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Relações Sociais de Gênero e Divisão Sexual do Trabalho

23. Relações sociais de GêneRo e divisão sexual 
do TRabalho: uma convocação TeóRico-analíTica 
paRa esTudos sobRe a saúde das TRabalhadoRas 
da educação

Mary Yale Neves  |  Jussara Brito  
Anísio José da Silva Araújo  |  Edil Ferreira da Silva

A existência de uma heterogeneidade de práticas sociais nos mundos do 
trabalho levou um grupo de pesquisadoras a desenvolver uma avaliação crítica 
das categorias de análise dominantes no âmbito da sociologia do trabalho, da 
qual resultou a proposta de uma nova conceituação de trabalho como prática 
sexuada. 

Nessa direção, nos estudos realizados por Kergoat (1986), destaca-se a 
necessidade de se considerar simultaneamente as esferas da produção e da 
reprodução, no que se refere tanto aos homens quanto às mulheres. A partir 
da década de 1970, explicitam-se questionamentos acerca da ‘dinâmica’ da 
articulação entre essas esferas, bem como da concepção tradicional de traba-
lho (ampliando-o ao trabalho doméstico, trabalho não remunerado, trabalho 
informal). Concretiza-se, assim, a recusa em compreender o trabalho como 
prática assexuada, apontando-se para a divisão sexual do trabalho (Hirata, 
1993, 2002).

Se, por um lado, reconhecemos um avanço na produção de conhecimento 
e na visibilidade desse debate; por outro, constatamos que ele ainda não se 
encontra suficientemente presente, como questão transversal, nos estudos dos 
mundos do trabalho. Nesse sentido, este capítulo se propõe a situar o debate 
atual em torno da ótica das relações sociais de gênero e da divisão sexual do 
trabalho, focalizando, sobretudo, como a incorporação dessa perspectiva de 
investigação pode contribuir para procedermos de forma mais apropriada na 
análise das especificidades da saúde e do trabalho docente, realizado majori-
tariamente por mulheres (Brito, 1999; Neves, 1999; Araújo et al., 2006). Mas 
não só: os benefícios desse enriquecimento no quadro de análise se estendem 
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para todo o setor de serviços, ampliado em razão das recentes mudanças nos 
mundos do trabalho, no qual a participação feminina é, sem dúvida, uma de 
suas marcas.

A IndIssocIAbIlIdAde dAs RelAções socIAIs de GêneRo e dA dIvIsão 
sexuAl do TRAbAlho1

No debate acerca da utilização do conceito de relações sociais de sexo versus 
gênero, Kergoat (1996) credita sua opção conceitual pelo primeiro à teoria 
marxista que sustenta o movimento feminista francês (fazendo analogia com 
relações sociais de classe). A autora invoca ainda as seguintes justificativas para 
esta escolha conceitual: em primeiro lugar, a expressão relações sociais de sexo 
indica de forma mais clara aquilo de que se pretende tratar e, em segundo 
lugar, alude ao caráter de reciprocidade dessas relações, o que não acontece, 
de acordo com seu ponto de vista, com o termo gênero, mais comumente 
associado a estudos sobre mulheres. Em suas palavras:

a aproximação relação social (forçosamente fato da cultura) com a palavra 
sexo (sempre percebido como fato da natureza) tem um efeito detonador, 
interrogativo, subversivo, efeito que, para nós, é positivo, já que pensamos 
que essa abordagem conduz a repensar a epistemologia das ciências sociais. 
(Kergoat, 1996: 25) 

Kergoat defende a ideia de que a divisão sexual do trabalho permite de-
monstrar a existência de uma relação social específica entre os grupos de sexo. 
Partindo da premissa de que as relações sociais de sexo e a divisão sexual do 
trabalho são duas proposições inseparáveis de um mesmo sistema, conclui 
que a indissociabilidade desses conceitos, em todo o seu dinamismo, conduz 
a uma visão sexuada dos fundamentos e da organização da sociedade (Kergoat, 
1996, 2002).

Essa problemática é ilustrada com o tipo de qualificação exigido às mu-
lheres, em que se incluem destreza, minúcia, paciência, cuidados com o 
outro etc. Entretanto, por serem consideradas qualidades inatas (próprias da 
‘natureza feminina’) e, desse modo, não adquiridas em canais institucionais 

1 Mesmo cientes do debate em torno da abordagem anglo-saxônica (categoria de gênero) e da corrente 
francesa (relações sociais de sexo), e concordando com várias das considerações feitas por Kergoat (1996), 
conforme veremos a seguir, optamos em nosso texto pela utilização da terminologia do referencial de 
relações sociais de gênero. Acrescente-se que tem sido mais usual, na literatura latino-americana perti-
nente, o uso do conceito ‘relações sociais de gênero’ do que seu similar ‘relações sociais de sexo’. 
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de formação, não são reconhecidas e valorizadas socialmente, o que deixa 
de explicitar que decorrem de uma aquisição coletiva, possibilitada desde a 
infância pelos trabalhos realizados no âmbito do espaço doméstico (Kergoat, 
1986; Hirata, 1986a).

Para Kergoat (1986), as relações sociais de sexo, em face da divisão sexual 
do trabalho (como materialidade daquelas), ao mesmo tempo que preexis-
tem como noção, são posteriores na condição de problemática. Assim, a 
autora indica que a incorporação da dimensão sexual nos anos 70, até então 
escamoteada na elaboração teórica da categoria trabalho, deve-se ao ressurgi-
mento, nos anos 60, do movimento feminista, ou seja: foi esse movimento 
que possibilitou a emergência da categoria sexo em sua acepção social. Nessa 
perspectiva, o conceito de relações sociais de sexo rompe com a perspectiva 
biologizante das práticas sociais masculinas e femininas, como modelos uni-
versais, e afirma a construção social e histórica das diferenças, ancorando-se 
em uma base não apenas ideológica, mas fundamentalmente material. São 
relações que repousam, por sua vez, em relações de ‘poder’ entre os sexos e 
que assinalam a divisão desigual e hierárquica existente entre eles. Mediante 
a compreensão da divisão sexual do trabalho e a sua incorporação à categoria 
trabalho, foi possível conhecer mais profundamente a natureza do trabalho 
feminino (Kergoat, 1986, 1996; Hirata, 1986b, 1993, 2002).

