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Introdução 

As políticas educacionais no Brasil, desde a década de 1990, vêm tornando a 

profissionalização do docente como um eixo articulador do sucesso da implementação 

das reformas educacionais. No caso do Ensino Médio, em relação ao professor, forte 

ênfase das reformas curriculares é dada à formação docente, ou seja, à profissionalidade 

em detrimento do profissionalismo  como dimensão do contexto e das condições de 

exercício da profissão docente. Essa última categoria aparece de forma discreta, sem 

revelar a relação indissociável entre essas duas dimensões da profissionalização na 

construção de uma nova identidade docente (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2004). Nesse sentido, é importante destacar que é impossível compreender a natureza 

do que o docente sabe sem estabelecer uma íntima relação com o que ele é, faz, pensa e 

diz nos espaços e tempos  cotidianos de seu trabalho (TARDIF, 2004). 

Atribui-se aos docentes um papel fundamental na efetivação das Reformas 

Educacionais, mas eles nada poderão fazer  sem que se altere a organização da escola. É 

necessário, entre outras coisas, construir uma nova cultura escolar, mudar tempos e 

espaços da educação, estabelecer sistemas de apoio ao trabalho dos docentes, reformular 

os livros didáticos e o uso das novas tecnologias. Isso exige o apoio e o compromisso da 

comunidade, das famílias, das instâncias governamentais, dentre outros, uma vez que 

pensar e fazer a Reforma é uma responsabilidade compartilhada.  

As estruturas organizativas devem redefinirem-se para promover ativamente a 

aprendizagem e a colaboração na busca de solução para os  problemas da prática 

docente. Para Darling; Mc Laughlen (1995) isso implica na revisão dos horários, das 
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formas de contratação do pessoal e da organização das atividades, para propiciar 

espaços e tempos  nos quais os professores possam trabalhar e aprender em 

colaboração, com vistas, também, a um novo profissionalismo. Esse desafio implica em 

criar e manter novos cenários/contextos (condições objetivas) nos quais se estabeleçam 

vínculos institucionais que estruturam a subjetividade construída, e nos quais os 

professores possam construir novas identidades profissionais.      

 As condições de trabalho, a organização do tempo e do espaço docente, são 

fatores essenciais à profissionalização da docência.    

No contexto dos processos de um novo profissionalismo docente, é substantivo 

considerar os espaços e tempos necessários para os professores pensarem e repensarem 

suas práticas, refletirem sobre o que fazem e o que não fazem, e questionarem sobre o 

papel que ocupam  na escola, e na sociedade, numa busca crítica e democrática por uma 

nova visão do tempo escolar que incida na educação  voltada para os estudantes.  

O contexto do trabalhador docente, à luz das Reformas Educacionais, deve 

experimentar transformações profundas. Essas transformações devem perfilar novos 

modelos de organização, novos estilos de gestão e uma nova cultura da educação 

escolar na qual os tempos docentes se constituem num elemento essencial para a 

configuração da cultura e da identidade docente. Para Fernandez (2006) o tempo escolar 

está se transformando numa das principais fontes de problemas e de conflitos nas 

escolas. O tempo fixado, imutável, predominante nos horários se manifesta cada vez 

mais como um obstáculo para qualquer prática profissional inovadora, uma vez que os 

horários das escolas geralmente não são compatíveis com  os tempos dos alunos e dos 

professores. 

A construção do tempo da escola se dá numa dinâmica que integra, ao projeto 

pedagógico, os professores, alunos, os funcionários e as famílias. Esse tempo é diferente 

do tempo pensado pelos gestores, reformuladores de currículo, e demais  profissionais 

da escola. Existe, portanto, um hiato entre o tempo que a reforma impõe e o tempo 

proposto pela escola como organização educativa. 

  Gildders (1984, p. 135) afirma que as escolas são “instituições disciplinadoras” 

que funcionam dentro de “limites fechados” e em função de uma economia precisa de 

tempo. A configuração arquitetônica da escola “facilita a especificação e a definição 

rotineira das tarefas”, de tal forma que permite controlar com rigor  as relações sociais . 

