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RESUMO: Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa realizada no Mestrado em Educação

(UFPA/2008), que investigou os significados e sentidos dos discursos de crianças sobre a profissão e os

gêneros na docência. Com o intuito de analisar por meio dos discursos das crianças os desdobramentos das

questões de gênero no trabalho docente e no magistério, elegemos as teorizações de Mikhail Bakhtin no

processo de investigação e análise dos dados que foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada. A

pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal de Ananindeua-Pa. Os discursos das crianças

demonstram continuidades e rupturas com os papéis construídos historicamente para homens e mulheres e

também apresentam expectativas para a prática docente que superam binarismos oferecendo informações

significativas para (re)pensarmos a docência.
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ABSTRACT: This paper presents some results of the survey conducted in the masters in education

(UFPA/2008), which investigated the meanings and senses of the speeches of children about the profession

and the genera in teaching. In order to parse through the speeches of children the ramifications of gender

issues in teaching and working in the teaching profession, we elect the theorizing of Mikhail Bakhtin in the

process of research and analysis of the data were collected through semi-structured interview. The survey

was conducted in a public school of municipal Ananindeua-PA. The speeches of children showing continuities

and ruptures with the historically constructed roles for men and women and also have expectations for the

teaching practice to overcome binaries offering meaningful information to (re) consider teaching.
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem centralidade nos temas: Criança, Gênero, Docência e Profissão com o objetivo de analisar os

significados e sentidos atribuídos pelas crianças à profissão e a docência de professores/as.

O encontro com o tema ocorreu no ano de 2005, período em que atuei como professora da 1ª série do ensino

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/crianca_e_genero_os_discursos_de_criancas_sobre_a_profissao_e_os_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.1-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



fundamental numa escola municipal de Ananindeua/Pa. Naquele espaço me deparei com uma realidade bem

diferente das que já havia vivenciado, pois, ali encontrava-se em exercício de 1ª à 4ª séries oito (08)

professores homens e dezenove (19) professoras, considerando que 81,3% dos docentes da Educação Básica

no Brasil são mulheres e apenas 18,7% são homens[ii].

Isso me fez lembrar que aquela situação não era de certa forma considerada comum, em função da história

de feminização que o magistério possui, principalmente, na

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Percebi que a criança estava situada num

espaço de produção de identidades, que é a escola, e essa instituição ficou marcada historicamente como um

espaço de trabalho para as mulheres.

Para obtenção do objetivo proposto, a escolha dos instrumentos de coletas de dados e a sua utilização foram

feitas considerando as especificidades e características dos sujeitos infantis que, para Demartini (2002), são

fundamentais nos trabalhos de pesquisa com crianças.

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa e os arranjos metodológicos acompanharam o pensamento

bakhtiniano. Brait (2003) lembra-nos que Bakhtin fala da importância do contexto extra-verbal que envolve o

discurso e que é composto de 03 fatores: “1- A extensão espacial comum aos interlocutores [...]; 2- O

conhecimento e a situação comum existente entre os interlocutores; 3- A avaliação comum dessa situação”

(Idem, Ibidem, p. 19).

Considerando tais fatores as crianças entre as idades de 09 à 11 anos foram escolhidas pelas experiências

que possuíam com a docência exercida por ambos os gêneros, no mesmo espaço escolar e com o mesmo

tempo de experiência (03 anos), ou seja, desde o ano de 2005, compartilham das experiências com o

professor homem, e no ano de 2007, passaram a ter na docência a presença da professora o que possibilitou

que os sujeitos infantis pudessem falar das suas experiências com professores e professoras, dentro do

espaço que lhes é comum – a escola.

Os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram: (01) a faixa etária prevista; (02) o

consentimento da criança e a autorização dos responsáveis[iii]; (03) ser aluno/a ou já ter sido aluno/a de um

profissional da educação do sexo masculino e feminino.