No tocante à questão da hegemonia da categoria de classe ou sexo, Ker-
goat acredita na necessidade do aprofundamento teórico em termos da rede 
de relações sociais. Para esta autora, “as relações sociais de sexo dinamizam 
todos os campos do social. Toda relação social é sexuada, enquanto que as 
relações sociais de sexo são perpassadas por outras relações sociais” (Kergoat, 
1996: 23), o que a leva a defender, juntamente com Hirata (1993) e outras 
pesquisadoras francesas, tais como Daune-Richard (2003), a necessidade de 
uma sociologia das relações sociais em que os conceitos classe e sexo sejam 
transversalmente percebidos.

Em função disso, Kergoat (1986, 1996) propõe pensar as relações entre 
os sexos (opressão) e as relações de classes (exploração) como coextensivas, 
uma vez que elas se atravessam, acarretando desdobramentos teóricos para o 
campo do trabalho. Em outras palavras, como forma de enfrentar a divisão 
entre a produção e a reprodução, essa autora reivindica uma revisão do con-
ceito homogeneizador de trabalho, cujo parâmetro é o trabalho masculino, 
pretendendo, dessa forma, invocar as assimetrias de sexo presentes nas práticas 
de opressão/dominação ocultadas pela exploração econômica (Neves, 1988).
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Nessa direção, Hirata (1986a) e Lobo (1991) apresentam uma crítica ao 
capitalismo, problematizando-o como relação social de classe atravessada por 
relações sociais de sexo, mostrando a necessidade de uma análise das formas 
de desmascaramento da mercadoria força de trabalho (irrupção das relações 
de opressão homens/mulheres na esfera dos processos de trabalho). Como 
sublinha Hirata (1986b: 12), a

força de trabalho não é uma categoria universal, quantificável e homogênea, 
mas concretamente, para os capitalistas dentro do processo de produção: 
masculina ou feminina, jovem ou velha, casada ou solteira, e que o capital 
se apresenta por vezes mais como relação de exploração do trabalho (pessoa) 
do que da força de trabalho. 

Cabe acrescentar que, ao longo do processo de inserção no mercado formal 
de trabalho, as mulheres foram ocupando alguns dos espaços anteriormente 
exclusivos dos homens, como é o caso do magistério. É sobre esta atividade 
que nos deteremos a seguir para analisarmos o modo como se configura o 
trabalho feminino nas escolas do ensino fundamental.

TRAbAlho docenTe: pRecARIzAção e femInIzAção de umA pRáTIcA pRofIssIonAl

Há muito se reconhece a presença maciça de mulheres no âmbito da escola, 
principalmente na primeira fase do ensino fundamental.2 Uma das possibilidades 
de análise desse processo é conceber o magistério como uma atividade profissional 
feminina, construída historicamente, com base em elementos das esferas sociais, 
culturais, políticas e econômicas (Pessanha, 1994). No entanto, no Brasil – como, 
aliás, em considerável parcela das sociedades ocidentais, obviamente considerando 
as diferenças históricas, socioeconômicas e culturais entre os países – a instituição 
escolar é, originalmente, masculina e religiosa (Enguita, 1991; Nóvoa, 1995a, 
1995b; Apple, 1995; Carpentier-Roy, 1992; Neves & Seligmann-Silva, 2001).3

Arroyo (1985) assinala que, no século XIX, se o professor poderia ser visto 
como o mestre do ofício de ensinar, sendo ao mesmo tempo proprietário, diretor 

2 No campo específico da educação, principalmente a partir da segunda metade da década de 1980 – por 
meio de artigos pioneiros (nacionais e estrangeiros), como os de Bruschini e Rosemberg (1982), Rosem-
berg (1996), Louro (1997), Apple (1995) e Carvalho (1998), que chamavam a atenção para o processo 
pelo qual as mulheres se tornaram professoras e para a identificação das repercussões que essa inserção 
trouxe para o exercício do magistério –, é que o referencial das ‘relações sociais de gênero’, desenvolvidas 
em outros campos de conhecimento, conforme expusemos, passou a ser incorporado nos estudos sobre 
o trabalho docente.

3 No caso brasileiro, os primeiros professores leigos só surgem a partir de meados do século XVIII, quando 
os religiosos deixam de monopolizar as práticas de ensino (Saffioti, 1976; Costa, 1995; Louro, 1997).
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e professor da escola, cuja integração com a comunidade era muito próxima, 
gradativamente ele se transforma em profissional assalariado do ensino. É so-
bre esse ofício já existente, caracterizado na época como trabalho docente, que 
o Estado vai delinear e estruturar a organização escolar brasileira e o tipo de 
profissional que deve atender à necessidade progressiva de expansão da rede de 
ensino (crescimento da educação elementar de massa), decorrente do processo 
de urbanização e industrialização em curso (Saffioti, 1976; Costa, 1995).

Vamos, entretanto, encontrar no debate acerca da condição do professo-
rado, seja em outros países, seja no Brasil, a presença de continuidades ou 
rupturas, em que magistério e escola, como atividades ou instituições sociais, 
transformam-se historicamente. Os sujeitos que circulam nesse espaço se 
diversificam, e a instituição, em razão dos vários aspectos aí presentes, ganha 
novos contornos. Entre as mudanças que marcam, de forma mais evidente, 
esse processo está a “feminização do magistério” (Louro, 1997: 94).

Os homens, que até o final do século XIX ocupavam os postos de ensino, 
retiram-se gradualmente dessa atividade no início do século XX em razão de 
profundas alterações no processo de trabalho docente, decorrentes da com-
binação de relações de gênero (aumento do nível de escolaridade feminina, 
possibilitando a entrada das mulheres) e de pressões econômicas sobre o 
magistério. Tal alteração se verificou porque, com a expansão e as exigências 
introduzidas de formalização do ensino – o fim do trabalho em tempo parcial, 
o aumento do número de dias letivos, a perda relativa da autonomia –, além 
do surgimento de novas oportunidades de emprego masculino, o magistério 
tornou-se cada vez menos atraente para os homens, cujo trabalho foi sendo, 
em contrapartida, assumido pelas mulheres. É essa reviravolta que permite 
uma melhor compreensão das nuances em jogo no exercício da docência no 
ensino fundamental como trabalho de mulher.

