poderiam receber esta remuneração 

extra, excluindo-se desta possibilidade quaisquer outros profissionais da educação, seja da 
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área administrativa, vinculados a alguma coordenação ou professores de apoio à inclusão, por 

exemplo. Já nos anos de 2015 e 2016, verificou-se uma ampliação de seu pagamento para 

todo o quadro do magistério público e de agente administrativo educacional estadual, 

incluindo os/as professores/as regentes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e Educação 

de Jovens e Adultos, além dos/as coordenadores/as pedagógicos/as, dos/as tutores/as 

educacionais e o grupo gestor (diretores/as, vice-diretores/as e secretário/a-geral). Ficam 

excluídos os/as professores/as de Apoio à Inclusão (GOIÁS, 2011; 2015; 2016). 

O pagamento do bônus remete a um valor acrescido aos salários a partir de um 

trabalho que já estaria sendo executado, mas que abrange uma maior pressão em virtude da 

eficiência do trabalho e rigidez nos prazos e execução das tarefas. Apesar desta rotina 

desgastante, a maior parte dos/as professores/as afirmou frequentar assiduamente o trabalho e 

realizar as tarefas que lhes são atribuídas, ausentando-se apenas por algum problema em sua 

saúde ou algo que afete seus familiares: 

 
Não, eu não posso faltar. Se eu faltar, eu tenho que mandar substituto e pagar do 
meu bolso, mesmo eu levando atestado, a não ser que eu quebre um braço, a não ser 
que eu faça uma cirurgia, a não ser, assim, que eu fico internada no hospital, que eu 
vou no hospital e interno. Nesse caso, é só sete dias, passou de sete dias você tem 
que ir para a perícia. É tudo isso. [...] perde o bônus, você não ganhou bônus. Se 
você tiver uma falta, nem o atestado médico faz você ganhar o bônus, a justificativa 
do atestado médico. Se você deixar de enviar um planejamento, você não ganha o 
bônus. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

Já a professora Ester, tendo em vista o recebimento do bônus, relatou que se esforça 

para reduzir as faltas ao trabalho no decorrer do ano letivo ao cuidar de sua saúde apenas no 

período de férias, fazendo com que seja “assídua, frequente, com responsabilidade”, como 

afirma. A professora Carla, por outro lado, explicou sua preferência em perder parte desta 

remuneração em favor de sua saúde: 

 
A gente tem o bônus do Estado que, se você não tiver faltas, você recebe. Todo ano, 
desde que vinculou isso aí, eu recebo. Às vezes, não recebo o total. Igual eu falei pra 
você, mesmo até esse semestre, o mês de junho, eu recebi menos. Não foi integral 
devido eu peguei dengue, meus meninos também pegaram e, devido a ser uma 
doença, também que a gente sabe se você tiver ali e um mosquito te picar você pode 
estar passando para os alunos também. Então, eu fiquei no tempo que o médico me 
deu para estar me recuperando. A gente sabe que não tem justificativa pelo Estado. 
(CARLA, 40 anos, professora da área de Matemática em Itumbiara) 
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O recebimento do bônus é abalado pela possibilidade de ter problema de saúde que a 

levaria a faltar ao trabalho, ocasionando a perda desta gratificação. Diferentemente de 

outros/as professores/as, diz colocar como prioridade sua saúde e de seus familiares: 

 
Se precisar por causa de doença, porque a gente não é máquina, se a gente precisar 
porque isso não é fixo no salário da gente, não é uma coisa garantida. Bônus ele 
[Governador] dá e tira na hora que ele quiser. [...] Então, assim, eu não falto à toa, 
mas se eu tiver doente ou alguns dos meus filhos precisar ou em caso de falecimento 
de alguém da família da gente, que já aconteceu. Eu não vou pensar em bônus tendo 
outras coisas, prioridades maior na vida da gente. (CARLA, 40 anos, professora da 
área de Matemática em Itumbiara) 

 

O pagamento de gratificações por frequência e cumprimento de metas, como é o caso 

do bônus das escolas estaduais do Estado de Goiás, faz parte de uma gestão por resultados que 

é um meio de intensificação do trabalho, como discutido por Dal Rosso (2008); isto está 

presente não apenas nas formas de trabalho imaterial, mas também na rotina de outras 

profissões, como foi discutido no Capítulo 1. Desta maneira, performances pré-determinadas 

geram um acréscimo financeiro que não se incorpora a seus salários. Funciona como um 

mecanismo de controle, parte de regras que desconsideram as subjetividades e visam apenas o 

tratamento administrativo e burocrático do processo educativo ao tomar critérios 

objetivamente traçados, ignorando as particularidades e exceções como os atestados médicos 

e as necessidades dos/as docentes e de suas disciplinas escolares. 

Ao criticar o pagamento do bônus, a professora Lara o avalia como sendo um 

retrocesso na carreira docente, pois ao substituir uma elevação salarial que acompanhe todo o 

exercício profissional, é inserido algo que é indeterminado e intermitente, um meio de 

camuflar os baixos salários e a desvalorização da profissão. Como diz a professora, o bônus 

incentivou uma maior assiduidade entre seus colegas, mas isto não pode ser justificativa para 

a não realização de uma real elevação salarial.  

Seu caráter temporário, além de punitivo ou premiador, é fundamentado a partir de 

variáveis que nem sempre dependem da vontade do profissional. Como ir trabalhar sem 

mínimas condições psicológicas ou físicas ou colocar a saúde dos/as estudantes ou o 

momento do aprendizado em xeque, pelo recebimento do bônus. Ao ser um trabalho 

relacional, o trabalho docente precisa considerar as peculiaridades dos/as profissionais 

envolvidos/as. Desta forma, percebe-se uma desumanização no trabalho ao objetivar o critério 

de definição do bônus na escola. 
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Finalizando o Capítulo 4, percebe-se que o ato de ensinar e de aprender tem sido 

permeado por um trabalho intensificado e exaustivo, como foi apontado, e que é caracterizado 

por uma vivência do tempo que traz consequências, inclusive, para a qualidade do ensino 

gerado pelo serviço prestado pelos/as docentes na escola pública. Compreender esta profissão 

envolve a percepção de uma diversidade de aspectos, como alertou Freitas (2000), como a 

baixa remuneração, a precarização, a complementaridade de renda, a formação profissional 

inadequada e o clientelismo, alguns dos quais foram discutidos nesta pesquisa.  

Como afirmaram Nunes e Moutinho (2013, p. 159), trata-se de uma “[...] profissão de 

difícil exercício”, diante da complexidade dos problemas a que estão submetidos, 

relacionados às condições de trabalho. Os/as docentes estão submetidos aos impactos para sua 

saúde e bem-estar, além da falta de perspectivas de melhorias e desconforto (FREITAS, 

2000). 

Os argumentos da professora Débora sintetizam a problemática aqui discutida quando 

esta cita a vivência na escola tomando conta de sua rotina: “[...] praticamente a gente vive pra 

escola”. E repete em outro momento: “Acaba que a gente vai se envolvendo e passa maior 

tempo na escola”. O trabalho e a vida pessoal vão perdendo fronteiras e se confundem, 

recorrentemente, conforme a percepção dos/as docentes. Em troca de tamanho esforço e 

dedicação, recebem um salário considerado incompatível com as responsabilidades inerentes 

à profissão e à renúncia ao tempo livre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Guiada por uma metodologia qualitativa, esta pesquisa se propôs a investigar o 

trabalho docente na Educação Básica pública em Goiás para perceber como os/as 

professores/as lidam com o tempo de trabalho que excede os espaços e tempos escolares, 

envolvendo suas percepções sobre a profissão, a quantidade de trabalho, as condições de 

trabalho, o tempo de trabalho extraclasse, o tempo livre, a questão salarial, dentre outros.  

Para isto, apresentaram-se, no Capítulo 1, concepções sobre os tempos sociais e, 

sobretudo, os tempos de trabalho e sua relação com os/as trabalhadores/as. Houve destaque 

para as transformações no mundo do trabalho na contemporaneidade, demonstrando sua 

dinamicidade ilustrada pelos sistemas taylorista-fordista e toyotista. Evidenciando a 

centralidade do trabalho na sociedade capitalista, os tempos de trabalho se mostraram 

dominantes, impondo sua lógica e ritmos a outros tempos sociais.  

No Capítulo 2, realizou-se uma descrição do trabalho docente a partir das noções de 

educação e de escola, apontando as influências do ideário neoliberal e a ampliação da 

escolarização como concepções relacionadas à economicidade e à administração. Além de se 

constituir em um trabalho imaterial e pautado na prestação de serviços, estudos demonstraram 

a docência caracterizada pela precarização, pela sobrecarga e ritmos acelerados. A 

intensificação do trabalho surge como um aspecto cujas consequências têm sido a convivência 

com inúmeros problemas de ordem física e psíquica. 