A análise dos dados está fundamentada na perspectiva sócio-histórica e nas teorizações de Bakhtin (2003)

sobre o discurso, pela importância que este autor atribui em se considerar as dimensões dialógicas e

ideológicas na produção dos significados e sentidos presentes no discurso e que são historicamente

determinados. A centralidade que foi atribuída aos discursos das crianças, se fez necessária, por serem estas

que vivenciam diariamente o trabalho docente exercido por professores e professoras. A perspectiva

sócio-histórica permeou as análises e apreendeu às crianças, como sujeitos que se constituem

sócio-culturalmente pelas suas experiências, pelos lugares sociais que ocupam como meninos e meninas,

como crianças, como alunos/as.

(ENTRE)CRUZANDO CRIANÇA, GÊNERO, DOCÊNCIA E PROFISSÃO.
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Os sentimentos de infância e de família na modernidade e a articulação da docência nas séries

iniciais com a feminilidade.

A articulação do trabalho docente com a feminilidade tem uma história originada pelas mudanças ocorridas no

processo de transição do antigo regime das sociedades tradicionais para a modernidade. As transformações

no sentimento de infância e na família suscitariam novas formas de organização dos espaços e de relações

familiares, que passariam a ter a criança como fonte das preocupações da vida privada.

A escola tal como a concebemos na atualidade, organizada em classes por idade para atender os sujeitos

infantis é estruturada em meio as transformações sociais e econômicas, que vinham ocorrendo e que não se

deram de forma linear e imediata. Segundo Ariès (1981), desde o século XV as mudanças nas mentalidades

quanto ao sentimento de infância e de família ganharam reforços com as transformações econômicas, que

exigiriam novas formas de organização dos espaços e de valorização dos sujeitos, fazendo emergir novos

valores e interesse pela criança e por sua educação que foi ganhando proporções cada vez maiores a partir do

século XVI, chegando a consolidação da escola na modernidade como uma das instituições responsáveis pela

educação da criança.

O conceito moderno de infância trouxe à relação adulto-criança uma forma de interação em que o cuidado se

tornou o eixo central desta relação e consequentemente passou a permear trabalhos, práticas e políticas

públicas que têm a criança como o centro dos seus objetivos e ações, como é o caso do trabalho docente que

foi associado às mulheres em função das construções de um modelo feminino vinculado ao cuidado.

Para muitas pessoas não parece estranho pensar e definir as tarefas de cuidado, o trabalho doméstico, a

prática de maternagem[iv] e o ensino primário como parte da natureza feminina, estas atividades foram

vistas (e ainda o são) como reservadas e destinadas às mulheres. É neste sentido que Carvalho (1998)

enfatiza que ao se pensar a escola e o trabalho docente, a criança deve ser considerada, por ser o objeto

central deste trabalho. Esta autora também afirma da importância de temas como o cuidado com as crianças,

o conceito de ideologia da maternidade e as suas influências na organização social, se tornarem centrais nos

estudos de gênero voltados para a educação para uma melhor compreensão destas questões que estão

presentes no trabalho docente.

Ariès[v] nos informa que, os sentimentos de inocência e fragilidade com relação à criança promoveram

formas de relações com os adultos baseadas no disciplinamento, nos cuidados e na proteção. A família cada

vez mais preocupada em resguardá-la das impurezas do mundo, protegia e cuidava deste ser. Os sentimentos

que permeavam as relações familiares nas sociedades tradicionais, segundo Ariès (1981), se diferenciavam

daqueles construídos na modernidade, pois, nas sociedades tradicionais estavam pautados nas contribuições

que as crianças poderiam trazer ao bem comum da família “[...] a família era uma realidade moral e social

mais do que sentimental [...]” (ARIÈS, 1981, p. 158). O valor sentimental crescente na família trouxe

mudanças significativas nas formas de relação desta com a criança.

A preocupação com a criança, com a sua educação a colocou no centro das atenções familiares, substituindo a

aprendizagem prática do cotidiano pela escola, e o afastamento a que as crianças eram submetidas ao serem

ensinadas por outras famílias por uma aproximação sentimental maior entre pais e filhos. Sobre isso fala

Ariès:
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Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia conquistado um

lugar junto de seus pais, lugar este a que não poderia ter aspirado no tempo em que

o costume mandava que fosse confiada a estranhos. Essa volta das crianças ao lar

foi um grande acontecimento: ela deu à família do século XVII sua principal

característica que a distinguiu das famílias medievais. A criança tornou-se um

elemento indispensável da vida cotidiana, e os adultos passaram a se preocupar com

sua educação, carreira e futuro. (Idem, Ibidem, p. 189).