Acreditamos, no entanto, que as relações de gênero assumem formas dife-
rentes em cada momento histórico e em cada classe ou fração de classe. Mais 
claramente, em cada classe, a decisão sobre o ‘destino da mulher’, revelada 
pelo encaminhamento profissional, vai estar submetida aos interesses que a 
classe, ou fração de classe, tem naquele momento histórico.

No Brasil, percebe-se como consenso a visão de que, do início do século XX 
até a década de 1960, a origem socioeconômica do professorado do ensino fun-
damental era principalmente de mulheres das classes médias e que, a partir dos 
anos 70, parecia ocorrer uma mudança desse perfil, com suas integrantes, em 
grande parte, oriundas dos estratos médios baixos e das classes trabalhadoras.
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Aqui cabe frisar-se a indiscutível deterioração dos salários no magistério 
em todo o país nos últimos anos, provocando a gradativa precarização das 
condições de vida das professoras.4 O dimensionamento do processo de pre-
carização das relações de trabalho da categoria docente na sociedade brasileira 
torna-se explícito com a visualização da sua remuneração como um trabalho 
não qualificado.

Sem dúvida, o caráter de classe é fundamental para entendermos o processo 
de trabalho docente; porém, essa categoria não nos parece suficiente como 
referencial para explicar as mudanças (de classe) e as tendências de continui-
dade (reprodução das relações de gênero) no professorado, principalmente da 
primeira fase do ensino fundamental. Como frisa Hypólito (1997), ocorreu um 
processo de ‘feminização’ do magistério brasileiro, que é definidor de muitas 
das características, inclusive de classe, desse professorado. Este passou por 
profundas transformações em termos de origem de classe, a partir do momento 
em que as mulheres nele se inseriram. Apple (1995) já afirmava, em relação 
ao Reino Unido e aos Estados Unidos, que essa ocupação (de ensinar) não é 
mais a mesma de antigamente. O mesmo pode ser dito em relação ao Brasil 
(Louro, 1997; Hypólito, 1997).

Convém observar que, entre as alternativas possíveis no século XIX para 
o confinamento doméstico de determinados segmentos de classe do sexo 
feminino, encontram-se comumente as profissões de magistério, de enfer-
magem e outros empregos ligados ao domicílio. A inserção dessas mulheres 
no mercado de trabalho se dá em profissões que têm (ou que passam a ter), 
como vimos anteriormente, características similares às da esfera doméstica; no 
caso, atividades de ‘cuidados’ e responsabilidade relativas à casa, aos filhos e 
ao esposo. De fato, as profissões que reconhecidamente envolvem ‘cuidados’ 
estarão marcadas pela relação entre as atividades dentro e fora de casa, o que 
favorecerá a concentração de mulheres nesses tipos específicos de trabalho, 
reforçando a segregação sexual (Novaes, 1992; Hirata, 1993; Mello, 1993; 
Louro, 1996; Meyer, 1996; Bruschini, 2007; Sorj, Fontes & Machado, 2007).

A incorporação das relações sociais de gênero e da divisão sexual do 
trabalho, como categorias sociais de análise, mostra, portanto, como ideias 
específicas sobre homens e mulheres são produzidas socialmente, qualificando 

4 Independentemente da regra gramatical (que se constitui ela mesma em uma produção social), estaremos 
nos referindo às professoras que compõem principalmente a primeira fase do ensino fundamental de 
escolas públicas no feminino, devido ao fato de sua configuração ser majoritariamente de mulheres. 
Mas, ao longo da seção “A saúde (mental) das professoras”, manteremos a forma adotada pelos autores 
em suas respectivas publicações. 
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as mulheres como mais relacionais, pacientes e afetuosas, atributos que não 
corresponderiam à imagem dos homens (Hirata & Kergoat, 1988). Nessa 
direção, apresentam-se como referências fundamentais para a compreensão 
do trabalho no magistério, uma vez que a representação sobre o que é ser 
professor(a) realça características femininas presentes no processo de socia-
lização. É mediante essa visão universal e a-histórica de homens e mulheres 
que estas passam a ser consideradas mais adequadas para o magistério da 
primeira fase do ensino fundamental, uma vez que detêm as características 
por ele requeridas e, por sua vez, as reproduzem nas relações diferenciadas 
que estabelecem com alunos e alunas.

Tornar-se professora, na linha de argumentação de Kergoat (1996) e Hirata 
(1986a), mais do que uma opção profissional, significa então uma oportunidade 
que a mulher em geral encontra para pôr em prática habilidades e atitudes 
aprendidas em seu processo de socialização. Nesse sentido, podemos afirmar 
que o magistério constitui uma prática social sexuada, na medida em que, 
sobretudo, a primeira fase do ensino fundamental demanda determinadas 
atribuições que não se enquadram apenas no âmbito dos conhecimentos 
técnicos e científicos, mas também em qualidades tidas como ‘intrínsecas’ 
às mulheres, tais como atenção, paciência, abnegação, dedicação e carinho.

Entretanto, como essas características são consideradas próprias da natureza 
feminina, são desqualificadas tanto no nível simbólico quanto no econômico 
(Hirata, 1986b). Lopes (1996: 57), ao analisar o trabalho das enfermeiras, as-
sinala os valores simbólicos e vocacionais da profissão de enfermagem como 
exemplo da concepção de trabalho feminino baseado em um ‘sistema de 
qualidades (e não qualificações) ditas naturais’.