O perfil dos/as entrevistados/as e a descrição de dados escolares dos municípios a que 

pertencem marcam o início do Capítulo 3. Foram discutidas as concepções sobre a profissão 

docente revelando uma associação com o excesso de trabalho e de atribuições, a ampliação 

das responsabilidades ligadas a esta profissão e a imaterialidade do produto do trabalho.  

Já no Capítulo 4 foram analisados dados que remetem à intensificação do trabalho 

ocasionada pela ampliação da carga horária, pelo uso das novas tecnologias e pela gestão por 

resultados. O trabalho extraclasse foi pensado como parte da profissão, mas tal afirmação 

demonstrou inquietude e insatisfação por muitos/as docentes pelo fato de esta profissão estar 

envolvida com uma elevação, cada vez mais evidente e alarmante, de responsabilidades e 

atribuições e isto implicar não apenas em excesso de trabalho na escola, mas ir além de seus 

muros e ocupar o tempo livre dos/as professores/as. Suas falas indicaram também críticas 

sobre seus salários diante deste quadro de excesso de trabalho, cansaço e estresse que tem 

acompanhado os anos letivos. 
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Deste modo, Dal Rosso (2008) ressaltou a importância dos indicadores concretos da 

intensidade do trabalho, sendo estes levantados a partir do contato com os/as trabalhadores/as 

de determinada profissão. Sendo assim, as entrevistas expuseram como os/as docentes lidam 

com a quantidade de trabalho assumida, o tempo livre, a gestão por resultados, a motivação 

salarial, dentre outros.  

Dar voz aos sujeitos estudados implicou em conhecer a sua realidade e se aproximar 

dos problemas sociológicos. Desta maneira, o foco desta pesquisa foram as narrativas dos/as 

docentes, que se constituem os/as trabalhadores/as que melhor poderiam compreender e expor 

informações sobre a sua atuação laboral, a quantidade de trabalho a que estão envolvidos/as e 

as consequências para suas vidas enquanto profissional e enquanto indivíduos dotados de 

vontades, gostos e desejos, que possuem família, um lar e vida pessoal.  

Como dito nos Capítulos de análise dos dados, as entrevistas foram realizadas durante 

as semanas que marcaram o término do ano letivo de 2016 e após a jornada de trabalho ou aos 

finais de semana, nas cidades de Goiânia, Itumbiara e Cachoeira Dourada. Os/as 

entrevistados/as revelavam visível cansaço físico e mental, tratava-se de um momento de 

colaboração voluntária em que aquilo representaria um tempo a menos para a realização do 

trabalho extraescolar e até mesmo para o descanso. A coleta de dados enfrentou dificuldades 

em relação à disponibilidade de tempo dos/as professores/as, muitos/as destes/as 

sobrecarregados/as, pressionados/as e cansados/as, além de estarem ansiosos/as pelas férias e 

pelo tempo de descanso. Por outro lado, esta foi uma ocasião na qual poderiam contribuir 

significativamente ao trazer em seus relatos impressões sobre o trabalho em um período no 

qual é maximizada a pressão no trabalho, as cobranças em termos de resultados, o 

cumprimento dos prazos e um maior estresse proveniente da finalização do ano letivo.  

O fim do ano de 2016 também se consistiu em um período marcado pelas discussões 

sobre as mudanças no sistema educacional brasileiro a serem ocasionadas pela Reforma do 

Ensino Médio, no qual a rotina de muitos/as docentes também poderia ser impactada, bem 

como se previam alterações nos investimentos para a área da educação e no sistema 

previdenciário brasileiro como consequências das ações do governo de Michel Temer. Este 

cenário de instabilidade refletiu nas falas dos/as docentes ao explicitarem seus sentimentos de 

insegurança, insatisfação, pessimismo e/ou conformismo em relação aos problemas enquanto 

professores e cidadãos. 
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Diante de tais condições, a entrevista foi percebida como um momento de desabafo 

dos/as docentes, no qual estes se sentiram livres para expressarem suas opiniões, puderam ter 

“voz” para questionar sua própria situação enquanto trabalhadores/as, as condições das 

escolas públicas, do trabalho e da gestão escolar, por exemplo. Foi estabelecido um diálogo 

entre entrevistado/a e pesquisadora na reflexão de questões com as quais ainda não tinham se 

deparado a questionar e a elaborar opiniões.  

Em alguns casos visualizou-se que os/as entrevistados/as não compreendiam as 

perguntas, sendo que as mesmas foram explicadas novamente com outros termos ou de forma 

mais resumida. Em outros casos, estes não apresentavam respostas para o que lhes era 

indagado, já que se tratava de algo que incorporado em sua rotina por anos, mas que de tão 

ordinário deixou de ser motivo de questionamentos ou críticas. Também percebeu-se certo 

receio de alguns/mas docentes em dar seus depoimentos ou em criticar a situação de sua 

profissão ou de algo que tem sido vivido nos espaços de trabalho.  

Houve a demonstração de interesse, por parte dos/as entrevistados/as em saber mais 

sobre a pesquisa, seus objetivos e impactos, a utilização das informações relatadas e seu 

vínculo institucional. Outros/as demonstraram uma curiosidade sobre o produto da pesquisa, a 

dissertação, e como seria conduzida a análise dos dados. Foi esclarecido que não haveria a 

divulgação de seus nomes e que a pesquisa seria conduzida com base nos critérios éticos 

previstos, inclusive no CEP-UFG. 

Muitos/as não se sentiram à vontade para declarar problemas de saúde possivelmente 

ocasionados pelo exercício profissional, ou não conseguiram fazer esta correlação. Houve 

também o temor em declarar a carga horária que excede ao máximo permitido – 60h semanais 

–, supondo que expor estes dados poderia significar a exposição de algo ilegal e colocariam 

em risco esta oportunidade de trabalho extra. Também foi identificado receio em afirmar os 

impactos e as consequências do excesso de trabalho em uma preocupação com a sua imagem 

enquanto docente, não declarando suas fraquezas e temores, para não colocar a sua formação, 

capacidade e competência em discussão.  

Propiciar uma circunstância para pensar sobre sua profissão, o tempo de trabalho e 

outros tempos sociais consistiu-se em uma das contribuições desta pesquisa. Nestes 

momentos para se refletir sobre o trabalho, houve a percepção de que esta pesquisa 

possibilitou a transformação dos sujeitos envolvidos, mesmo que esta tenha ocorrido a partir 

da reflexão e/ou do incentivo à desmistificação do que se vivencia muitas vezes sem pensar, 
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visto que a rotina nem sempre lhes permite se distanciar da realidade para analisá-la. Sem a 

garantia da ação para a mudança de sua situação, há a sensação por ter feito algo que tenha 

contribuído para o cotidiano de trabalho dos/as professores/as. 

No decorrer desta pesquisa, tornou-se importante verificar as condições objetivas que 

impulsionavam os/as docentes a realizarem seu trabalho dentro ou fora da escola. Uma 

mescla de causalidades em relação ao trabalho extraclasse foi compreendida, em parte, pela 

heterogeneidade da amostra. Entretanto, as escolhas, qualificadas como subjetivas, podem ser 

entendidas como influenciadas pela situação na qual se encontra a profissão e o que se refere 

a uma “opção” pode ser questionado como consequências das próprias condições em que 

os/as docentes estão imersos/as. 

A amostra se caracterizou pelo trabalho em vários níveis escolares, além do Ensino 

Fundamental como critério de inclusão para a participação das entrevistas, resultando em uma 

diversidade de temáticas e de problemas a serem discutidos. Cada disciplina compõe uma área 

de conhecimento, cujas séries e respectivos níveis escolares possuem quantidades de aulas por 

semana e outras especificidades que interferem na relação entre tempo de trabalho, tempo de 

ensino e intensificação do trabalho.  

Não houve, contudo, discrepância ou variação nas informações obtidas conforme a 

cidade onde residiam e trabalhavam os/as professores/as: Goiânia, Cachoeira Dourada ou 

Itumbiara. Em condições de trabalho semelhantes, independente de a cidade ser entendida 

como de grande, médio ou pequeno porte, suas falas demonstraram informações relevantes 

que denotam problemas em comum que afetam diversos/as docentes da Educação Básica 

pública. 