Esse modelo de família centrada na criança emerge na nova classe social – a burguesia, e se estenderia a

partir do século XVII a outras classes sociais, como modelo ideal de vida familiar. Para este autor, o

sentimento de família triunfou de tal forma na modernidade que as pessoas se esqueceram de sua origem

burguesa e aristocrática. A família tinha um papel a cumprir com as crianças em que a base estava no afeto e

nos cuidados e se generalizaria a todas as relações adulto-crianças.

Nesse processo de valorização da vida privada, a mulher é intitulada senhora do lar e da família, no ideal de

vida doméstica, construiu-se o ideal de mulher com características maternais e naturais. O ideal de dona de

casa que cuida dos/as filhos/as, e de um poder de educadora e civilizadora da criança ganha força, segundo

Perrot (1988), no século XIX, quando os papéis sexuais são mais bem enfatizados e ganham notoriedade, em

que a mulher é definida com uma natureza maternal e cuidadora “[...] a ação das mulheres no século XIX

consistiu sobretudo em ordenar o poder privado familiar e materno, a que eram destinadas” (Idem, Ibidem,

p. 180).

A dimensão biológica da maternidade foi reforçada com o seu papel na educação dos/as filhos/as e a escola

se desenvolve, segundo Perrot (1988), tendo como base o saber empírico da mulher com os cuidados, sua

vocação maternal lhe propiciou cuidar de crianças no lar e, posteriormente, na escola. No entanto, o cuidado

é uma forma histórica e cultural de relação, principalmente, da mãe com a criança e não deve ser

essencializado.

Para Carvalho (1999a), o cuidado como ação histórica direcionada à infância, possui especificidades diante da

história das relações escolares entre adultos e crianças, pois a influência dos discursos normativos que

difundiam uma representação naturalizada dos cuidados com a saúde e a educação das crianças como um

dever feminino, transformou no final do século XIX, em todos os meios sociais a criança como um assunto de

mulher. Esta compreensão produziu uma cultura centralizada na mãe e na criança e se estendeu para campos

de atuação profissional como a escola, tornando a presença feminina neste espaço necessária, pela função

específica reservada às mulheres para os cuidados com as crianças.

A escola e o trabalho docente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental tem uma

especificidade central - o envolvimento e a relação com crianças. Neste processo o cuidado e a afetividade

são aspectos que se tornaram importantes nessas relações. A criança ao ser vista como um ser diferente do

adulto e como alguém que deve se preparar para a vida adulta, encontrou na escola um lugar adequado para

esta preparação, porém, segundo Ariès (1981) tal preparação não se daria de qualquer maneira “[...] exigia

cuidados e etapas, uma formação. Esta foi a nova concepção da educação, que triunfaria no século XIX”

(ÀRIES, 1981, p. 119).
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A importância social da escola na formação dos sujeitos foi reforçada com os novos ideais de sociedade

pautados no progresso, na disciplina e na valorização da ciência e, segundo Carvalho (1999a), se articulariam

a importância atribuída a educação da criança na modernidade exigindo um saber necessário para quem se

relaciona com estes sujeitos nos diversos espaços, sejam públicos ou privados, “[...] para acompanhar o

desenvolvimento da criança é necessário principalmente empatia e identificação com ela, características que

se começa a exigir da mãe, da enfermeira e da professora” (Idem, Ibidem, p. 69). Inicia-se assim um

processo de identificação da escola com a domesticidade, um lugar que deve ser aconchegante e agradável, e

da docência para crianças com a feminilidade, como uma extensão das atividades exercidas no lar.

Todos estes discursos que acentuavam o valor do amor materno para a promoção do desenvolvimento

infantil, aproximando cada vez mais as mulheres das funções ligadas ao cuidado e a disciplina de crianças,

estendeu-se as instituições escolares e pôde ser definido como um modelo idealizado de relação

adulto-criança, que tem como base uma infância longa, com a presença da mãe constante, que cria os/as

filhos/as, numa família nuclear com papéis bem definidos e aceitos com naturalidade e com um homem

encarregado de prover financeiramente a família.