Vianna (1998) e Lelis (1996) sinalizam, contudo, que é possível que o 
envolvimento afetivo com os alunos seja necessidade de homens e mulheres 
que exercem o magistério.5 Apenas com a desnaturalização e a historicização 
das concepções de homem e mulher, masculinidade e feminilidade, é que 
estaremos atentos para as possibilidades de variações históricas e culturais no 
ser e estar professor(a).6

Além disso, segundo indica Carpentier-Roy (1992) acerca da diferencia-
ção dos investimentos afetivos no exercício plural de homens e mulheres no 

5 Para maior aprofundamento acerca da dimensão afetiva e do ‘cuidado’ como atributos da docência, 
principalmente da primeira fase do ensino fundamental, ver Neves e Seligmann-Silva (2001).

6 Se observarmos outras culturas, com suas especificidades, veremos a inserção não só de mulheres, mas 
também de homens nesse tipo de atividade.
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magistério, é importante acrescentar que essa distinção também se reproduz 
em outras esferas da vida, como bem atesta o trabalho doméstico. Essa dife-
renciação constitui-se em elemento fundamental para a compreensão efetiva 
das implicações diversas que o trabalho pode ter para o processo (sempre 
inacabado) de construção identitária e para a sua saúde.

A sAúde (menTAl) dAs pRofessoRAs

Em se tratando de trabalho docente do ensino fundamental, o atual cenário 
de diversas sociedades apresenta um quadro de precarização e excludência, 
no qual se visualiza a deterioração progressiva das condições de trabalho e 
saúde dos professores e professoras – de acordo com pesquisas realizadas na 
Espanha (Esteve, 1999), no Canadá (Carpentier-Roy, 1992; Messing, Seifert 
& Escalona, 1995), no México (Márquez, Talamante & Garduño, 1995), na 
Argentina (Martínez, 1993; Fernández, 1994), na França (Cordié, 1998) e no 
Brasil (dentre eles, Diniz, 1998; Codo et al., 1999; Neves, 1999; Brito & Athayde, 
2003; Araújo et al., 2006; Neves & Seligmann-Silva, 2006; Gomes & Brito, 
2006; Carlotto e Palazzo (2006); Neves et al., 2007; Noronha, Assunção & 
Oliveira, 2008). Nos últimos anos, os estudos que analisam o processo de 
trabalho docente destacam principalmente a presença significativa, no meio 
educacional, de um ‘mal-estar’ entre os professores e professoras, em razão 
de sinais generalizados de sofrimento, sufocamento, estresse, esgotamento, 
ansiedade, depressão e fadiga no trabalho. A expressão desses sintomas, que 
se manifestam em pessoas sem patologias anteriores, está relacionada com as 
situações de trabalho – no sentido de que esses(as) trabalhadores(as) desenvol-
vem seus medos, manifestando sentimentos de incapacidade.

Entretanto, a compreensão da saúde em geral e, especificamente, da saúde 
mental dos(as) que exercem a docência se dá por enfoques teórico-metodoló-
gicos muito diferenciados. Vamos encontrar desde abordagens de cunho mais 
reducionista e impactológico até aquelas que tentam apreender a dinâmica 
complexa da saúde no trabalho. Além disso, nos estudos que se propõem a 
compreender a relação saúde e trabalho docente, nem todos incorporam a 
dimensão de gênero – e entre aqueles que assim procedem existem também, 
a nosso ver, os que o fazem de forma equivocada, ou não exploram as devidas 
consequências da materialização das relações sociais de gênero nos mundos do 
trabalho e na configuração de padrões diferenciados de sofrimento e desgaste 
entre homens e mulheres submetidos(as) a determinadas condições laborais.
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Para efeito deste texto, apresentamos a seguir alguns estudos que versam 
sobre a saúde dos(as) docentes, agrupando-os pela proximidade do tipo de 
abordagem, resguardadas suas diferenças (uns de cunho epidemiológico – 
que adotam ou não o referencial do burnout; e outros que adotam distintas 
abordagens calcadas na psicanálise, na teoria do desgaste, na ergonomia, na 
psicodinâmica do trabalho, assim como aqueles que se fundamentam em uma 
perspectiva teórico-metodológica pluridisciplinar). Nosso objetivo principal é 
identificar aqueles que incorporam ou não a ótica das relações de gênero nas 
suas análises e, em caso afirmativo, apontar, ainda que de forma breve, alguns 
dos seus limites e possibilidades.

Desde os anos 70, pesquisas realizadas nos Estados Unidos assinalam a 
presença de um burnout (esgotamento profissional) no professorado, cujo 
quadro clínico é caracterizado por fadiga, esgotamento, ansiedade e depressão, 
e estudos realizados em outros países desenvolvidos sobre a saúde (em geral) 
dos professores mostram o risco de esgotamento físico ou mental a que estão 
expostos, assim como seu desdobramento em um acentuado absenteísmo. 
Entretanto, essas diferentes pesquisas que tratam do burnout (como do estresse), 
os quais constituem a maioria, abordam-no de formas diferenciadas, assim 
como obtêm resultados distintos, apesar de as condições e a organização do 
trabalho se apresentarem bastante semelhantes.

Assim, é a partir principalmente da década de 1990, embora em número 
reduzido, como é o caso do Brasil, que aparece um conjunto de trabalhos que 
amplia o quadro de análise da saúde (mental) dos professores e das professoras, 
ao incorporarem em suas análises a perspectiva de gênero. Cabe destacar que 
muitos desses estudos se limitam simplesmente a indicar a presença majorita-
riamente feminina em detrimento do sexo masculino.