Sobre os tempos de trabalho, esta pesquisa evidenciou o envolvimento com um 

trabalho que varia a partir do alongamento das jornadas, das cobranças sobre o ritmo e a 

velocidade do trabalho, da acumulação das atividades, da polivalência e da gestão por 

resultados, que se constituem em indicadores da intensificação do trabalho (DAL ROSSO, 

2008). Com base nos dados obtidos, “mais trabalho” significa mais energia despendida 

pelos/as professores/as e mais tempo de dedicação à profissão. O tempo de trabalho docente 

na sala de aula e o tempo de trabalho extraclasse pago dentro da carga horária, descrito como 

horas-atividade, não tem se mostrado suficiente conforme a amostra entrevistada. Desta 

maneira, o tempo de trabalho vai além do que é devidamente remunerado na forma de 
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salários, o que é facilitado pelo fato de a docência ser parte do setor de prestação de serviços e 

ter uma natureza imaterial. 

Houve divergências de opiniões sobre a realização de tarefas que fossem avaliadas 

como além do ato de ensinar e aprender. Muitas destas atribuições passavam por uma 

avaliação por parte deles/as de que precisariam assumir tais tarefas como um dever a ser 

exposto diante das famílias e dos/as próprios/as estudantes. Em alguns casos, estes/as foram 

vistos/as como sujeitos carentes de cuidados por estarem inseridos em uma sociedade 

marcadamente desigual economicamente e culturalmente. Caberia, assim, aos/às 

professores/as realizarem esta intervenção e a escola seria o espaço de realiazação desta 

transformação. Neste sentido, exercer estas funções vistas como além de seu dever relativo ao 

processo de ensino e aprendizagem foi interpretado como fonte de valorização social e 

pessoal, na qual muitos/as destes/as profissionais conseguem se realizar. Por outro lado, 

consiste em um instrumento de intensificação do trabalho.  

Dentre as contradições identificadas nas falas dos/as professores/as está a exigência do 

cumprimento de parte do trabalho extraclasse no espaço escolar, sendo que não são oferecidas 

condições favoráveis e adequadas para isto. O/a professor/a precisa, diante disso, levar as 

atividades para sua casa e usar seus recursos espaciais e materiais para viabilizar a execução 

do que lhe é imposto como obrigatório e parte de seus afazeres. A flexibilidade de tempo e de 

espaço, como características do trabalho intelectual e possibilitada pelo tempo de trabalho 

extraclasse, deixa de ser uma opção, para se tornar algo irresistível e que põe em xeque a 

própria permanência e sucesso na profissão.  

Neste cenário, o tempo de trabalho se eleva cada vez mais, de modo a afetar o tempo 

livre. Este tem sido reduzido atingindo as oportunidades de lazer, ócio, descanso, a interação 

social com amigos e familiares, os cuidados de si próprio, da formação com finalidades 

pessoais e profissionais, dentre outros. O/a docente precisa fazer uma ponderação se pode usar 

seu tempo livre para finalidades relacionadas à vida pessoal ou às exigências da docência. Na 

maior parte dos casos discutidos nesta pesquisa, o trabalho foi posto como prioridade, já o 

descanso e o lazer foram colocados em segundo plano. As motivações salariais foram 

justificativas claramente apresentadas para conseguir lidar e resistir a toda esta problemática. 

Deste modo, identifica-se que os resultados desta pesquisa estão em consonância com 

a hipótese de que o tempo de trabalho docente tem ocupado o tempo de não trabalho. O 

trabalho se mostrou central na rotina dos/as docentes e tem influenciado significativamente a 
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vivência dos outros tempos sociais, através da motivação da necessidade de assumir uma 

elevada carga horária, excesso de atribuições e obrigações da profissão.  

Entre os/as docentes entrevistados/as, os tempos de trabalho demonstraram ser 

indeterminados e imensuráveis, ou seja, não se delimita seu começo e seu término. O saber é 

historicamente construído e se reconstitui, no processo pedagógico, mediante o 

estabelecimento de relações sociais. Localiza-se aí uma característica que aponta para a 

fragilidade intríseca à mensuração das jornadas de trabalho que abre espaço para a elevação 

de suas atribuições diante de necessidades externas e internas às escolas. Por se tratar de um 

processo de produção pedagógico, reflete-se sob a imaterialidade como parte da 

desvalorização social e salarial, da deslocalização, da precarização e de intensificação do 

trabalho. Por conseguinte, estas “horas extras” de trabalho não são rigidamente consideradas 

para fins de cálculo da remuneração. 

Diante dos dados das entrevistas, percebe-se que o/a trabalhador/a do magistério que é 

entendido como o/a “professor/a ideal” para os/as gestores/as educacionais seria aquele/a que 

realiza o trabalho em classe eficientemente e ainda participa de todas as reuniões, elabora 

projetos, trabalha aos finais de semana e, ainda, não adoece e nem questiona. Ademais, leva o 

trabalho para seu lar e supre todas as deficiências estruturais da escola, além de por em xeque 

seu tempo livre, em uma lógica na qual o trabalho é considerado como central. Este é o 

trabalho intensificado e desgastante que não lhe permite nem ao menos enxergar os ciclos de 

dependência e de subordinação que lhe são impostos por traz da elevação da quantidade de 

trabalho e de funções, para além do ato de “ensinar e aprender”.  

Muitos/as professores/as próximos/as deste perfil, estão presentes nas escolas públicas 

e aceitam tal lógica; já outros/as questionam sua situação e como os processos de trabalho têm 

sido pré-determinados e direcionados, mas nem todos/as se sentem seguros/as o bastante para 

expor suas opiniões nos espaços escolares e diante dos/as colegas de profissão, expondo 

serem incapazes ou não possuírem forças suficientes para buscar mudanças. Outros/as, 

preocupados/as em realizar um “bom trabalho”, que se adeque às exigências impostas na sala 

de aula e fora dela, não percebem as condições que, objetivamente, lhes submetem a tal 

cenário. Desta forma, consideram que sua profissão está envolvida por escolhas subjetivas 

dos/as próprios/as professores/as, em um raciocínio pautado em causa e consequência: querer 

um maior salário traz a necessidade de assumir mais aulas em mais escolas, turnos e/ou níveis 

escolares, podendo até atuar em outras ocupações. 



162 
 

 

 

Decorrente desta “escolha”, o “mais trabalho” passa a fazer parte da rotina. Dentre 

suas consequências, estão ausentes ou insuficientes condições materiais, econômicas, físicas, 

temporais e psíquicas para realizarem a sua permanente formação, refletirem sobre sua prática 

e fazerem a articulação entre teoria e prática, não como meros reprodutores de conteúdos, e 

sim aqueles que se apropriam da sala de aula com espaço de práxis e de transformação 

humana, tal como descreveram Lima e Gomes (2012). 

É preciso se considerar que há interesses em realizar tal inchaço na profissão, em não 

valorizá-la adequadamente, sendo que isto reflete em redução de custos na mão de obra e na 

não realização de concursos públicos, por exemplo. Estas práticas têm sido utilizadas no 

mundo do trabalho e também em outras profissões, em uma lógica que está em conformidade 

com os efeitos das práticas do neoliberalismo. Na educação escolar, os/as professores/as são 

postos como engrenagens do sistema, tão ocupados em tornar a escola pública um espaço de 

múltiplas funções, das educativas às sociais e filantrópicas, responsável pelo aprendizado e 

pela formação cidadã e para o trabalho, mas também em lidar com os mais diversos males 

sociais e com a ausência ou contradições da família. 

O trabalho docente, como foi demonstrado pelas entrevistas, trouxe elementos para se 

problematizar sobre a rotina desgastante que eles/as têm sido submetidos. Como consequência 

deste quadro que afeta esta profissão, evidenciou-se que sua estrutura física e mental é 

abalada pelos efeitos da organização do trabalho, como também descrevem as pesquisas nas 

áreas do trabalho e da educação. Muitos/as docentes não conseguem, inclusive, faltar ao 

trabalho para tratar de problemas de saúde que podem ter surgido justamente pelo próprio 

trabalho; prossegue, então, um ciclo, impedindo o profissional de prevenir e/ou tratar as 

doenças.  

A relação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, segundo os/as 

professores/as entrevistados, reflete numa contradição: o trabalho viabilizador da 

sobrevivência é o mesmo que impede que estes se envolvam em cuidados que possibilitem 

qualidade de vida, o que repercute nas dificuldades para se conseguir condições físicas e 

mentais para se realizar próprio trabalho, como o tempo para realizar prática de esportes e 

atividades lúdicas. Acrescenta-se a dificuldade em se realizar consultas e tratamentos de modo 

a prevenir e tratar enfermidades já existentes e passíveis de surgir ao longo de sua carreira. Ao 

invés de fornecer meios para que isto ocorra, em benefício da mão de obra ali presente, as 

práticas laborais nas escolas têm caminhado para a limitação e a punição das ausências ao 
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trabalho, com cortes nas gratificações, como é o caso do bônus e a necessidade de se pagar 

professores/as substituto/as, o que interfere no resultante de salários, que já são baixos e 

insuficientes. Cuidar da saúde deveria ser prioridade, pois isto interfere, além de seu bem-

estar, no trabalho realizado na sala de aula, refletindo em qualidade de vida e no ensino 

oferecido. 