Para Carvalho (1999a), as escolas são um dos lugares sociais em que esses ideais ainda se apresentam, pois,

segundo esta autora: [...] Na escola da segunda metade do século XX, é com referência a esse modelo de

maternidade total que são feitos apelos às professoras para que se inspirem no pensamento maternal ao se

relacionarem com seus alunos. (Idem, Ibidem, p. 74).

A ênfase nas dimensões maternais e afetivas aproximava cada vez mais as mulheres dos espaços escolares e

contribuíram para o afastamento considerável dos homens da docência, principalmente, na educação infantil e

nas séries iniciais do ensino fundamental. Desta forma podemos compreender como uma profissão que foi

iniciada por homens se feminilizou.

Estudos realizados por Ferreira e Carvalho (2006) indicam que dos 100% dos profissionais da educação

infantil, apenas 1,5% são do sexo masculino e as mulheres perfazem um total de 98,5% de atuantes neste

nível de ensino. No ensino fundamental de 1ª à 4ª séries, o percentual de homens atuantes aumenta para

16,5% e o número de mulheres é de 83,5%[vi]. Os dados apresentados pelos autores confirmam as relações

de gênero presente na maneira de se conceber o magistério desde meados do século XIX, e que vai

promover, segundo Carvalho (1998), a consolidação das mudanças na composição sexual dos docentes no

início do século XX.

Ao dar centralidade à docência nas séries iniciais do ensino fundamental as questões de gênero são,

inevitavelmente, trazidas para o centro das discussões em função do processo de feminização da profissão

docente. Este processo iniciado no século XIX é um exemplo da institucionalização histórico-social de lugares

e papéis definidos aos gêneros. Pois, a valorização da escola como espaço apropriado para as crianças na

modernidade indicou os sujeitos adequados para ensiná-las.

A configuração histórica pela qual o magistério passou, incentivou estudos que utilizando a categoria gênero

analisaram a história, as práticas, os valores, sobre a docência e o magistério, centrando-se mais nas

mulheres e, hoje, abrindo espaço para os homens. Considerando que, as relações de gênero se refletem no

espaço escolar e produzem sujeitos, conhecer os discursos de crianças sobre os homens professores e as
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mulheres professoras, as formas como compreendem a docência e a profissão, é lembrar que existem muitos

modos de significar o magistério e a docência de professoras e professores.

OS DISCURSOS DE CRIANÇAS SOBRE A PROFISSÃO E OS GÊNEROS NA DOCÊNCIA.

Ouvir as crianças revelou muito sobre a docência de professores e professoras e de suas relações com estes

profissionais. Considerando que gênero é uma categoria teórica em que se buscam os significados, e também

as construções simbólicas sobre as diferenças sexuais, as análises se debruçaram nas formas como essas

diferenças são (re)apresentadas pelas crianças, discutindo os seus desdobramentos na educação.

Este é um conceito que permeia as análises apresentadas, em vista de se compreender as construções sociais

das crianças e entendê-las a partir das relações estabelecidas no contexto nas quais estão inseridas – a

escola.

Foi a partir do corpus da pesquisa, ou seja, do conjunto dos enunciados, que destacamos 02 eixos-temáticos

que evidenciam nos discursos das crianças significados e sentidos da profissão e da docência.

1-Os discursos ideológicos sobre a profissão docente e a definição histórica de papéis e funções

para os sexos.

Ao serem questionadas sobre a presença do número maior de mulheres na profissão, os seus enunciados

discursivos revelam as seguintes definições sobre a profissão:

Menina: Tem mais professoras, porque os homens gostam de trabalhar mais duro e a mulher não.

Trabalho duro é para os homens, a docência para esta criança é um trabalho de mulheres, em Bakhtin

compreendo o uso deste termo associado ao que este sujeito discursivamente concebe não só acerca do

trabalho de forma geral, mas da maneira como as atividades laborais vão sendo associadas aos sexos.