Esteve (1999), na Espanha, indica a presença de um ‘mal-estar’ difuso entre 
os professores, que pode desembocar ou não no aparecimento do burnout e no 
aumento da ansiedade, com consequências para a autoimagem e a identidade. 
Essa situação aflitiva (incômodo indefinível) por que passam os docentes seria 
decorrente não apenas da crise que assola o sistema educacional de vários países 
diante das mudanças aceleradas e das novas exigências do contexto social (não 
sendo, portanto, peculiaridade exclusiva do sistema educacional espanhol), 
mas sobretudo daqueles fatores que dizem respeito diretamente à atuação 
do professor em sala de aula: recursos materiais e condições de trabalho, e 
violência nas instituições escolares. Assim, segundo esse autor, não obstante 
as consequências desses fatores, os professores não são afetados igualmente, 
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sendo possível localizar muitos que souberam dar respostas efetivas e criativas 
ao novo contexto, outros que reduziram sua eficácia e renunciaram ao ensino 
de qualidade (recorrendo, defensivamente, a um mecanismo de inibição) e, por 
fim, um último grupo, o daqueles que acabam sendo pessoalmente atingidos 
por estresse, neurose ou depressão, que, embora representem um contingente 
relevante, não constituem fenômeno alarmante. O número mais significativo 
corresponderia aos que recorrem ao mecanismo de inibição e rotinizam seu 
trabalho ou abandonam a profissão.

Codo e Vasquez-Menezes (1999), em pesquisa realizada em âmbito nacional, 
afirmam que 48% dos trabalhadores brasileiros em educação da rede pública 
apresentam nível preocupante de sofrimento em pelo menos uma das três 
subescalas que compõem o burnout, concebida como uma síndrome da desis-
tência, que acomete aqueles que ainda se encontram no trabalho. Para tanto, 
recorrem a instrumentos quantitativos que aferem a presença de exaustão 
emocional, baixo envolvimento no trabalho e despersonalização, desenvolvidos 
com relação à existência de tensão emocional crônica que, por sua vez, seria 
provocada pelo excessivo contato afetivo com outros seres humanos. Com base 
em resultados empíricos encontrados, os autores entendem que as origens do 
burnout nesses educadores são decorrentes do conflito existente entre o afeto 
e a razão, das relações sociais de trabalho e da exigência de controle sobre o 
meio ambiente. Paradoxalmente, como os próprios autores enfatizam, apesar 
da grande evasão docente, os achados da pesquisa indicam o percentual de 
90% de satisfação entre os educadores.7 

No caso específico deste estudo, é importante ressaltar que, apesar de Batista 
e Codo (1999) sinalizarem para a dimensão de gênero, o fazem, a nosso ver, de 
maneira equivocada e, por vezes, ambígua, pois na contramão dos estudos reali-
zados no Brasil e no exterior, que apontam para uma feminização da profissão, 
principalmente no ensino fundamental, em razão da presença majoritária de 
mulheres, tais autores sustentam que estaria em curso uma ‘desfeminização’ 
dessa profissão – com base, sobretudo, na elevação do ingresso de homens. 
Em verdade, generalizam algo que se apresenta em maior nível no ensino 
médio (e, em proporção menor, na segunda fase do ensino fundamental), o 
que, por vezes, não fica suficientemente claro em sua análise. Vale lembrar 

7 Apesar de não se constituir em objetivo deste texto, já que seu foco remete fundamentalmente para a 
importância do referencial de gênero nos estudos sobre o trabalho, e se estes incorporam ou não tal 
perspectiva, ressaltamos que uma devida problematização e uma apreensão crítica (da obtenção) desses 
resultados (e daqueles dos estudos subsequentes, como também das suas diferenças) acerca da saúde 
dos docentes se fazem necessárias.
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aqui o que já foi assinalado por Neves e Seligmann-Silva (2001), quando estas 
autoras sublinham o processo sócio-histórico de feminização como não cir-
cunscrito apenas à presença progressivamente maciça das mulheres, mas que 
esse fenômeno estaria vinculado também por certa maneira – considerada 
feminina – de perceber e exercer o magistério, tal como visto na seção anterior 
(Carpentier-Roy, 1992; Costa, 1995; Apple, 1995; Lopes, 1996; Louro, 1997; 
Araújo et al., 2006).8

Carlotto e Palazzo (2006) realizaram um estudo epidemiológico em esco-
las particulares de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, que envolveu 190 professores (87,5%) de uma população de 
217 docentes do ensino fundamental e médio, sendo que destes 78,9% eram 
do sexo feminino. Tiveram como objetivo identificar o nível da síndrome de 
burnout, buscando possíveis associações com variáveis demográficas, laborais 
e fatores de estresse percebidos no trabalho. Os resultados mostraram que os 
docentes apresentam níveis baixos nas três dimensões que compõem o burnout: 
exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal 
no trabalho. Uma tendência de exaustão emocional (que atingiu índice mais 
elevado que as outras dimensões) está relacionada a fatores de risco como 
o excesso de alunos e a carga horária de trabalho. Os fatores de estresse no 
trabalho foram associados às expectativas que os familiares dos alunos têm 
sobre o trabalho docente, ao mau comportamento de parte desse alunado 
e à pouca participação nas decisões da gestão da escola. Quanto às variáveis 
demográficas, dentre elas o sexo, as autoras apontam, respaldadas em alguns 
estudos que adotam o referencial do burnout, para a ausência de diferenças 
estatisticamente significativas associadas a esta síndrome, diferentemente do 
que atesta o estudo de Araújo e colaboradores (2006), também de cunho 
epidemiológico. Nessa direção, indagamo-nos, como frisado anteriormente, 
na linha de estudos como o de Araújo e colaboradores (2006), que têm como 
dimensão norteadora as implicações das relações sociais de gênero no traba-
lho docente na saúde, se a não incorporação desse olhar (de gênero) é o que 
produz essa diferença analítica.