Os ritmos de trabalho podem afetar as próprias relações de trabalho e ocasionar a 

desunião dos/as trabalhadores/as da educação que, sem tempo e sem condições físicas e 

psíquicas de lutar por melhorias, precisam focar nos processos de trabalho com a finalidade de 

garantir seus salários, inclusive comprometendo a autorreflexão sobre sua condição como 

professor/a. Então, a busca em se obter mão de obra docente, cujos tempos e movimentos 

sejam racionalmente planejados e controlados, inibe a livre ação dos/as professores/as e pode 

representar bloqueios às possibilidades de mudanças. Constitui-se, assim, em obstáculo para a 

reflexão sobre o processo a que estão submetidos/as e não favorece o diálogo entre os pares 

sobre sua situação, o que leva a um enfraquecimento e distanciamento da categoria.  

Em muitos casos, desconsidera-se que a docência consiste em uma profissão com uma 

formação específica e consolidada, com especificidades relacionadas ao aprendizado dos/as 

estudantes; uma atividade que se insere numa carreira e que precisa ser remunerada de forma 

justa e adequada. Presume-se que seja necessário para reverter ou amenizar tal situação, uma 

redefinição das atribuições desta profissão, em um ato de rever regulamentos e brechas que 

ocasionam a ampliação de suas funções. 

Tratar a docência nos mesmos critérios e condições que outras profissões, como 

sugeriram alguns/mas professores/as, não demonstrou ser uma solução para compreender a 

docência, ao padronizar tipos de trabalho diferentes e que possuem suas especificidades. É 

justamente em respeito às particularidades desta profissão que se percebe a importância de 

serem refletidos e questionados os problemas na busca por melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida. 

A docência tem dependido deste percurso do labor, mas a escola, como espaço de 

trabalho, precisa dar o suporte antes de exigir o cumprimento de metas e prazos no trabalho. 

Percebe-se que quando o Estado não supre esta demanda por investimentos nas escolas e os/as 

docentes realizam tal prática em tais condições, é como se suprissem as necessidades e a 

situação simplesmente não existisse para os gestores e não gerasse a necessidade de reavaliar 

a situação. Contraditoriamente, os/as professores/as utilizam recursos próprios para contribuir 
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para viabilizar o próprio trabalho materialmente e estruturalmente, além de intervir na 

realidade dos/as estudantes atendidos/as. 

Diante do que foi demonstrado nesta pesquisa, ficou clara a urgência e a importância 

em se implantar ações em favor de se modificar o trabalho realizado nas escolas, o que requer 

investimentos governamentais, maiores salários e a redução de cargas de trabalho em favor da 

qualidade de vida no trabalho e do respeito ao/a trabalhador/a, o que nem sempre é 

interessante e prioridade para os/as gestores/as e governantes. 

Nesta perspectiva, lutar para se reduzir a carga de trabalho docente faz parte da 

resistência a este processo de intensificação, que também é composto pelas adaptações ao 

ritmo e às condições de trabalho, seja no plano individual seja coletivamente, como meios de 

sobreviver na profissão. O estabelecimento de menores cargas de trabalho em sala de aula 

acompanhadas de valorização salarial traria a possibilidade de poderem se dedicar tanto à 

elaboração das aulas e outras atribuições inerentes, quanto em investir tempo em sua 

formação continuada, além de se dedicar aos cuidados pessoais com a saúde, ao lazer e ao 

ócio. “Menos trabalho” seria viabilizado a partir dedicação à docência em poucas ou em uma 

instituição escolar. 

As escolas de tempo integral foram descritas pelos/as entrevistados/as com uma nova 

forma de organização do tempo de trabalho que tem tido como resultados a redução do 

trabalho extraclasse, possibilitando um maior envolvimento docente com o tempo livre. Há 

relatos sobre a implementação de um sistema de dedicação exclusiva que possibilita tais 

alterações na jornada de trabalho, marcada por incentivos financeiros, ainda na forma de 

gratificação, e a atuação em uma escola apenas de trabalho. Constitui-se em uma 

possibilidade de mudança nos processos de trabalho pedagógico para outras instituições 

regulares. Docentes entrevistados/as, vinculados/as a escolas em tempo integral, afirmaram ter 

condições de seu tempo livre, diferentemente do que ocorria antes, quando atuavam em várias 

escolas e em uma organização do tempo tradicional ou regular. Resta uma indagação: seria o 

vínculo a uma escola, com um melhor salário e uma nova organização temporal, como o 

tempo integral, a possibilidade para um melhor futuro da profissão docente na escola 

pública?38 

                                                           
38 Os dados desta pesquisa sobre a diferenciação da organização do trabalho identificada nas escolas em tempo 
integral não permitem apresentar afirmações de que esta seria a melhor saída para todas as outras instituições 
escolares de Educação Básica, sendo uma possibilidade para outros estudos futuros para que haja tal 
aprofundamento via comparação e observação da rotina escolar. 
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Ao discutir a profissão docente e o tempo de trabalho, esta pesquisa trouxe novos 

questionamentos, indagações e a necessidade de um maior aprofundamento em torno de 

algumas temáticas, abordagens e metodologias, a serem investigadas em estudos posteriores, 

tais como:  

1) O uso das novas tecnologias da informação e da comunicação como mecanismo de 

intensificação do trabalho docente;  

2) O tempo de trabalho escolar investigado a partir da observação de uma escola em 

um ano letivo;  

3) A realização de entrevistas com docentes em vários períodos do ano letivo para se 

perceber as variações conforme os calendários escolares;  

4) Entender o tempo de trabalho conforme o olhar de outros/as trabalhadores/as da 

escola, como os funcionários/as da Secretaria, Coordenação e Direção;  

5) Vivências dos tempos sociais de docentes vinculados a escolas públicas e aqueles 

que atuam em instituições privadas;  

6) A comparação do tempo de trabalho docente com outras profissões, sobretudo 

aquelas que também são imateriais e fazem parte do setor de prestação de serviços;  

7) Efeitos da intensificação do trabalho para o processo de ensino e aprendizagem. 

Por fim, esta pesquisa contribuiu para elucidar um pouco mais sobre o trabalho 

docente imerso em contradições e condições precárias que têm ocasionado sentimentos de 

angústia, mal-estar, desânimo e conformismo diante dos baixos salários, do excesso de 

responsabilidades e das cobranças pela melhoria nos resultados e uma maior eficiência. O 

trabalho, como gerador de desgaste e fonte de meios para a sobrevivência, foi expresso nos 

relatos dos/as professores/as, mas também se mostrou cerceador, limitador e definidor da vida 

profissional e pessoal, do lazer, do ócio e dos estudos. Apresenta-se em uma complexidade de 

causalidades, contradições e fatores cuja tendência é retroalimentar esta lógica e manter o 

trabalho intenso. 

Vivemos na sociedade do “mais trabalho” e do “menos lazer”, ou menos tempo livre, e 

não na sociedade do “viver bem” e os resultados tem sido trabalhadores/as cansados/as, 

doentes e cada vez mais envolvidos/as nesta lógica para defender sua sobrevivência. 

Atingindo não apenas os/as docentes entrevistados/as, este quadro se fortalece cada vez mais 

ao consolidar e naturalizar o excesso de trabalho, de atribuições e a interferência ao tempo 

livre, a ponto de deste ser reduzido ao mínimo. Com anseios de mudança, finaliza-se com um 
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trecho de Dal Rosso, “[...] Viver é muito mais do que trabalhar. [...] Ainda que o trabalho 

necessário seja um componente indispensável da vida em sociedade, nesse sentido infinito, o 

lema é menos trabalho, mais tempo livre!” (1996, p. 15)  

Como resultado das observações da Banca Examinadora, explicitadas no ato 

da defesa desta dissertação, foi proposta uma tentativa de se estranhar os resultados 

obtidos com as entrevistas e interpretá-los a partir de novos olhares que busquem 

evidenciar a valorização da docência enquanto profissão no Brasil.  

Para isto, foi sugerido abordar as políticas de profissionalização docente e 

dados históricos para discutir a democratização do acesso à escolarização na 

Educação Básica, os planos de carreiras e a intensificação do trabalho. Aprofundar 

na questão salarial também se mostrou fundamental na medida em que seja 

abordado seu desenvolvimento da remuneração docente ao longo de décadas, 

demonstrando os impactos das políticas relativas à profissão e melhorias no 

cotidiano dos/as profissionais entrevistados/as. Estudos e publicações posteriores 

terão como intuito abordar tais considerações e perspectivas, compondo uma 

revisitação aos dados levantados nesta pesquisa. 