Trabalho mais duro implica a exigência de força maior de um determinado sexo, neste caso associado ao

masculino. Os homens são mais fortes para a criança, a definição pode ter como base o atributo físico, mas

não se esgota nele, pois, a criança ao construir os seus discursos sobre dada realidade está imersa, segundo

Bakhtin (2003), num mundo de significados, neste caso significados que foram construídos para homens e

mulheres e que se legitimaram em nossa sociedade e são apresentados pela criança com base nos discursos,

nas ideologias, nas convenções que foram criadas para cada sexo, e que se estenderam às profissões, com a

divisão sexual do trabalho. A definição do trabalho docente para a menina se relaciona com a forma que

percebe o que é ser homem e o que é ser mulher, neste caso ao que é tarefa de homem. Trabalho mais duro

é compreendido como próprio de homem.

Família, escola, a comunidade em que vive são meios veiculadores de modelos de sujeitos, informam sobre

trabalho, sobre profissão. Para Bakhtin (2003), é no entrecruzamento destes valores por meio dos discursos

que a criança significa o outro, dá sentido às coisas, dá sentido à profissão. O trabalho de homens e mulheres

para esta criança se diferenciam, possuem uma relação com o sexo, com os símbolos, com os valores, com as

construções sociais dos gêneros.

Ao utilizar o trabalho duro como atributo masculino, este discurso possui um significado histórico, pois traz
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imbuída uma divisão do trabalho baseada nos sexos, em que o homem foi caracterizado como o detentor da

força e apto para as ocupações que exigem maior vigor físico.

Para Connell (1995), a construção da noção de “papel masculino”, envolveu o homem num conjunto de

características e atitudes que definiam a masculinidade apropriada aos sujeitos do sexo masculino. Um

conceito que está associado a uma forma de masculinidade hegemônica que foi construída culturalmente,

definindo comportamentos e sentimentos considerados como os apropriados aos homens, e que se

distanciavam dos comportamentos considerados femininos.

A menina tem um referencial de homem e mulher que é adotado para explicar o número reduzido de

professores homens no magistério. Ela associa a presença de um número maior de mulheres na profissão por

compreender que este tipo de atividade é mais apropriado ao sexo feminino, pois, as mulheres não gostam de

trabalhar duro, os homens gostam. Este tipo de discurso possui uma força ideológica que repercute nos

modos preconceituosos que socialmente se concebe o trabalho, a partir de sua divisão sexual, com base na

biologia, que ressalta a força dos homens.

O discurso da menina, carrega um sentido da profissão que está associada às mulheres. São pelas

multiplicidades de discursos e práticas cotidianas que as crianças vão se constituindo como homens e

mulheres e aprendem a definir o que é próprio de cada sexo.

Nos discursos abaixo sobre a profissão docente vemos de maneira incisiva a carga ideológica da mulher como

cuidadora e os efeitos da ideologia dos papéis e funções atribuídos para cada sexo.

Menino: Eu acho que tem mais professores do que professoras, porque às vezes as mulheres têm

que cuidar dos bebês, né?

Tem que cuidar da casa, é por isso que tem mais professores do que professoras.

Essas professoras ainda que não estão casadas, por causa, algumas só, por causa que elas tem

que cuidar da casa né?

Varrer casa, fazer a comida pro marido que ele vai tá com fome quando chegar do serviço.

A resposta da criança está relacionada no processo de diálogo com o contexto imediato de que trata o

enunciado. Bakhtin (2004) nos lembra que metodologicamente devemos considerar e estar atentos para as

respostas dos sujeitos, pois as suas elaborações discursivas estão sempre relacionadas com a situação

existente e que é avaliada pelo sujeito. Para este menino, a presença de mais homens na docência não se

refere a um contexto mais amplo (número maior de mulheres atuando no ensino fundamental), mas a

situação vivenciada por esta criança há três anos com professores homens e a concepção de mulher

relacionada ao espaço doméstico.