Em 2006, Araújo e colaboradores realizaram estudo epidemiológico cen-
sitário com 794 professores (47 homens e 747 mulheres) do ensino público 
fundamental de Vitória da Conquista, Bahia, cujos objetivos eram descrever 

8 Vale lembrar que pesquisa realizada pela Unesco (2004), com professores dos ensinos fundamental e 
médio, confirma que o magistério continua sendo predominantemente exercido por mulheres, que 
somam 81,5%, contra 18,5% de homens.
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aspectos da relação entre trabalho docente e saúde, na perspectiva de gênero; 
avaliar possíveis diferenças entre as características do trabalho dos homens e 
das mulheres na escola; e descrever condições de saúde referidas por docen-
tes, segundo gênero. Esse estudo indica alguns pressupostos equivocados que 
norteiam as pesquisas acerca da saúde no trabalho, tais como: 1) as mulheres 
engajadas em trabalho não pago não estão sujeitas à produção de estresse; 2) 
as mulheres inseridas em atividades pagas estão sujeitas aos mesmos estresso-
res que os homens; e 3) experiências ocupacionais similares às dos homens 
produziriam novo padrão de doenças entre as mulheres, o qual é comparável 
àquele observado em homens. Entre as conclusões, os autores sinalizam que 
a escola tem demarcações, atravessadas pelo gênero, reproduzindo relações 
que tornam as mulheres mais vulneráveis aos postos de trabalho considerados 
como menos qualificados, com menores salários e baixo status social. Afirmam 
ainda que o setor educacional tem ampla participação feminina, o que significa, 
segundo os autores, que as investigações deveriam dialogar com a condição do 
feminino, demarcando-se a importância de se avaliar a carga total de trabalho 
(dupla jornada), ou seja, incluir o trabalho doméstico nas discussões acerca 
das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde. Por fim, sustentam a 
existência de diferenças relevantes entre o perfil dos professores segundo o 
sexo, já que as mulheres adoecem mais, apesar de fazerem a ressalva que os 
resultados obtidos devem ser avaliados com cautela, devido ao fato de que as 
mulheres professoras têm idade em média superior à dos homens.

Encontramos também estudos que partem do referencial psicanalítico, 
como o de Cordié (1998), na França, e de Diniz (1998), no Brasil (em Belo 
Horizonte, MG). As duas autoras mencionam a existência de profundo mal-
estar nas professoras e nos professores, bem como identificam um sentimento 
de impotência resultante das dificuldades enfrentadas no trabalho. Para tanto, 
Cordié examina as implicações pessoais dos educadores no exercício da função, 
invocando o lugar do inconsciente, e Diniz chama a atenção para as constantes 
ausências dos professores da sala de aula, muitas vezes justificadas por licenças 
médicas. Esta última autora se interroga ainda em que medida tais ausências 
possibilitam que as professoras suportem o mal-estar do trabalho pedagógico 
ou, melhor, a grande insatisfação manifestada com o trabalho.

Fernández (1994), que adota também o enfoque psicanalítico, ao estudar 
as origens da construção do corpo e algumas relações entre corporeidade, 
gênero sexual e pensamento de um discurso cultural no contexto argentino, 
constata a exigência de que se esconda a sexualidade da professora primária 
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e de que ela anule sua corporeidade (situando-a em paradoxal categoria:  
‘senhorita virgem e mãe’). A queixa, que é muito comum entre as professoras, 
pode expressar, segundo essa autora, um lamento impotente em relação a sua 
realidade, reproduzindo, dessa forma, uma situação de resignação, de imobi-
lização e de dependência (o que é, aliás, muito estimulado pela instituição 
escolar), ou apresentar-se como queixa-reclamação, aproximando-se, às vezes, 
de uma reflexão crítica sobre essa realidade.

Messing, Seifert e Escalona (1995), por sua vez, ao realizarem uma análise er-
gonômica da atividade docente no Canadá, chamam a atenção para uma gama 
de habilidades técnicas e posturais que têm de ser dominadas pelos professores 
e professoras, focalizando, em especial, as consequências dessas habilidades 
na saúde em geral. Esse estudo procurou identificar particularmente a carga 
de trabalho global expressa em dificuldades enfrentadas em razão de turmas 
numerosas, crianças com problemas de aprendizagem, desconforto térmico 
nas salas de aula, carga horária extensiva, grande investimento emocional, 
necessidade de concentração intensa, situações que provocam a exaustão física 
e mental desses(as) trabalhadores(as).

Na perspectiva de identificação de cargas de trabalho, encontramos também 
a pesquisa de Márquez, Talamante e Garduno (1995) desenvolvida no México. 
Este estudo privilegia o enfoque de gênero por sua capacidade de apreender 
o contexto geral de incorporação das mulheres nos mundos do trabalho e 
as especificidades de seu processo saúde-doença, enfatizando a expressão da 
identidade materna no magistério. Os fatores de desgaste das mestras dizem 
respeito às cargas físicas (ruído, temperatura, iluminação), químicas (pó de 
giz, contaminação), biológicas (infecção por micro-organismos), fisiológicas 
(esforço físico, posição incômoda, esforço visual) e psíquicas (atenção e intera-
ção com os alunos, relações conflitantes com as autoridades e com os colegas, 
desqualificação do trabalho docente, falta de estímulo, envolvimento afetivo 
com os alunos e seus problemas, reduzido tempo de descanso, ansiedade e 
culpa por não cumprir as tarefas domésticas). Tais fatores se expressam em 
patologias relativas: 1) à saúde mental (que incluem os transtornos psíquicos 
não graves – insônia, irritabilidade, dores de cabeça, fadiga, angústia, temores, 
depressão, com implicações em seu cotidiano de trabalho –, as enfermidades 
psicossomáticas – colite, gastrite, hipertensão –, além de patologias mais 
graves – esquizofrenia, depressão); 2) ao sistema respiratório (problemas de 
garganta, olhos e pulmões, como faringite, laringite, disfonia, bronquite);  
3) ao esforço e posição (lombalgias, transtornos de coluna, miopia, vista can-
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sada); 4) ao aparelho digestivo (infecções gastrointestinais, anemia crônica); 
5) a enfermidades infecciosas (sarampo, rubéola, varíola).

Martínez (1993) e Carpentier-Roy (1992), por sua vez, chamam a atenção 
para as implicações que a perspectiva de burocratização e de racionalização 
econômica do sistema escolar acarreta para as relações de trabalho e a saúde 
mental. Segundo Martínez, pesquisadora argentina, um dos eixos fundamentais 
da problemática do processo de trabalho docente reside no fato de a pedagogia 
– como prática e saber que confere identidade ao professor e conteúdo a seu 
ofício – ter sido substituída por uma pseudotecnologia educativa. Isso provoca a 
desvalorização da docência, a burocratização do sistema, a rotinização e a perda 
de autonomia no fazer cotidiano do professor e a deterioração da produção 
intelectual como trabalhador da cultura (Martínez, 1993).