Nesta discussão Hargreaves (1994) introduz o conceito de tempo micro-político como a 

dimensão que reflete sobre as configurações dominantes de poder e status das 



 
 

 

 

3 

organizações escolares. O tempo escolar tanto é um elemento regulador do trabalho 

docente, como é  um bem valioso na educação. 

A dimensão dominante da organização tradicional do tempo na escola é 

conhecida como “tempo técnico-racional”. Como explica Hargreaves (1996, p. 96), esse 

tipo de tempo é um recurso ou meio finito que pode ser aumentado, diminuído, 

manipulado, gestado ou reorganizado, a fim de ser acomodado segundo os propósitos da 

escola. Esse conceito corresponde ao que Habermas (1987) chama de racionalidade 

tecnocrática. 

Uma outra problemática do tempo docente é a intensificação. Segundo Apple 

(1993), a intensificação se evidencia num espectro de atividades que vai desde o trivial 

até o complexo que, no contexto das reformas promove uma tensão crescente nos 

docentes que passam a ter cada vez mais tarefas e mais pressões profissionais.  

A pressão de ter que se fazer mais em menos tempo, ou mais no mesmo tempo 

afeta as formas de pensar, de sentir e de agir dos professores. Dessa forma, a 

profissionalização docente e o profissionalismo se produzem não só no espaço, mas 

também nos tempos profissionais, especialmente nos períodos de intensificação da 

reconstrução das identidades docentes.  

A reforma demanda um maior tempo docente fora da escola, forçando os 

docentes a usarem o tempo de sua vida pessoal, para cumprir prazos estabelecidos pelas 

escolas. Isso pode levá-los a aumentar o cansaço e terem a sensação de fracasso ao não 

poder dar conta das suas atividades. 

Segundo Lafleur (2006) as demandas temporais psico-reais causam um forte 

impacto no bem estar dos professores, assim como o ritmo imposto pelas mudanças 

obrigatórias, os deixa com uma sensação de incapacidade e impotência. A sobrecarga na 

jornada de trabalho obstaculiza a inovação, a criatividade, o compromisso docente 

assim como o desenvolvimento profissional. Como explica Neto (2000) a escola 

moderna foi concebida e montada como uma máquina capaz de fazer dos corpos, o 

objeto do poder disciplinar, a fim de torná-los dóceis. Para esse  autor, as conseqüências 

desse fato foram imensas para o trabalho dos professores na escola.  

 É nessa perspectiva que o presente estudo apresenta como objetivo geral, 

conhecer a percepção que professores da área de Ciências Naturais e suas Tecnologias 

do Ensino Médio têm do tempo da sua atividade profissional docente. Sendo assim se 

definem as seguintes questões de estudo: 
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1. Qual é o tempo docente dos professores? 

2. Que lugar ocupa o tempo docente no conjunto das dificuldades que interferem no 

trabalho docente 

3. Como o tempo docente se relaciona com o conjunto de fatores propostos para 

melhorar o trabalho docente? 

4. Quais são as preferências dos professores face a uma maior disponibilidade de 

tempo na escola 

O contexto da atividade docente e os tempos dos professores 

A atividade docente é uma práxis que deve ser compreendida ao se considerar o 

contexto do exercício da atividade profissional. Ela acontece e se desenvolve no 

cotidiano da escola, em contextos específicos da vida social e profissional, a partir de 

necessidades e motivos que são inerentes a toda atividade humana. No seu contexto e 

para uma melhor compreensão a categoria “organização” se faz necessária uma vez que 

são os contextos, cenário, condições da prática social-profissional que se expressam no 

profissionalismo. 

A organização é um dos elementos que caracteriza uma profissão. Cada 

profissão tem uma forma peculiar de ordenar seus membros; essa organização define 

funções, hierarquias e responsabilidades para os seus integrantes e organiza os 

diferentes tipos de atividade para reconhecer, promover ou capacitar os profissionais. A 

organização se caracteriza pela união de esforços para se atingir um objetivo comum. 