 



167 
 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

AGUIAR, Neuma. Metodologias para o levantamento do uso do tempo na vida cotidiana no 
Brasil. Revista Econômica, Rio de Janeiro, v 12, n 1, p. 64-82, junho, 2010. Disponível em: 
<www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica/article/download/12/11>. Acesso 
em: 28 fev. 2017. 
 
ALAVARSE, Ocimar M.; BRAVO, Maria Helena; MACHADO, Cristine. Avaliações 
externas e qualidade na Educação Básica: articulações e tendências. Est. Aval. Educ., São 
Paulo, v. 24, n. 54, p. 12-31, jan./abr. 2013. Disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1783/1783.pdf> Acesso em: 27 
mar. 2017. 
 
ALVARENGA, Carolina Faria. Relações de gênero e trabalho docente: jornadas e ritmos 
no cotidiano de professores e professoras. 2008. 174p. Dissertação (Mestrado em Educação - 
Área de concentração: Sociologia da Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
ALVES, Giovanni. Dimensões da Reestruturação Produtiva: ensaios de sociologia do 
trabalho. 2. ed. Londrina: Praxis, 2007. Disponível em: 
<d.yimg.com/kq/groups/21224389/446627105/name/DRP.pdf>. Acesso em: 22 abril 2016. 
 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
ASSUNÇÃO, A. da Ávila; OLIVEIRA, Dalila Andrade. Intensificação do trabalho e saúde 
dos professores. Educ. Soc., Campinas, v. 30, n. 107, ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302009000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 abril 2016.  
 
ARAÚJO, Emília. As identidades e a “política dos tempos sociais”. In: Congresso Português 
de Sociologia da Universidade do Porto, 2012, Porto-Portugal. Anais. Disponível em: 
<http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=016&seccao=SEC4e775aa1f10f2&mesa=SEC4f9e9
d48d9afb>. Acesso em:09 fev. 2017. 
 
BARROS, Antonilda Vasconcelos de. Trabalho docente na educação básica na rede 
municipal de ensino em Belém. 2013. 103f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 
do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Belém, 2013. 
 
BORGES. Kamylla Pereira. Trabalho e saúde dos trabalhadores da educação pública. 
2011. 187 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2011. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 
Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?s
equence=1>. Acesso em: 02 abr. 2017. 



168 
 

 

 

 
______. Ministério da Educação. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. MEC/SEB, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
 
______. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. MEC/CNE, 2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2017. 
 
______. Ministério da Educação. Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Estabelece a lei do 
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11738.htm>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
 
______. Ministério da Educação. Portaria nº 971, de 09 de outubro de 2009. Institui o 
Programa Ensino Médio Inovador. MEC/SEB, 2009. Disponível em: 
<http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/port_971_09102009.pdf>. Acesso em: 20 
jan. 2017. 
 
______. Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo demográfico, 2010a. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 17 out. 2016. 
 
______. Ministério da Educação. Programa Mais Educação. Decreto nº 7.083, de 27 de 
janeiro de 2010b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7083.htm>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
 
______. Ministério da Educação. Reexame do Parecer CNE/CEB nº 9/2012, que trata da 
implantação da Lei nº11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da Educação Básica. 2012. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11795-
pceb018-12&Itemid=30192>. Acesso em: 02 abr. 2017. 
 
______. Ministério da Educação. Programa Ensino Médio Inovador: documento orientador 
– adesão. 2016. Disponível em: 
<http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/documentoOrientadorEMI.pdf>. Acesso em: 
02 abr. 2017. 
 
BROOKOVER, Wilbur B. Áreas da sociologia da educação. In: PEREIRA, Luiz; 
FORACCHI, Marialice M. Educação e Sociedade: Leituras de sociologia da educação. 13. 
ed. São Paulo, Nacional, 1987. 

CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. O lazer na sociedade brasileira. In: PRONOVOST, 
Gilles. Introdução à Sociologia do lazer. São Paulo: SENAC, 2011. 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 12. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2015. 

CHISTIAN LAVILLE, Jean Dione. A construção do saber: Manual de Metodologia da 
Pesquisa em Ciências Humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 



169 
 

 

 

CODO, Wanderley; VASQUES-MENEZES, Iône. O que é Burnout? In: CODO, Wanderley 
(Org.) Educação: Carinho e trabalho. Burnout, a síndrome da desistência do educador, que 
pode levar à falência da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (Goiânia). Universidade Federal de 
Goiás. Orientações gerais. Disponível em: <https://cep.prpi.ufg.br/>. Acesso em: 19 jul. 
2016. 

COSTA, Marisa C. Vorraber. Trabalho docente e profissionalismo. Uma análise sobre 
gênero, classe e profissionalismo no trabalho de professoras e professores de classes 
populares. Porto Alegre: Sulina, 1995. 
 
COSTA, Carmem Lúcia; VALE, Suzana Alves. A feminização e a precarização do 
trabalho docente: algumas considerações sobre o trabalho docente em Goiás. 2012 
Disponível em: <http://eng2012.agb.org.br/lista-de-artigos?download=751:texto-completo-
do-eng-carmem-lucia-costa&start=400>. Acesso em: 19 jul. 2016. 

 
DAL ROSSO, Sadi. A jornada de trabalho na sociedade: o castigo de Prometeu. São Paulo: 
LTr, 1996. 
 
______. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: 
Boitempo, 2008. 
 
______. Jornada de trabalho. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. 
Dicionário:  trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de 
Educação, 2010. 
 

DANIEL, John. Educação e tecnología num mundo globalizado. Brasília: UNESCO, 2003. 
 
DUMAZEDIER, Joffre. A sociologia empírica do lazer. 3. ed. São Paulo: 
Perspectiva/SESC, 2008. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
FORD, Henry. Minha vida e minha obra. São Paulo: Cultor de livros, 2014. 
 
FREITAS, Adriana de Oliveira. Atuação do Professor de Apoio à Inclusão e os 
Indicadores de Ensino Colaborativo em Goiás. 2013. 123 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2013.  
 
FREITAS, Luiz Carlos de. A avaliação e as reformas dos anos de 1990: novas formas de 
exclusão, velhas formas de subordinação. Educ. Soc., Campinas, v. 25, n. 86, p. 131-170, 
Abr. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302004000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 31 Mar. 2017. 
 
FREITAS, Revalino Antonio de. O Professor em Goiás: Sociedade e Estado no processo 
de constituição da profissão docente, na rede pública de ensino fundamental 



170 
 

 

 

e médio do Estado. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) -
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 
 
______. Tempo de trabalho e sindicalismo: Uma análise da ação sindical na questão do 
Tempo de Trabalho (1980 - 2000). 205 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de 
Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 
2006.  
 
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Educação Básica no Brasil na década de 1990: 
subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Educ. Soc., abril 2003, vol. 24, n. 82, p. 
93-130, Abr. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302003000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 31 Mar. 2017. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 9. ed. São Paulo: Cortez, 
2010. 
 
GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá (Orgs.). Professores do Brasil: 
impasses e desafios. Brasília: MEC/UNESCO, 2009. 
 
GATTI, Bernardete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza 
Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 
2011. 
 
GERENCER, Pavel. Vida e obra de Taylor. In: TAYLOR, Frederick W. Princípios de 
administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

GOIÁS. Lei nº 13.909 de 25 de setembro de 2001. Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de 
Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério. Goiânia, 2001. Disponível em: 
<http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm>. Acesso em: 
Acesso em: 31 Mar. 2017. 

______. Lei nº 17.402, de 06 de setembro de 2011. Institui o Bônus de Estímulo à Regência 
aos professores em regência de classe e em exercício nas unidades escolares pertencentes 
à rede estadual de ensino. Goiânia, 2011. Disponível em: 
<http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17402.htm>. Acesso em: 
Acesso em: 31 Mar. 2017. 

______. Lei nº 18.953, de 16 de julho de 2015. Bônus de Incentivo Educacional aos 
profissionais da educação pública estadual para o ano de 2015. Goiânia, 2016. Disponível 
em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2015/lei_18953.htm>. Acesso em: 
31 Mar. 2017. 

______. Lei nº 19.427, de 19 de agosto de 2016. Bônus de Incentivo Educacional aos 
profissionais da educação pública estadual para o ano de 2016. Goiânia, 2016. Disponível 
em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2016/lei_19427.htm>. Acesso em: 
31 Mar. 2017. 

GORZ, André. Misérias do presente, riqueza do possível. São Paulo: Annablume, 2004. 



171 
 

 

 

______. O imaterial . Conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

______. O enigma do capital e as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. 

HYPOLITO, Álvaro Moreira; VIEIRA, Jarbas Santos; PIZZI, Laura Cristina Vieira. 
Reestruturação curricular e autointensificação do trabalho docente. Currículo sem 
Fronteiras, [s.l.:s.n.], v.9, n.2, p. 100-112, Jul/Dez, 2009.  
 