Os sentidos atribuídos as suas experiências estão carregados de estereótipos e ideologias construídas

historicamente para os papéis sociais de homens e mulheres. As vozes sociais como nos lembra Bakhtin

ecoam neste sujeito. No entanto, a criança reorganiza o sentido da sua experiência e a partir dos discursos

ideológicos explica a sua realidade – que é a presença de mais homens naquele espaço escolar e justifica este

fato demarcando a mulher nas atividades domésticas de cuidados do lar, do marido e dos filhos/as.
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Os discursos do menino sobre a mulher, mãe e cuidadora, demonstra um sujeito imbricado por suas relações,

um sujeito (re)produtor de um discurso ideológico fruto das suas relações sociais. Essa criança não é vista

como assujeitado ou como mero reprodutor de vozes alheias, mas como alguém que constrói o sentido das

coisas que vivencia num determinado contexto social. O contexto desta criança se apresenta com estes

valores, mas com outros também, com formas de organização social que ela apreende, os interpreta, os

avalia e lhes dá sentido.

A presença de homens na docência na escola em que estuda é explicada de forma relacional, pois, os

contextos em que percebe e observa a presença de mulheres e homens exercendo atividades também

serve-lhe de base explicativa. A presença de mais homens na docência que é a sua realidade vivencial, foi

explicada a partir das suas construções sobre as mulheres como sujeitos que estão mais voltados para as

tarefas domésticas e aos cuidados com as crianças, por isso ausentes da profissão, contraditoriamente, este

mesmo discurso foi usado historicamente para justificar a presença significativa de mulheres na educação.

Um importante aspecto observado no discurso da criança é que a profissão docente não foi associada por ele

como área de atuação feminina, o que ele faz é justificar a presença de mais homens pelo papel que a mulher

exerce no lar. A presença do homem não parece também estranha, pois, este precisa trabalhar, sustentar a

família, parte de um discurso que colocou o homem como provedor e detentor do espaço público aquele que

exerce uma atividade profissional, seja esta qual for. O sentido atribuído ao trabalho externo como uma

função exercida pelo homem, tem um valor social significativo para o menino em questão.

O cuidar é uma palavra utilizada pela criança para justificar a ausência da mulher da atividade profissional

fora do lar. Usando o conceito de sentido em Bakhtin (2003), que o define como a visão de mundo

manifestada na palavra, resultante das relações sociais; o cuidar para o menino tem sentido de atenção, de

compromisso com uma tarefa que foi definida para a mãe (cuidar da casa, dos bebês e do marido).

O cuidado em sua dimensão histórica e cultural, da forma como compreendemos hoje, surge, segundo Ariès

(1981), vinculado ao conceito de infância na modernidade, acompanhado de um conjunto de necessidades

específicas e como uma das tendências das mulheres para atender tais necessidades infantis. Assim como

Ariès (1981), Carvalho (1999a) compreende que estas necessidades (como o cuidado) são definidas

historicamente e não por acaso ou por determinação da natureza, estão vinculadas às mulheres.

A partir das teorizações de Bakhtin, entendo o termo cuidar como uma forma historicamente construída e

associada à criança e a mulher, que foi significando sujeitos, atribuindo-lhes sentidos. E no enunciado

discursivo do menino o sentido está relacionado a uma essência feminina, por meio de uma crença na

natureza maternal da mulher.

Ao analisar o discurso do menino sobre a profissão, podemos afirmar que o processo social e histórico das

construções sobre os espaços e papéis destinados para cada sexo, influenciam nas formas desta criança

definir homens e mulheres, em que a mulher se limita ao espaço doméstico e a função de mãe e esposa, só

podendo exercer outra função se ainda não estiverem casadas.

2- Masculinidades e Feminilidades: os múltiplos sentidos atribuídos aos gêneros na docência.
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No segundo eixo-temático de análise, podemos evidenciar outros sentidos atribuídos pelas crianças sobre os

gêneros na docência nos enunciados discursivos abaixo:

Menino: Não tem diferença, é a mesma coisa também.

Menino: Não tem nada haver; os dois, eles passam o trabalho e tem que fazer o trabalho. Tanto o

professor e a professora briga, porque é quando estraga a cartolina tudinho e porque tem que

fazer o trabalho.

Hoje a professora brigou porque a gente tava fazendo gracinha e a gente tinha que fazer o bilhete.

Eles são todos iguais, não tem diferença.

Menina: Eu não acho nenhuma diferença.

Menina: Só muda uma coisa é que um é feminino e o outro é masculino. Só muda isso

Menino: Não acho que tem diferença. É a mesma coisa.