Dessa forma, as pessoas devem colaborar e distribuir as funções, coordenando esforços.  

A atividade docente insere-se num sistema escolar que tem sua cultura e uma 

organização própria, na qual os estudantes são os elementos chaves da ação-educativa, 

estabelecendo-se com eles ações formativas marcadas entre outras coisas, por 

concepções sobre a sociedade, a educação e a família, dentre outros. As ações 

educativas do docente, portanto, são parte de um sistema complexo representado pela 

escola, cujas relações professor-estudante não são isoladas dos outros atores, 

componentes/elementos do sistema. Por sua vez, o sistema escolar constitui um 

subsistema do macro contexto instituído pela sociedade que tem “uma cultura 

educativa”. O contexto da atividade profissional demarca um espaço/tempo de 

construção da identidade profissional. A profissionalização docente constitui um 

processo de construção/consolidação das identidades docentes. Nesse processo, o 
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profissionalismo (relativo ao ser professor) e a profissionalidade (relativo aos saberes e 

competência da profissão) se relacionam de forma dialética, enquanto dimensões 

constituintes da profissionalização (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004).   

 A escola, como organização composta por diversos seres humanos que 

compartilham tempos semelhantes e diferenciados, aprende e constrói sua identidade, 

de natureza coletiva. O tempo do professor não é sempre um assunto de opção pessoal. 

Os laços sociais, as condições econômicas, a saúde, os limites diversos, impõem 

restrições à liberdade de fazer do tempo uma variável individual alheia aos demais. Os 

professores, no contexto da atividade profissional experimentam e constroem os 

significados do tempo docente de forma diferente. Dessa maneira, o modo como eles o 

usam é um dos indicadores da qualidade do trabalho profissional. 

 Quando falamos do tempo docente, falamos de uma categoria que se pluraliza (e 

dissemina) em vários tempos: tempo relacionado com a educação, tempo de ensino (sala 

de aula), tempo de planejamento, tempo de avaliação e de revisão de trabalhos, assim 

como o tempo, dentre outros, fora da escola que exige o trabalho do professor. O tempo 

docente é plural, complexo e idiossincrático para cada professor e para cada coletivo 

escolar. Mas o tempo docente, como o espaço, não deve ser compreendido como um 

simples cenário no qual se desenvolvem as ações profissionais dos professores, uma vez 

que essas ações não se dão simplesmente ao longo de uma duração de tempo, pois é na 

própria ação que se constrói e institui um tempo capaz de ser percebido e de ter sentido 

para os professores (NETO, 2000).   

 Existem diferentes tipologias do tempo em educação. Gunvitch (1971) propõe 

outros tipos de tempos: tempo invariável, tempo engenhoso, tempo errático, tempo 

cíclico, tempo retardado, tempo alterno, tempo com antecipação a si mesmo e tempo 

fulminante. O conteúdo desses tempos se produz em cada relação social, atrelada a uma 

concepção temporal construída. 

Lafleur (2006) ao referir-se ao tempo da prática educativa, o classifica em: 

tempo técnico-racional, regularidade temporal e tempo rotineiro, tempo cultural, tempo 

vivido e tempo socio-político. Essas tipologias, segundo o autor são de interesse para se 

pensar e discutir a complexidade da problemática do tempo docente. Lafleur (2006 ) 

reduz as relações entre as categorias temporais segundo diversos autores, às dimensões 

temporais e as evidencias na educação, da forma a seguir: 
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1. Tempo técnico-racional: Tempo organizado, tempo linear, tempo objetivado e 

cientifico, tempo de relógio, tempo programado e quantificado. Os horários e prazos 

dominam. O tempo proporciona um marco absoluto para referenciar todos os fatos. O 

tempo avança e é um bem escasso que se deve usar, consumir e inverter. 