HYPOLITO, Álvaro Moreira. Processo de Trabalho na Escola: algumas categorias para 
análise. Teoria e Educação, Porto Alegre, v. 4, p. 3-21, 1991. 
 
HUBERMAN, Michaël. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, Antonio. 
Vidas de professores. 2. ed. Porto-Portugal: Porto, 2013. 
 
INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse estatística da Educação Básica 2015. Brasília: INEP, 2016. 
Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-
basica>. Acesso em: 27 mar. 2017. 
 
LAFARGUE, Paul. Direito à preguiça. S/L: Ebooks Brasil, 1999. Disponível em: 
<www.ebooksbrasil.org/adobeebook/direitopreguica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
 
LAZZARATO, Maurizio. O governo das desigualdades: crítica da insegurança neoliberal. 
São Carlos: EduFSCAr, 2011. 
 
LAZZARATO, Maurizio; NEGRI, Antonio. Trabalho imaterial. Formas de vida e produção 
de subjetividade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  
 
LEITE, Marcia de Paula; ARAÚJO, Angela Maria Carneiro (Orgs). O trabalho 
reconfigurado: ensaios sobre Brasil e México. São Paulo: Fapesp, 2009. 
 
LHUILIER, Dominique. A invisibilidade do trabalho real e a opacidade das relações saúde-
trabalho. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v.21, n.1, p.13-38, jan./abr.2012. 
Disponível em: < http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu/article/view/991/854> 
Acesso em: 22 abr. 2017. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: Teoria e prática. 5. ed. Goiânia: 
MF livros, 2008. 
 
LIMA, Maria do Socorro Lucena; GOMES, Marineide de Oliveira. Redimensionando o papel 
dos profissionais da educação: algumas considerações. In: PIMENTA, Selma Garrido; 
GHEDIN, Evandro. Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 7. ed. 
São Paulo: Cortez, 2012. 
 
LOURENCETTI, Gisela do Carmo. O processo de intensificação no trabalho docente dos 
professores secundários. 2006. Disponível em: 



172 
 

 

 

<http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT04-1707--Int.pdf>. Acesso em: 22 abr. 
2016. 
 
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 2012. 
 
MACHADO, Jorge. Reflexões sobre o Tempo Social. Revista Temática Kairós 
Gerontologia, 15(6), São Paulo (SP), Brasil: FACHS/NEPE/PEPGG/PUC-SP Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/viewFile/17284/12822>. Acesso em: 11 mar. 
2016. 
 
MARCHELLI, Paulo Sérgio. Expansão e qualidade da educação básica no Brasil. Cad. 
Pesqui., São Paulo ,  v. 40, n. 140, p. 561-585,  Ago.  2010.  Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742010000200013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  28  Abr. 2017.   
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 7. ed. Técnicas de Pesquisa. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
MARUANI, Margaret; HIRATA, Helena. As novas fronteiras da desigualdade: Homens e 
mulheres no mercado de trabalho. São Paulo: SENAC, 2003. 
 
MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2010. 
 
______. O capital. Crítica da Economia Política. Livro 1. Vol. 1. 32. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014. 
 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Ideologia alemã. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
______. Textos sobre educação e ensino. São Paulo: Centauro, 2006. 
 
MAYA, Paulo Valério Ribeiro. Trabalho e tempo livre: uma abordagem crítica. In: 
JACQUES, M.G. C., et al (Orgs). Relações sociais e ética. [on line] Rio de Janeiro: Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. P. 31-47. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/6j3gx/pdf/jacques-9788599662892-07.pdf>. Acesso em: 17 jun. 
2016.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; GOMES, Suely Ferreira Deslandes Romeu. Pesquisa 
social: Teoria, método e criatividade. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 

MORAES NETO, Benedito Rodrigues de. Maquinaria, taylorismo e fordismo: a reinvenção 
da manufatura. Rev. Adm. empres., São Paulo , v. 26, n. 4, p. 31-34, dez. 1986 . Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75901986000400003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 mar. 2017.  
 
______. Marx, Taylor, Ford. As forças produtivas em discussão. 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. 
 



173 
 

 

 

______. Nota sobre Marx e o processo de trabalho no final do século. Pesquisa & Debate, SP 
v. 11, n. 2(18), p. 5-13, 2000. Disponível em: 
<revistas.pucsp.br/index.php/rpe/article/download/11993/8685>. Acesso em: 08 mar. 2017. 
 
______. Século XX e trabalho industrial: Taylorismo/fordismo, ohnoísmo e automação em 
debate. São Paulo: Xamã, 2003. 
 
MORAN, José Manuel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e 
telemáticas. In: MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda 
Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 10. ed. Campinas: Papirus, 2000. 
 
NACARATO, Adair Mendes; VARANI, Adriana; CARVALHO, Valéria de. O cotidiano do 
trabalho docente: palco, bastidores e trabalho invisível... abrindo as cortinas. In: GERALDI, 
Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabete Monteiro de A. (Orgs.) 
Cartografias do trabalho docente: Professor(a)-Pesquisador(a). Campinas, Mercado das 
Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998. 
 
NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. O trabalho de Dioniso: para a crítica ao Estado pós 
moderno. Juiz de Fora, MG: UFJ-PAZULIN, 2004. 
 
NUNES, Célia; MOUTINHO, Valdete. Relatos da docência: O que dizem os professores 
sobre suas condições de trabalho. In: DINIZ, Margareth; NUNES, Célia. (Orgs.) Professor/a: 
profissão, condição e formação. Brasília: Liber livro, 2013.  
 
NUNES, Célia. Tempo de trabalho extra-classe. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A.M.C.; 
VIEIRA, L.M.F. Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: 
UFMG/Faculdade de Educação, 2010. Disponível em: 
<http://www.gestrado.net.br/pdf/208.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2014. 
 
OHNO, Taiichi. O sistema toyota de produção: além da produção em larga escala. Porto 
Alegre: Bookman, 1997. 
 
OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ARAUJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma 
nova dimensão da luta pelo direito à educação. Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro,  n. 28, p. 5-
23,  Abr.  2005.   Acesso em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782005000100002&lng=en&nrm=iso>. access on  28  Mar.  2017.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782005000100002. 
 
OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto Evangelista de; MARINHO-ARAUJO, Claisy Maria. A relação 
família-escola: intersecções e desafios. Estud. psicol. (Campinas), Campinas, v. 27, n. 1, p. 
99-108, Mar. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
166X2010000100012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 mar. 2017. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-166X2010000100012. 
 
OLIVEIRA, Dalila Andrade. A reestruturação do trabalho docente: precarização e 
flexibilização. Educ. Soc., Dez. 2004, vol.25, nº 89, p.1127-1144. 



174 
 

 

 

 
______. Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão docente no Brasil. 
Educ. rev., 2010, nº spe_1, p.17-35. 
 
OLIVEIRA, João Ferreira; ASSIS, Lúcia Maria; ALVES, Wanderson Ferreira; ALVES, 
Nancy Nonato de Lima. Relatório estadual da pesquisa trabalho docente na educação 
básica no Brasil: [Goiás] / Universidade Federal de Goiás, Núcleo de Estudos e 
Documentação, Educação, Sociedade e Cultura. Goiânia, 2010. Disponível em: 
<www.gestrado.net.br/images/pesquisas/5/PesquisaDocumental_Goias.pdf>. Acesso em: 29 
mar. 2017. 
 
PADILHA, Valquíria. Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito. Campinas: Alínea, 
2000. 
 
PAULON, Simone Mainieri; FREITAS, Lia Beatriz de Lucca; PINHO, Gerson Smiech. 
Documento subsidiário à política de inclusão. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Especial, 2005. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/docsubsidiariopoliticadeinclusao.pdf>. Acesso 
em: 24 maio 2016. 
 
PARO, Vitor. A natureza do trabalho pedagógico. In: Gestão democrática da escola 
pública. São Paulo, Ática, 2000. 

______. Gestão Escolar, Democracia e Qualidade do Ensino. São Paulo: Ática, 2007. 
 
PEREIRA, Luiz; FORACCHI, Marialice M. In: Introdução. Educação e Sociedade: Leituras 
de sociologia da educação. 13. ed. São Paulo, Nacional, 1987. 

PÉREZ GOMÉZ, A. I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: ARTMED, 
2001. 

PONTES, Ana Paula Furtado Soares; FIRMINO, Carlos Antônio Barbosa. Docência como 
profissão: condições de trabalho e precarização. 2011. Disponível em: 
<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoe
sRelatos/0049.pdf>. Acesso em: 24 maio 2016. 
 
PRONOVOST, Gilles.Loisir et societé: Traité de sociologie empirique. 2. ed. Québec: 
Universidade Du Québec, 2007. 