Para Louro (1997), definir o professor ou a professora pode possibilitar diversas compreensões. Os discursos

acima definem professores e professoras da mesma forma, porque as crianças percebem em suas dinâmicas

interativas e em suas práticas docentes similaridades. O sexo para este grupo de crianças não estabelece

diferenças em suas práticas profissionais. A autoridade é utilizada como base definidora dos/as professores/as

e nos discursos das crianças superam as questões de gênero. A autoridade é exercida por ambos, por isso

não há diferença. É o olhar para o exercício da autoridade, para o controle, para a obediência, que conduzem

as crianças a perceberem os/as professores/as de forma similar, todos/as mandam, todos controlam “[...]

essa autoridade queiramos ou não, é institucionalmente atribuída àquela ou aquele que exerce a atividade

docente” (LOURO, 1997, p.116).

Carvalho (1998), em sua pesquisa empírica sobre trabalho docente e relações de gênero, constatou que na

sala de aula professores e professoras incorporam em suas práticas o controle e o cuidado em formas de

autoridade pedagógica que parecem vir naturalmente da relação do/a professor/a com as crianças. A autora

informa que, os aspectos relacionados ao controle das crianças, ultrapassam binarismos, em função da

autoridade ser exercida pelos adultos (homens ou mulheres) sobre as crianças.

Outro grupo de crianças ao definirem o professor homem, nos apresenta outras formas de masculinidade, de

exercício da docência e de relações com os/as alunos/as.

Menino: Eu gosto mais de professor porque quando eu fui estudar na 2ª série ele falou assim: -

Quem quiser ir ao banheiro vai. Aí depois ele ficou fazendo brincadeira com a gente.

Menina: Ele é legal, ele brinca com a gente, ele é gentil, ele não mente pra gente.

Menina: Ele chega dá boa tarde, a gente dá boa tarde pra ele, aí ele vai na mesa pra ver quem ta

fazendo o dever. Pega na nossa cabeça.

Menino: Ele é legal.

Menino: Ah! Eu vejo ele alegre passando o dever, aí ele vai na mesa pra ver quem ta fazendo
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direito.

Menina: Tem, tem vezes que quando a nossa conta é de matemática; só um negócio que a gente

não tava entendendo em matemática, ele ensinou pra gente. Ele ia na mesa de cada um pra ver

qual é que tava certa. Aí quando tava errado ele falava: - Ta errado! Mas quando a gente vai pra

nossa casa, aí a gente dá um beijo nele e ele também dá na gente.

Os discursos acima reafirmam as idéias de Connell (1995), ao retratar os gêneros como um campo complexo,

que não se limita a binarismos ou polaridades, ou ao enquadramento dos sujeitos em modelos

predeterminados. Estas crianças vivenciam as suas experiências com um outro professor que em sua prática

e em suas relações se diferenciam daqueles docentes anteriormente citados. Os dois grupos de crianças

apresentam definições diferenciadas acerca dos professores/as. O que nos faz inferir que as especificidades

da prática de cada profissional e as relações que estabelecem com as crianças, são determinantes nas formas

como estas os percebem e os definem.

As crianças apresentam novos significados sociais para a docência masculina, a prática do professor está

produzindo novos sentidos para as crianças, novas formas de se olhar para a docência que se distanciam das

que foram convencionalmente construídas para homens e mulheres. Estas novas significações indicam que a

educação deve ir além dos estereótipos, das concepções que enquadram os sujeitos em modelos fixos, deve

dar espaço para o múltiplo, para reflexões sobre os diversos modos de vivência social dos sujeitos, evidenciar

as descontinuidades, os indícios de rupturas com os papéis que foram historicamente atribuídos para homens

e mulheres.

O gênero é relacional e por ser relacional, é formado nas interações sociais que estabelecemos com o outro,

portanto, podem construir novos significados sociais, por meio de novas formas de relações e de novas

práticas que envolvem homens e mulheres, como nos diz Connell (1995, p. 189): “[...] se o gênero é um

produto histórico, então ele está aberto à mudança histórica”.