 

2. Regularidade temporal e tempo rítmico: Tempo natural e biológico, tempo 

rotineiro, tempo de calendário, tempo repetitivo. O tempo proporciona ordem e 

regularidade aos ritmos naturais, biológicos e cíclicos da vida, do dia, a estação, o ano. 

O tempo é mais considerado em relação às atividades importantes do que com relação 

ao tempo “do relógio”. O comportamento social está influenciado pela integração dos 

ritmos dos indivíduos. A repetição e a natureza cíclica das tarefas e das atividades dão 

uma sensação de segurança. 

 

3. Tempo temporal: Tempo culturalmente condicionado, tempo sagrado, tempo 

profano, tempo monocrômico, tempo policrômico. Em algumas culturas o tempo é uma 

característica dominante e essencial da vida diária; em outras culturas, o tempo é menos 

significativo. Uma cultura pode caracterizar-se por um ritmo turbulento, em outras, o 

movimento é lento e casual. O tempo pode ser monocrônico ou policrônico, sagrado ou 

profano. A forma como se percorre e se usa o tempo representa o modo em que se 

experimenta a vida na cultura. 

 

4. Tempo experimentado: Tempo pessoal, tempo social e em grupo, tempo 

compartilhado, tempo subjetivo, tempo vivido, tempo fenomenológico, tempo privado, 

tempo reflexivo. As experiências pessoais localizadas têm com frequência muito 

significado. As experiências emocionais e pessoais influenciam as atividades diárias. O 

tempo social e em grupo impregna a família, o trabalho e a comunidade. As 

oportunidades para a reflexão impregnam as histórias e as narrativas pessoais no âmbito 

laboral. O tempo “se passa ou voa” de acordo com a natureza da atividade e as relações 

em que as pessoas se vêem implicadas. 

5. Tempo sócio-político: Tempo colonizado, tempo pelo gênero, tempo de 

responsabilidade, tempo de poder sócio-econômico, tempo real, tempo psicológico, 

tempo em rede. O tempo é poder e controle, o tempo é disciplina, divisão do trabalho, 

de distribuição de salários; o tempo é dinheiro, intensificação e colonização do tempo 

privado a forma em que usamos o tempo no lugar de trabalho PE um condicionante 
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acima do tempo, o tempo pode ter implicações de gênero específico dependente dos 

papéis e da dimensão temporal privada, o tempo estabelece limites para as diferentes 

tarefas; as perspectivas temporais variam em proporção à distância de uma 

inovação/atividade, o uso das tecnologias da informação, das comunicações diminui as 

distâncias e o espaço. 

Essas referências possibilitarão uma primeira aproximação às respostas das questões de 

estudo 

 

Metodologia                                                                                                                            

 A pesquisa desenvolvida, tem caráter descritivo na medida em que procura 

revelar a  fenomenologia da percepção do tempo que docentes do Ensino Médio têm e 

assim como descrever as características desse grupo de profissionais em relação ao 

objeto de estudo. Como instrumento da pesquisa foi privilegiado o questionário de 

perguntas semi-estruturadas. Esse tipo de instrumento é consonante com a natureza 

descritiva do estudo, uma vez que é adequado para dar respostas ao problema aqui 

proposto em termos descritivos. As perguntas foram elaboradas segundo os objetivos e 

questões de estudo, considerando critérios de validez estabelecidos e negociados pelos 

pesquisadores. A escolha de perguntas fechadas se fundamentou no fato de se ter 

informações preliminares e resultados de outros estudos relativos à problemática do 

tempo dos professores na sua atividade profissional. O uso do questionário possibilitou 

o levantamento dos dados de um grupo numeroso de professores num tempo reduzido. 

Essa situação confere uma dimensão quantitativa ao estudo, numa relação estreita com a 

natureza qualitativa dos dados. O plano do questionário é mostrado no quadro 1. 

Quadro 1. Plano de questionário. 