______. Introdução à Sociologia do lazer. São Paulo: SENAC, 2011. 

RIBEIRO, José Querino. Formas do processo educacional. In: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, 
Marialice M. In: Introdução. Educação e Sociedade: Leituras de sociologia da educação. 13. 
ed. São Paulo: Nacional, 1987. 

SAGRILLO, Daniele Rorato. O tempo de trabalho e o tempo “livre” dos professores 
municipais de Santa Maria/RS. 2015. 240p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015. 
 



175 
 

 

 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, María Del Pilar. 5. 
ed. Metodologia de pesquisa. Porto Alegre: Penso, 2013. 
 
SEDUCE. Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás 
2016/2017. Goiânia, 2016. Disponível em: 
<http://portal.seduc.go.gov.br/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Diretrizes%202016-
2017%20-%20ENSINO%20M%C3%89DIO.pdf>. Acesso em: 28 Abr. 2017. 
 
SIMIONATO-TOZO, Stella Maria Poletti; BIASOLI-ALVES, Zélia Maria Mendes. Alguns 
aspectos da escolarização de crianças nas últimas décadas. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão 
Preto, n. 10-11, p. 29-44, Agost. 1996. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
863X1996000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 Abr. 2017. 
 
SOUZA, Vanessa Alexandre de. Análise psicodinâmica do trabalho docente na rede 
pública estadual. 2014. 103 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, 2014. 
 
SOUZA, Aparecida Neri de. Tempo de ensino e tempo de trabalho. In: OLIVEIRA, D.A.; 
DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. 
Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010.  
 
SOUZA, Aparecida Neri de; LEITE, Marcia de Paula. Condições de trabalho e suas 
repercussões na saúde dos professores da educação básica no Brasil. Educ. Soc., Campinas, 
v. 32, n. 117, Dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302011000400012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 abr. 2016.  
 
SUE, Roger. De la Sociologie du Loisir à La Sociologie des Temps Sociaux. Revue des 
Sciences Humaines et Sociales, Paris, n. 32, Dunod, 1991. 
 
______. El ocio. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 
 
______. Temps et odre social. 2. ed. Paris, Universitaires de France, 1995. 
 
TAYLOR, Frederick W. Princípios de administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
 
TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro. Cadências escolares, ritmos docentes. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 25, n.2, jul. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97021999000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
 
TUMOLO. Paulo Sergio. O trabalho na forma social do capital e o trabalho como princípio 
educativo: uma articulação possível? Educ. Sociedade, Campinas, vol. 26, n. 90, p. 239-265, 
Jan./Abr. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v26n90/a11v2690.pdf>. Acesso 
em: 18 jun. 2016. 
 



176 
 

 

 

VALERIANO, Marta Maria. Tempo, gênero e identidade: o trabalho docente em pequenas 
cidades. 2014. 50f. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2014. 
 
VENTURINI, Angela Maria; THOMASI, Katia Barroso. A feminização na educação infantil: 
uma questão de gênero. Revista Científica Digital da FAETEC, Rio de Janeiro, 8ª edição, 
Ano V, Volume 1, Nº 1, 2013. Disponível em: 
<http://www.lapeade.com.br/publicacoes/artigos/A%20FEMINIZA%C3%87%C3%83O%20
NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20INFANTIL.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2017. 
 
VIANNA, Cláudia Pereira. O sexo e o gênero da docência. Cad. Pagu, Campinas, n. 17-18, 
p. 81-103, 2002. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332002000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 29 Mar. 2017.  
 
______. A feminização do magistério na educação básica e os desafios para a prática e a 
identidade coletiva docente. In: YANNOULAS, Silvia Cristina (Org.). Trabalhadoras: 
análise da feminização das profissões e ocupações. Brasília: Abaré, 2013. p. 159-180. 
Disponível em: <http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/44242>. Acesso em: 29 mar. 
2017. 
 
YIN, Robert K. Pesquisa qualitativa: do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 
 
ZNANIECKI, Florian. A escola como grupo instituído. In: PEREIRA, Luiz; FORACCHI, 
Marialice M. Educação e Sociedade: Leituras de sociologia da educação. 13. ed. São Paulo: 
Nacional, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



178 
 

 

 

Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 
“O trabalho docente em tempo integral: configurações para além da sala de aula”. Meu nome 
é Luciene Correia Santos de Oliveira Luz, sou a pesquisadora responsável e minha área de 
atuação é trabalho docente. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se 
você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 
vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. 
Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 
alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela 
pesquisadora responsável, via e-mail (luciene.cso@gmail.com) e, inclusive, sob forma de 
ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)9168 5234/(64)8110 
3353/(64)3404 4175. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta 
pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  
 
1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 

Esta pesquisa, intitulada “O trabalho docente em tempo integral: configurações para 
além da sala de aula”, busca realizar uma investigação de Mestrado vinculada ao Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o 
objetivo de se analisar a relação estabelecida pelos professores pesquisados entre seus 
processos de trabalho e a categoria tempo indo além dos espaços escolares vivenciados.  

Muito do que se tem pesquisado sobre trabalho docente relaciona-se às condições de 
trabalho e a sua descrição, sendo importante a realização de investigações com o intuito de 
ampliar esta discussão e realizar reflexões sobre os processos de trabalho docente. Assim, 
entre os benefícios da realização desta pesquisa, evidencia-se a busca em contribuir com os 
estudos acadêmicos sobre a temática e a realização da divulgação de seus resultados. 

Esta pesquisa terá como instrumento de coleta de dados a realização de entrevistas 
com docentes da Educação Básica pública do Estado de Goiás, sendo 4 de cada nível - 
Educação Infantil, Ensino Fundamental (1ª fase e 2ª fase) e Ensino Médio. Serão realizadas 
entrevistas que começam com questões relativas à descrição da sua atuação como docente e 
questões sobre sua prática cotidiana, sobretudo sobre seu trabalho como professor/a e o uso do 
tempo na escola e fora das escolas. 

Entre os riscos relacionados à participação nesta pesquisa, ressalta-se que pode ocorrer 
algum constrangimento em relação a alguma questão, o medo de se expor e haver alguma 
divulgação de informações apresentadas no ato das entrevistas.  

Buscando minimizar estes riscos, será garantido com o sigilo de seu nome e de seu 
local de trabalho, sendo colocado um código em cada ficha de entrevista. Você poderá recusar 
a responder determinada questão que lhe causar algum constrangimento ou desconforto 
emocional, bem como pode interromper o momento da entrevista em qualquer momento de 
sua realização. Há a liberdade para que você solicite a retirada de seu consentimento e 
participação desta pesquisa em qualquer fase da sua realização, sem que haja constrangimento 
ou algum tipo de coação. 

Serão obtidas cópias gravadas relativas às conversas realizadas nas entrevistas sem, no 
entanto, ocorrer a captação de imagens. O áudio das entrevistas passará por uma transcrição 
realizada pela pesquisadora e os entrevistados poderão solicitar a retirada de determinadas 
partes conforme a explicitação de sua vontade. As transcrições e os roteiros de entrevistas 
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serão arquivados em ambiente seguro no gabinete da pesquisadora, sendo estes documentos 
trancados em armários, o que impede o acesso a terceiros e possibilitando a segurança das 
informações ali contidas.  

O pesquisado tem o direito de pleitear indenização relativa à reparação de danos 
imediatos ou futuros, garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa. Entre as 
estratégias de divulgação desta pesquisa, está a apresentação de seus resultados em eventos 
acadêmicos e científicos, a publicação de artigos científicos em revistas especializadas e em 
livros, além da publicização impressa e digital da dissertação no banco de dissertações da 
Universidade Federal de Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG. 

Declaro, por fim, que os resultados desta pesquisa serão tornados públicos, sejam os 
participantes da pesquisa favoráveis ou não.  
 
 
 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
 
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 
RG/ CPF..................................................................., abaixo assinado, concordo em participar 
do estudo intitulado “O trabalho docente em tempo integral: configurações para além da 
sala de aula”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 
pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 
pesquisador(a) responsável Luciene Correia Santos de Oliveira Luz sobre a pesquisa, os 
procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 
portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Apêndice 2 - Instrumentos de coleta de dados – Perfil dos (as) docentes 
 

1. Sexo:  
( ) Masculino  
( ) Feminino 
 

2. Faixa etária: 
( ) Até 22 anos;  
( ) De 23 a 25 anos;  
( ) De 25 a 30 anos;  
( ) De 30 a 40 anos;  
( ) Acima 40 anos. 
 

3. Graduação (área de formação):  

 
a) Linguagem, Códigos e suas Tecnologias: 
( ) Língua Portuguesa.  
( ) Literatura.  
( ) Línguas Estrangeiras.  
( ) Artes. 
( ) Educação Física. 
 
b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 
( ) Biologia. 
( ) Física. 
( ) Química. 
( ) Matemática. 
 
c) Ciências Humanas e suas Tecnologias: 
( ) Filosofia. 
( ) Geografia. 
( ) História. 
( ) Sociologia.  