Essa perda de autonomia no trabalho, de acordo com Carpentier-Roy 
(1992), tem implicações não só ao nível do conteúdo da tarefa, mas também 
nas relações afetivas que, no caso específico, o(a) professor(a) estabelece com os 
alunos e com os outros colegas e que, inclusive, extrapolam as esferas curricu-
lares. Nesse sentido, a liberdade no trabalho do(a) professor(a) é fundamental 
para lhe assegurar a realização não apenas do conteúdo, mas também de um 
projeto pessoal como educador(a).

O estudo de Carpentier-Roy (1992) sobre a saúde mental dos professo-
res e das professoras de Québec, no Canadá, com base na então chamada 
psicopatologia do trabalho,9 situa-se, na classificação da própria autora, na 
esfera pré-patológica, área em que coabitam prazer e sofrimento e na qual 
os efeitos sobre a saúde mental podem ser ocultados por uma normalidade 
de comportamentos. Carpentier-Roy interroga-se sobre o que estará sob essa 
normalidade, cujo objetivo é prevenir e evitar a evolução em direção à pato-
logia, como o burnout. 

A autora aponta para a falta de reconhecimento, por parte da direção, dos 
colegas de trabalho e da comunidade em geral, como fator de risco da síndro-
me de esgotamento profissional. Outro elemento constatado diz respeito à 
insatisfação do professorado em relação às pressões sofridas sobre a atividade 
realizada, tais como: vigilância, duplicidade de função (professor/policial), 
controle rígido do tempo, mudanças de conteúdo dentro de uma mesma 
disciplina impostas subitamente, carga pesada de algumas disciplinas, insufi-
ciência de recursos instrumentais adequados, falta de tempo livre para trocas 

9 Expressão que, posteriormente, passará a ser substituída por psicodinâmica do trabalho.
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entre elas e classes numerosas. Além desses aspectos, Carpentier-Roy sublinha 
a existência de medo e ansiedade, o que aumenta a ‘penosidade’ psíquica da 
docência. Os fatores ansiógenos identificados nessa investigação são: vivência 
de isolamento, que gera a ideia de falta e culpabilidade individuais; ansiedade 
provocada por taxas de reprovação e abandono dos alunos; avaliação direta 
ou indireta da competência da professora; relações hierárquicas (burocráticas 
e autoritárias); cumplicidade com um sistema escolar desumano; desilusão de 
ver o conhecimento transformado em bem de consumo; e o medo do esgota-
mento profissional. Para Carpentier-Roy, a presença ou a falta de suporte, de 
ordens cognitivas e afetivas, age como moduladores em relação ao prazer e ao 
sofrimento no trabalho, sendo a maior fonte de satisfação a relação prazerosa 
que as professoras e os professores mantêm com seus alunos.

Em pesquisa realizada no município de João Pessoa, Paraíba, Neves 
(1999) trata principalmente das vivências de prazer e sofrimento psíquico 
das professoras do ensino fundamental, a forma pela qual estas constroem/
reconstroem o sentido do trabalho em condições tão adversas. Os materiais 
de campo evidenciam uma série de tendências de desqualificação e desvalori-
zação do trabalho docente marcadas pelas relações sociais de gênero e classe, 
com sérias implicações na saúde dessas professoras. A vivência das professoras 
em relação à saúde, mais precisamente em relação à doença, contempla, com 
ênfase, problemas relacionados à voz, à alergia, à visão, à coluna vertebral, a 
músculos e a varizes. Completam esse quadro as enfermidades psicossomá-
ticas, expressas por cansaço, alterações digestivas e de sono (insônia) e dores 
de cabeça, determinando que a economia psicossomática se apresente como 
elemento estratégico da investigação em saúde mental no trabalho docente. 
Diante das diversas situações de constrangimento no trabalho, as professoras 
manifestam um rol de sinais e sintomas de sofrimento psíquico, expresso em 
desânimo, fadiga, frustração, depressão, impotência, insegurança ao realizar 
as atividades cotidianas, manifestações de irritação, angústia e, até mesmo, 
‘sensação de enlouquecimento’. A investigação realizada levantou determinados 
fatores que, na maioria dos casos, incidem sobre o sofrimento das professoras: 
as relações hierárquicas, a longa e exaustiva jornada de trabalho (somada ao 
trabalho doméstico), a dificuldade de operar o ‘controle de turma’, o crescente 
rebaixamento salarial, a contaminação das relações familiares e, principalmen-
te, a progressiva desqualificação e o não reconhecimento social de seu trabalho. 
A maior fonte de prazer diz respeito à relação que essas professoras mantêm 
com seus alunos. Identificaram-se, também, algumas formas pelas quais elas 
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conseguem enfrentar as dificuldades presentes em seu cotidiano de trabalho, 
tornando-o, em muitos casos, psiquicamente estruturante.

Os estudos desenvolvidos inicialmente por Brito e colaboradores (2001), 
no estado do Rio de Janeiro, incidem sua análise nos fatores que contribuem 
para a “sobrecarga de trabalho” – expressão usada pelos(as) trabalhadores(as) –, 
buscando revelar também que tipos de movimentos são feitos pelos professores 
e professoras para instaurar novas normas de saúde diante de condições tão 
adversas. Nas análises, os autores ressaltam que o trabalho real do(a) professor(a) 
extrapola os limites da jornada e do espaço no interior da escola. 