Antes da aplicação definitiva do questionário foi realizado um pré-inquérito com 

um grupo de 12 professores – colaboradores da pesquisa com a finalidade de testar as 

perguntas em relação à: compreensão das questões, verificação de dúvidas e das 

dificuldades no preenchimento. A aplicação do questionário aconteceu nas escolas, 

fornecendo tempo necessário para as respostas.  

Com as respostas de cada questionário foi construída uma base de dados numa 

planilha do EXCEL. Essa base de dados foi trabalhada com o software Modalisa 7.0, 

processador de dados. Numa dinâmica de construção de tabelas e gráficos se criaram 
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hipóteses provisórias, as quais possibilitaram nortear a seleção e organização dos dados 

de forma descritiva. A representação dos dados permite a sua visualização de forma 

clara e precisa. 

 

Os tempos docentes: percepção de professores do Ensino Médio 

 

Os resultados da pesquisa procuram responder as questões de estudo para se ter 

uma descrição contextualizada (e temporal) do tempo docente (ou melhor, dos tempos) 

como condição que configura o profissionalismo docente. Os resultados são 

apresentados sob duas perspectivas: 

− A primeira, como uma caracterização geral do tempo vivido pelos professores; 

− A segunda, como uma dimensão da percepção e avaliação do tempo docente 

pelos professores. 

 

O tempo de trabalho dos professores. Os tempos vividos, o tempo percebido, o tempo 

desejado. 

 

Participaram na pesquisa 142 professores de 29 escolas do Ensino Médio da 

Rede Estadual de Educação, localizadas na Região Metropolitana de Natal, RN. Nesse   

grupo, 76,0% são de homens e 24% são mulheres. O 60% tem mais de 36 anos. 

Somente 36% possuem pós-graduação, em particular, especialização em uma área da 

educação. É um grupo de professores com predomínio de mais de 10 anos de 

experiência na docência. (62% em total). O grupo de professores participantes da 

pesquisa se caracteriza por ser predominante do sexo masculino, de mediana idade e 

com experiência na docência e no cumprimento do tempo numa perspectiva de tempo 

técnico-racional, como aborda  Lafleur(2006) 

A maioria dos docentes concentraram suas atividades em duas escolas (40,8% 

professores) ou em mais de duas escolas (24,6% professores). Essa situação aponta para 

o fato de um número significativo de professores ter que compartilhar seu tempo em 

mais de uma escola. 

Em relação ao número de horas semanais para trabalhar em todas as escolas, 

43,7% dos professores usam de 21-40 horas, enquanto 42,2% trabalham mais de 40 

horas. Se observa que uma parte da carga horária exige, para a maioria dos docentes, 
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sua participação física nas atividades da escola. Essa situação geralmente implica numa 

dispersão do tempo dos docentes. 

Uma parcela importante dos professores (34,5%) trabalha com uma carga 

horária de até 20 horas na escola no qual responderam o questionário, enquanto 56,3% 

tem uma carga horária de até 40 horas. 

Uma informação relevante se relaciona com o fato de 78,9% dos professores só 

dedicarem até 10 horas por semana para atividades docente fora da escola. Essa 

informação nos faz pensar que os professores ocupam seu tempo nas escolas nas quais 

desenvolvem sua atividade profissional. 

De forma geral, o tempo docente, para os professores participantes da pesquisa é 

uma problemática em relação à carga horária, compartilhada em mais de uma escola. 

 

A percepção e a avaliação dos tempos na escola pelos professores 

 

Em relação às dificuldades no trabalho docente, como é mostrado no quadro 2, 

para 38% dos professores o tempo disponível para desenvolver tarefas se apresenta 

como um fator de grande dificuldade, enquanto 34,5% avaliam o tempo disponível para 

a correção de tarefas e atividades, da mesma forma, como um elemento de grande 

dificuldade. Somadas essas duas tendências, elas não chamam a atenção por revelarem 

o peso que os professores atribuem ao tempo a ser “ gasto” nas diferentes rotinas da 

profissão. Fica claro que das nove dimensões do quadro 2, apenas quatro não são 

consideradas dificuldades: organizar o trabalho em sala de aula; domínio de novos 

conhecimentos; relação com a direção da escola e participação em reuniões 

pedagógicas. Chama a atenção o fato de que para 56,3% e 59,8% respectivamente, esses 

tempos não apresentam grandes dificuldades, e, portanto, questões consideradas 

problemáticas para o trabalho docente. 