 
( ) Outra (s): _________________________________________________________. 
 

 

4. Tempo que concluiu a licenciatura:  
( ) 1 a 3 anos. 
( ) 4 a 7 anos.  
( ) 8 a 12 anos;  
( ) 12 a 20 anos;  
( ) acima de 20 anos. 
 
5. Pós-graduação:  

 
( ) Não tenho Pós-graduação. 
( ) Curso de aperfeiçoamento (mínimo de 180h) 
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( ) Especialização (mínimo de 360 h) 
( ) Mestrado.  
( ) Doutorado.  
 
Nome e instituição de realização dos cursos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6. Tempo de atuação como professor (a): 
( ) Até 3 anos. 
( ) De 4 anos a 9 anos. 
( ) De 10 a 15 anos.  
( ) De 16 a 20 anos. 
( ) Acima de 20 anos. 
 

 

7. Vínculo empregatício atual:  

 

( ) Nomeado (a). 
( ) Contratado (a). 
( ) Substituto (a). 
( ) Concursado (a). 
 

8. Quantidade de escolas: 
( ) 1 escola. 
( ) 2 escolas. 
( ) 3 escolas. 
( ) 4 escolas ou mais. 
 

9. Tipo (s) de escola (s): 
( ) Pública municipal ou estadual. 
( ) Privada. 
( ) Conveniada, militar e/confessional. 
 

10. Turnos que atua como professor (a): 
( ) Um turno. 
( ) Dois turnos. 
( ) Três turnos. 
 
11. Carga horária atual contratada por semana: 
( ) Até 19 horas-aula. 
( ) 20 horas-aula. 
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( ) De 21 a 29 horas-aula. 
( ) 30 horas-aula. 
( ) 31 a 39 horas-aula. 
( ) 40 horas-aula.  
( ) 41 a 60 horas-aula. 
 

12. Nível de ensino: 
( ) Educação Infantil. 
( ) Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano). 
( ) Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano). 
( ) Ensino Médio. 
( ) Ensino Superior / Pós-graduação. 
 
13. Disciplinas que leciona no momento: 

 
a) Linguagem, Códigos e suas Tecnologias: 
( ) Língua Portuguesa.  
( ) Literatura.  
( ) Línguas Estrangeiras.  
( ) Artes. 
( ) Educação Física. 
 
b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias  
( ) Biologia. 
( ) Física. 
( ) Química. 
( ) Matemática. 
 
c) Ciências Humanas e suas Tecnologias  
( ) Filosofia. 
( ) Geografia. 
( ) História. 
( ) Sociologia.  
 

d) Outras disciplinas: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________.



183 
 

 

 

 
Apêndice 3 - Roteiro de entrevistas 

 

TEMA QUESTÕES 

1. Características do 
trabalho docente 

1.1 Como você descreve as etapas do trabalho docente 
durante o ano letivo? 

1.2 Especificamente, em relação à disciplina que você 
atua, há atividades próprias da área de conhecimento que a 
diferencia das outras? 

1.3 O que você poderia falar sobre as atribuições, 
responsabilidades e atividades realizadas no espaço da 
escola para a realização das suas aulas? 

1.4 Como você descreve ou define os resultados do 
trabalho docente, ou seja, o produto de todo este processo? 

2. Jornada de trabalho, 
quantidade de trabalho 
e intensificação 

2.1 Durante os anos que você tem atuado como professor 
(a), a sua jornada de trabalho formal (contratada) foi 
reduzida, elevada ou se manteve estável em relação ao 
início de sua carreira? 

2.2 Qual é a sua opinião sobre a quantidade de trabalho 
que você está envolvido (a) para ser professor (a) nos dias 
atuais? Por que?  

2.3 Você considera que estas atividades e 
responsabilidades são próprias (específicas) do processo de 
ensino e aprendizagem ou você avalia que vão além do ato 
de ensinar e aprender? Explique. 

2.4 Considerando o início de sua carreira como professor 
(a), você percebesse a quantidade de trabalho (tarefas, 
atribuições e responsabilidades) reduziu, aumentou ou se 
manteve estável ao longo dos anos? 

2.5 Considerando a sua carga de trabalho atual, você 
gostaria de reduzir, manter ou de elevar a quantidade de 
trabalho docente? E a jornada de trabalho em sala de aula? 
Por que? 

3. Trabalho docente 
nos espaços não 
escolares 

3.1 Você leva parte de seus afazeres do trabalho docente 
para serem realizados em espaços não escolares (fora da 
escola)?  

[No caso de afirmativo, responda as questões 3.2 a 3.9] 

3.2 Normalmente, em qual (quais) local (s) e atividades 
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são realizadas fora do espaço escolar? 

3.3 Por que você acha que isto ocorre? 

3.4 Qual é a periodicidade que você leva trabalho para 
casa?  

3.5 O trabalho extraclasse ocorre durante a semana nos 
dias úteis após a jornada de trabalho ou nos dias sem aulas 
como os finais de semana, feriados, recessos e férias? 

3.6 Quanto tempo, em média, você gasta semanalmente 
com trabalho da escola que você faz em casa? 

3.7 Algum momento específico do ano letivo te motiva 
mais a fazer isso? 

3.8 Qual é a sua opinião sobre o ato de levar etapas do 
trabalho docente para serem realizadas em casa? 

4. Intensificação do 
trabalho docente a as 
novas tecnologias  

4.1 Você acha que o desenvolvimento tecnológico tem 
interferido no trabalho dos professores? Por que? No caso 
de sim, de que maneira? 

4.2 Como você avalia o uso das novas tecnologias para 
utilização no processo de ensino e aprendizagem no 
trabalho docente, como é o caso do diário eletrônico, uso 
dos e-mails, computador, lousa digital, grupos de 
discussão nas redes sociais, uso de data-show e aulas com 
slides, uso de blogs, dentre outros? 

4.3 Você acredita que o uso destas novas tecnologias 
podem estar associadas à elevação da quantidade de 
trabalho atribuída aos professores tanto nos espaços 
escolares quanto nos espaços não escolares? Por que? 

5. Tempo livre, lazer e 
trabalho docente 

5.1 Atualmente, como você descreve e avalia o seu tempo 
livre (finais de semana, férias, feriados, recessos), de não 
trabalho? Quais são as atividades que você mais se 
envolve? 

5.2 Na sua rotina atual, você avalia como suficiente, 
regular ou insuficiente o tempo investido com: 

a) Descanso e ócio;  

b) Atividades de lazer como esportes, leituras, filmes e 
passeios; 

c) Cuidados pessoais e relacionados à saúde; 

d) Família e amigos; 
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e) Afazeres domésticos e com filhos, se for o caso; 

f) Planejamento e preparação para o trabalho docente; 

e) Formação continuada com a realização de cursos, a 
participação em eventos acadêmicos, leituras, etc.  

5.3 Como você caracteriza a relação entre o tempo livre e 
o tempo de trabalho?  

5.4 Você acredita que o trabalho docente interfere no seu 
tempo livre? Por que? 

5.5 Como você gostaria que fosse organizado o tempo de 
trabalho que você vivencia? Você gostaria de modificá-lo 
em algum aspecto? Qual? 

6. Trabalho extraclasse 
e o gênero e a 
disciplina de atuação. 

6.1 Você percebe que ser homem ou ser mulher tem um 
maior ou menor impacto na percepção e na realização da 
quantidade de trabalho e das responsabilidades referentes a 
sua profissão tanto na escola quanto fora dela? 

6.2 Em relação à (às) disciplina (as) que você leciona, você 
considera que as particularidades (carga horária, área de 
conhecimento, conteúdos, etc.) ocasionam uma maior ou 
menor quantidade de trabalho fora da sala de aula (espaços 
extraclasse) quando comparadas às outras disciplinas? 

7. Outras questões 

7.1 Você se considera um professor (a) satisfeito (a) com 
sua profissão? Por que? 

7.2 Você já teve ou tem vontade de desistir da profissão 
docente ou se afastar por algum motivo? Por que? 

7.3 Você costuma se ausentar do trabalho por algum 
motivo pessoal? Com qual frequência isto ocorre? 

7.4 Teve algum problema de saúde que você considera ser 
proveniente da sua atuação como professor (a)? Você 
gostaria de citá-las? No caso de sim, qual (quais)? 

7.5 Você concilia ou já tentou conciliar o trabalho docente 
com alguma outra atividade ou ocupação no mercado de 
trabalho formal ou informal? No caso de sim, qual 
atividade? O que te motiva ou motivou a fazer isso? 
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Anexo 1 - Parecer consubstanciado do CEP 
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