De acordo com a prescrição da tarefa, esse(a) profissional deveria cumprir 
por semana um determinado número de horas em sala de aula, e outro tempo 
seria reservado para elaboração de aulas e demais atividades. Entretanto, devido 
às variabilidades – como número elevado de alunos por turma, espaço inade-
quado para desenvolver as atividades fora da sala de aula (sala dos professores), 
más condições de trabalho (ruído, falta de recursos materiais, como computa-
dor, livros, folhas e revistas), tempo insuficiente, constantes interrupções por 
parte dos alunos etc. –, uma regulação feita pelas professoras e professores é 
ocupar o que seria o seu tempo livre com essas atividades, invadindo as suas 
vidas domésticas, com maiores implicações para as mulheres professoras, já 
que são estas que tradicionalmente assumem o trabalho realizado no espaço 
privado (doméstico) (Gomes & Brito, 2006). Adotando uma perspectiva de 
cruzamento de métodos de investigação, foram analisados também os dados 
oficiais sobre ‘readaptação profissional’ referentes a um período de cinco anos 
(1993-1997), considerando a readaptação como um indicador do quadro saúde-
doença no trabalho. Merece atenção o fato de que, para os(as) professores(as), 
ampliaram-se as readaptações por problemas vocais, evidenciando modificações 
nas condições e na organização do trabalho, que tornaram a atividade docente 
potencialmente mais nociva ao longo dos cinco anos pesquisados.

Esses últimos estudos sobre a saúde dos professores e professoras encontram-
se no âmbito de uma intervenção mais global voltada para a análise da saúde 
dos(as) trabalhadores(as) da educação, realizada por pesquisadores, a partir de 
1998, no Rio de Janeiro (Fundação Oswaldo Cruz e Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro) e, posteriormente, na Paraíba (Universidade Federal da Pa-
raíba). Eles referem-se a uma experimentação que envolve programas integrados 
de pesquisas articulados a programas de formação-intervenção, respeitando 
as singularidades de cada contexto. Essa experimentação é uma maquinação 
coletiva engendrada segundo o dispositivo Comunidade Ampliada de Pesquisa 
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(CAP) proposto por Brito e colaboradores (2001),10 inspirado no dispositivo 
Comunidades Científicas Alargadas (Oddone, Re & Briante, 1981), que 
envolve um regime de troca de saberes entre trabalhadores e pesquisadores 
de instituições envolvidas. As diversas experiências daí decorrentes tiveram 
também como suportes teórico-metodológicos a ergonomia da atividade e a 
psicodinâmica do trabalho, na perspectiva ergológica (Schwartz & Durrive, 
2007). Esses estudos e intervenções vêm propiciando a compreensão das 
situações de trabalho dos(as) docentes das escolas públicas nesses estados, 
construindo mudanças das condições de trabalho e potencializando o poder 
de luta desses trabalhadores e trabalhadoras nas questões referentes à saúde, 
na perspectiva das relações sociais de gênero (Brito, Athayde & Neves, 2003b; 
Brito & Athayde, 2003; Neves et al., 2007; Neves, Brito & Athayde, 2010).

pARA fInAlIzAR...

Vimos que o processo de ocupação do magistério, principalmente do ensino 
público fundamental, pelas mulheres não só favoreceu o rebaixamento salarial 
e a desvalorização dessa profissão como sedimentou um determinado tipo de 
fazer. De fato, encontramos certa tradição, com todo o seu arsenal simbólico, 
na construção das representações sobre o trabalho docente – tradição que 
parece estar atravessada por uma perspectiva essencialista do gênero feminino 
e do magistério, cuja associação é percebida como intrínseca. A representação 
do magistério como uma profissão feminina, tal como verificada em diversos 
estudos realizados nos mais diferentes países e regiões do Brasil, influi e deter-
mina não apenas a ‘opção’ pelo magistério como também o funcionamento 
das salas de aula e os modos de realizar esse ofício. É nesse sentido que se 
pode evidenciar a ‘feminização’ do magistério não só pela presença maciça 
das mulheres nessa atividade de trabalho, mas também por certa maneira – 
considerada feminina – de percebê-lo e exercê-lo.

Julgamos que a análise sobre a relação trabalho docente e saúde não 
encontra sentido se não se ancora também na ótica das relações de gênero, 
a nosso ver não apenas uma categoria de análise que se compõe com outras 
para desvendar uma realidade. Tal posicionamento é um pressuposto básico, 

10 Ver, a esse respeito, Cadernos de Método e Procedimentos (Brito, Athayde & Neves, 2003a) e Cadernos de 
Textos (Brito, Athayde & Neves, 2003b), concebidos pelo Programa de Formação em Saúde, Gênero e 
Trabalho nas Escolas, como instrumentos de orientação para a constituição das CAPs que venham a 
se desenvolver com o objetivo de dar início a ciclos de formação e pesquisa-intervenção dirigidos aos 
trabalhadores e trabalhadoras de escola.
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uma condição capital, sem o que qualquer compreensão se torna impossível. 
A relação com o trabalho – e as evidências mencionadas anteriormente são 
abundantes nessa direção – é toda perpassada por construções históricas que 
destinam aos homens e às mulheres determinados lugares sociais.

O reconhecimento da dupla jornada de trabalho e das ‘competências’ 
requeridas às mulheres para atuar, principalmente, na primeira fase do en-
sino fundamental é indispensável para apreender o quadro de sofrimento e 
adoecimento docente, o que nem sempre está presente nos estudos realizados, 
ou não é devidamente considerado.

O caso exemplar mencionado demonstra a necessidade de se incorporar, 
na análise da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em geral, esse vasto 
patrimônio de reflexões em torno da ótica das relações sociais de gênero, 
sob pena de nos defrontarmos com análises enviesadas, desprovidas da sus-
tentação que poderiam ter caso incluíssem em seus estudos a perspectiva de 
gênero. A abundância de argumentos aqui enunciada em favor da incorpo-
ração da ótica das relações sociais de gênero nas análises sobre os mundos 
dos trabalhos revela-se ainda mais pertinente quando nos defrontamos com 
o alargamento do setor terciário. Um olhar com a lupa evidencia que a mes-
ma lógica que preside a feminização do magistério se estende para outras 
tantas atividades, como os call centers, nos quais as ‘competências’ femininas 
são demandadas, reproduzindo uma discriminação histórica. Não se trata, 
portanto, de adicionar mais uma categoria de análise, mas de embeber o 
nosso olhar com essa perspectiva, sem o que prosseguiremos na tradição de 
ocultamento que marcou (e ainda marca) os estudos sobre o trabalho e a 
saúde das trabalhadoras.
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