 

Quadro 2 - Dificuldades no trabalho docente 

 

Os professores deviam manifestar quais melhorias desejariam no seu trabalho da 

escola. No quadro 3 aparecem os resultados mais significativos. Para 31% dos 

professores o tempo seria um fator importante para melhorar o trabalho, enquanto para 

17,6% o tempo vivido na escola é um fator de menor importância. Esses resultados 

sinalizam para o fato de que, em geral, o tempo docente para os professores, não é um 
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problema grave, se comparado com outros fatores, como as condições econômicas e 

materiais da escola. 

Quadro 3  - Melhorias do trabalho na escola. 

 

 Essa revelação parece fazer parte de uma forte representação reivindicatória que 

o docente parece ter muito cristalizada: para eles as condições econômicas e materiais 

mascaram todas as demais dificuldades do trabalho docente, sobretudo as que são de 

inteira responsabilidade profissional do docente.   

Uma pergunta do questionário indagava sobre as atividades que os professores 

gostariam de realizar com 10 horas a mais de trabalho remunerado. 

 

Quadro 4:  Atividades a realizar com 10 horas a mais de trabalho remunerado 

 

 Em relação ao tempo desejado, relativo a 10 horas a mais, como se observa no 

quadro 4, os professores preferem dedicar esse tempo, preferentemente ao 

aperfeiçoamento informal (62 %), ao aperfeçoamento na formação continuada (53,5%), 

a desenvolver experimentos e trabalhos práticos (80,2%), a produção de materiais (58,4 

%). Como se pode constatar nesses resultados o tempo de formação é um forte 

componente do tempo desejado pelos professores. Esses resultados coincidem com os 

da pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Planejamento da Educação 

IIPE/UNESCO e publicada em 2004, com o título "O papel dos professores brasileiros: 

o que fazem, o que pensam, o que almejam...". Sobre as condições de trabalho revela 

que, de modo geral 80,4% dos professores concordam em ocupar o tempo extra de 10 

horas a mais de trabalho remunerado, em atividades de auto-aperfeiçoamento (ler, 

buscar novos materiais). 

Ao serem questionados sobre mudanças desejadas na escola, atribuindo 

importância numa escala de 0 a 10, sendo 10 o grau máximo de importância, em relação 

a vários fatores, dentre os quais aparece a carga horária na escola, os professores 

manifestam sua posição  sobre essa questão. Os resultados mais relevantes aparecem no 

quadro 5. 

 

Quadro 5.-  Importância conferida à mudança da carga horária 
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O quadro revela que 124 professores teriam a intenção de mudar a carga horária, 

com uma forte concentração para os níveis mais altos de interesse pela mudança. Esse 

resultado chama a atenção para a insatisfação dos professores com sua carga horária, ou 

seja, o tempo vivido nas salas de aula, que deve ser compartilhado em mais de uma 

escola. Na preferência dos professores, a carga horária não é excessiva quando se 

trabalha numa única escola, mas passa a ser problemática quando distribuído em mais 

de uma escola 

 

Conclusões 

 

O tempo geralmente está nas agendas de mudança dos professores como 

categoria profissional. Essa mudança se associa à aspiração de redução do tempo de 

trabalho. As percepções e a experiências do tempo se encontram entre os elementos 

mais importantes para o funcionamento de qualquer grupo. Quando os membros do 

grupo diferem nas suas experiências de tempo, se produzem os típicos problemas de 

comunicação e relação (SCHEIN, 1992). 