Para Bakhtin (2003), toda vivência está direcionada para um sentido, e com base neste pressuposto os

sentidos emitidos pelas crianças sobre o professor se voltam para a prática deste profissional, ao que esta

representa para os/as alunos/as. O que permeia os sentidos dos discursos destas crianças sobre o professor,

são os vínculos afetivos e emocionais que estão presentes nas interações que ocorrem na sala de aula. Parece

que quanto mais afetivas forem as relações, as hierarquias são menos enfatizadas, diminuem o seu

significado. O controle, a autoridade e a vigilância formas históricas presentes na relação adulto-criança nas

instituições escolares são menos evidenciadas.

É importante enfatizar o quanto o afeto foi historicamente concebido como algo que deveria estar distante nas

relações entre professores/as e alunos/as, por estar relacionado a figura feminina e por não reforçar os

aspectos técnicos e científicos do trabalho docente.

Em Bakhtin (2004), o sentido é apreendido como o conteúdo da experiência, como a interpretação valorativa

desta. Esse autor considera que nos discursos dos sujeitos sobre dada realidade relacionam-se contextos

(amplos e específicos), valores e experiências em que o eu e o nós se cruzam para lhe dar uma definição, um

sentido. Portanto, os valores sociais que permeiam os sentidos das práticas de professores e professoras para

as crianças, tem como base a afetividade, a permissividade, a brincadeira, a atenção. Estes aspectos que as
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crianças apresentam como importantes para o trabalho docente, são cruzadas com as identidades de gênero

dos/as professores/as, com o tipo de relações que se estabelecem na sala de aula, com as especificidades do

pensamento infantil, e com as diferentes interações vivenciadas pelos sujeitos infantis com homens e

mulheres nos diversos espaços sociais, influenciando nos significados que estes atribuem às suas

experiências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças não vivem alheias a este mundo, ou num mundo à parte; os adultos que construíram modelos e

modos de vivência idealizados para a infância. Pois, é num mundo plural, diverso e desigual que estes

sujeitos vivem e se relacionam, e ao interagirem com este mundo imprimem nele suas marcas e deixam-se

por ele se constituir. Por isso, a importância de não isolar as crianças das questões sociais e culturais e da

escola perceber e se relacionar com elas como atores sociais, como sujeitos ativos na sua educação. As

crianças deixam claro o que gostam de fazer no espaço escolar, suas preferências, suas críticas ao trabalho

docente, ou seja, as crianças se posicionam e sabem muito bem sobre o comportamento que os/as

professores/as esperam delas e definem muito claramente o que esperam de seus/as professores/as.

Em seus discursos aspectos como a afetividade, a atenção, a brincadeira, a paciência em ensinar, não são

vistos como próprios da mulher. Elas percebem estes aspectos mais presentes na professora e justificam pelo

fato de serem mulheres. No entanto, elas não afirmam que estes aspectos são de exclusividade de um sexo,

elas afirmam que deveriam fazer parte da docência.

Os discursos das crianças sobre o bom ou a boa profissional, possuem imbricações com os ideais de

feminilidade, com as prescrições sociais para o sexo feminino; um modelo de docência centrado nos aspectos

extra-cognitivos do trabalho docente, que foram e ainda o são considerados como femininos. Talvez uma

maneira do trabalho fluir melhor, seria promover novos vínculos com os/as alunos/as. Aspectos como a

emoção, a paciência e a calma, não podem ser vistos como atributo de um sexo, mas como parte integrante

do trabalho docente, sem que hierarquicamente se privilegie estes aspectos em detrimento de tantos outros.

Este é um grande desafio para o campo da formação de professores, pois, como a prática e as relações nela

construídas estão marcadas pelas identidades de gênero de cada profissional, a dimensão social, cultural e

histórica dos papéis que foram construídos para cada sexo, dos significados e das prescrições sociais para

homens e mulheres, devem ser trazidos para o campo da formação, para serem discutidos, avaliados, em

função de que, no exercício da profissão entrecruzam-se dimensões que ainda são pouco analisadas, como a

dimensão cultural dos masculinos e femininos que estão presentes na docência e nas interações com as

crianças, já que o gênero nos constitui e permeia as nossas relações.
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