Os resultados mostram que um número significativo de professores desenvolve 

suas atividades em duas ou mais escolas. A carga horária não é extensa, mas é 

prejudicada quando deve ser compartilhada com vários espaços da atividade 

profissional. Essa situação não contribui para o desenvolvimento profissional dos 

professores e nem para a construção de uma nova identidade associada aos projetos 

inovadores que a reforma impõe á escola. Como se tem mostrado, a preferência dos 

professores em relação ao tempo desejado se relaciona com o aperfeiçoamento, com a 

formação continuada em espaços formais e informais.  

Compreender como os professores percebem e usam o tempo pode contribuir 

para a busca de “novos tempos” que emanam de um “novo profissionalismo docente” 

atrelada as exigências de uma escola democrática inserida na sociedade global do 

conhecimento. Essa sociedade, com suas novas tecnologias, mas que reformar pauta 

deve procurar meios para revolucionar a escola como uma organização educativa. 

O tempo e sua organização devem ser protagonistas do profissionalismo 

docente, na medida em que seja reconhecido como condição necessária para atender às 

exigências de uma nova identidade docente, que não pode ficar fechada numa 

concepção de horários rígidos e tempos delimitados por fronteiras invioláveis. 
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 Quadro 1. Plano de questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2. Dificuldades no trabalho docente.  

QUESTÕES ENFOQUE DA PERGUNTA 

1. Qual é o tempo 

docente dos 

professores? 

Dados relativos à carga horária e sua distribuição. 

2. Que lugar ocupa os 

tempos docentes no 

conjunto de 

dificuldades no 

trabalho docente? 

Cotidianamente, nas escolas, os docentes se confrontam 

com uma multiplicidade de situações. Da lista que segue 

abaixo, pedimos indicar quais delas representam para 

você uma dificuldade e seu trabalho diário e aquelas que 

não. 

3. Como o tempo se 

relaciona como 

conjunto de 

melhorias do trabalho 

docente? 

Escolher situações para melhoria do trabalho numa ordem 

de importância. 

4. Quais as preferências 

dos professores ao 

disporem de mais 

tempo na escola? 

Selecionar quais atividades realizaria com 10 horas a mais 

de trabalho remunerado 
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Nº de 

ordem  Percentual  

 

Dificuldades no trabalho 

docente  

 Grande 

dificuldade  

 Dificuldade 

administrável  

 Não é uma 

dificuldade  

1 
Relação com a família dos 

alunos 
43,0 34,5 19,7 

2 
Organizar o trabalho em sala 

de aula 
8,5 36,6 52,1 

3 
Tempo disponível para 

desenvolver as tarefas 
38,0 40,8 15,5 

4 

Tempo disponíveis para 

correção de avaliação, das 

atividades, exercícios, etc. 

34,5 40,8 19,0 

5 
Domínio de novos 

conhecimentos 
 31,7 61,3 

6 
Disponibilidade de materiais 

didáticos 
67,6 25,4  

7 
Relação com a direção da 

escola 
 24,6 68,3 

8 

Participação em reuniões 

pedagógicas 12,0 30,3 47,9 

9 

Trabalho experimental e 

prático com os alunos 54,9 21,8 12,0 

 

 

 

 

Quadro 3. Melhorias do trabalho na escola.  

Melhorias do trabalho docente 

na escola 
Percentuais de respostas 

 Mais importantes Menos importantes 

Melhores condições econômicas e 

materiais da escola                  46,5                   31,3  

Apóio do sindicato                      -                      - 

Tempo                  31,0                  17,6  

Estimulo e motivação                  31,0                   17,6  

Apoio pedagógico                  30,3                   17,6  
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Quadro 4. Atividades a realizar com 10 horas a mais de trabalho remunerado 

 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Aperfeiçoamento informal       88 

Trabalhar com os alunos      71 

Corrigir trabalhos, provas      83 

Formação continuada     76 

Produção de materiais didáticos     83 

Preparar experimento e trabalhos práticos     114 

 

Quadro 5. Importância conferida à mudança da carga horária 

VALORES DA ESCALA 

(de 10 a zero) 

QUANTIDADE 

10 46 

9 12 

8 27 

7 18 

6 5 

5 16 

 


