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RESUMO 

 

A pesquisa, em andamento, tem como objetivo central: compreender a relação entre crenças 
religiosas e as concepções de masculinidades e feminilidades de professoras do ensino 
fundamental I. O grupo estudado foi composto por  cinco professoras autodeclaradas 
religiosas que trabalhavam em uma escola da rede municipal, pertencente ao Grande ABC 
Paulista. A partir da perspectiva etnográfica, utilizou-se entrevistas semiestruturadas e 
observações. O material empírico parece indicar eixos em que a intersecção  entre religião e 
gênero torna-se muito evidente: a escolha profissional e suas explicações por parte das 
docentes; a busca do controle sobre as crianças por meio da religião e do gênero,  nos 
comportamentos considerados inadequados aos meninos e  às meninas; e as cobranças às 
famílias de acordo com o que as professoras consideravam uma família ideal. 
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RESUMEN  

 

La investigación, en curso, tiene como objetivo central: comprender la relación entre las 
creencias religiosas y concepciones de las masculinidades y feminidades de las profesoras de 
una escuela primaria; El grupo de estudio estuvo constituido por cinco auto-declaradas  
profesoras religiosas que han trabajado en una escuela de red municipal, perteneciente al Gran 
ABC paulista. Desde la perspectiva etnográfica, utilizamos entrevistas semi-estructuradas y 
observaciones. El material empírico parece indicar los ejes en que el punto de intersección 
entre la religión y género llega a ser muy claro: la elección profesional y sus explicaciones de 
parte de las profesoras; la búsqueda de control sobre el niño a través de la religión y género, 
de los comportamientos que se consideran inapropiadas para los niños y las niñas; y las 
cobranzas a las familias de acuerdo con lo que las profesoras consideran que una familia 
ideal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O texto a seguir foi desenvolvido a partir da minha pesquisa de doutorado, ainda em 

andamento. Pretendo apresentar, dentro do possível e de acordo com o espaço delimitado, o 

percurso metodológico e análise preliminar de alguns resultados parciais obtidos até  o 

momento de sua escrita.   

A religião é um fenômeno social produzido e reconhecido pela coletividade 

(BERGER, 2004) e, como tal, tornou-se importante campo de estudo das Ciências Humanas, 

entre elas a Sociologia e, mais especificamente, a Sociologia da Religião.  

Menezes (2003), discorrendo sobre Marcel Mauss e os durkheimianos, revela que eles 

reconheceram a relevância histórica e cultural da religião e da sua capacidade de estabelecer e 

manter vinculação social. Todavia, não tenho a pretensão de afirmar que este estudo se insere 

nesta área, pois, embora se preocupe com a religião, não a toma como foco. Ele se insere na 

Sociologia da Educação e, além de considerar a religião, destaca gênero como importante 

aspecto presente na Educação.  

Entre tantas as religiões existentes, Durkheim (1996, p. vii) assinala que não há falsas 

religiões, sendo todas verdadeiras e correspondendo às “condições dadas da existência 

humana”. Segundo o autor, as primeiras representações do mundo e de si mesmo, produzidas 

pelo ser humano, têm origem na religião: 

(...) Se a filosofia e as ciências nasceram da religião, é que a própria religião 
começou por fazer as vezes de ciências e de filosofia. Mas o que foi menos 
notado é que ela não se limitou a enriquecer com um certo número de ideias 
um espírito humano previamente formado; também contribuiu para formar 
esse espírito. [grifo meu] Os homens não lhe devem apenas, em parte 
notável, a matéria de seus conhecimentos, mas igualmente a forma segundo 
a qual esses conhecimentos são elaborados (p. x). 
 

Durkheim (1996) nos chama a atenção para a religião como formadora, isto é, poder-

se-ia arriscar em dizer: socializadora do “espírito humano”,  já que vai além do 

enriquecimento das ideias de um espírito já formado. 

Nesse sentido, para Setton (2008), a religião é  fonte de socialização e  deve ser pensada 

como produtora de valores morais, identitários,  como um espaço que produz consciência, 
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assim como outras matrizes de cultura, quais sejam: a escola, a família e as mídias. Ela é 

capaz de desenvolver nos sujeitos formas de pensar e formas de agir, constituindo suas 

subjetividades por meio de uma linguagem única e distinta de outros agentes socializadores.  

Cumpre lembrar que a religião tem sido o instrumento de legitimação da ordem social, 

de maior alcance e de maior eficiência, mantendo, assim, a realidade tanto em nível objetivo 

como em nível subjetivo (BEGER, 2004). 

Ao pensar sobre Religião e Educação, sobretudo no que diz respeito a São Paulo, 

Fischmann (2008) mostra que dos poucos mais de 500 anos da colonização, 400 foram de 

dominação da religião sobre a educação, tendo a soberania da Igreja Católica. Entretanto, é 

ainda na província de São Paulo que ocorreram as primeiras influências da educação 

protestante em meados do século XIX. Essa autora faz uma análise do impacto da religião 

sobre o Estado Laico por meio de onze documentos jurídicos concernentes ao Ensino 

Religioso na Escola Pública, EREP, num período pós-republicano de aproximadamente 70 

anos (1931-2002). 

Em relação a gênero, ele não é compreendido aqui como distintivo de sexo e muito 

menos como um conjunto de características de personalidade construído socialmente, cuja 

função seria a de se opor “ao sexo, dado biologicamente” (NICHOLSON, 2000, p. 10). 

 Assim como, para Scott (1994, p.12-13), “gênero é um saber a respeito das diferenças 

sexuais” e uma forma de “ordenar o mundo e, como tal, não antecede a organização social, 

mas é inseparável dela”.  

 Nicholson (2000, p. 10), por sua vez, assume que “sexo nesse sentido deve ser algo 

que deve ser subsumido pelo gênero”.  

 Portanto, para essa pesquisa se terá sempre em mente essas duas maneiras de pensar 

sobre gênero que se coadunam.  

 E nas palavras de Scott (1994, p.13): 

(...) um saber que estabelece significados para as diferenças corporais. (...) 
Não podemos ver a diferença sexual a não ser como função de nosso saber 
sobre o corpo e este saber não é “puro” (grifo meu), não pode ser isolado de 
suas relações numa ampla gama de contextos discursivos. A diferença sexual 
não é, portanto, a causa original da qual a organização social possa ser 
derivada em última instância – mas sim uma organização social variada que 
deve ser ela própria, explicada. 

 
 Igualmente,  destaco  gênero como categoria de análise da realidade social baseado 

em Scott (1995, p.11) como  “uma forma de significar relações de poder”.    
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Considerando que as crenças religiosas e as concepções de masculinidades e 

feminilidades se cruzam e formam um tipo de “saber” que permeia o cotidiano da educação 

formal, independentemente de definições legais ou afirmações explícitas, definem-se como 

objeto de estudo desta pesquisa as concepções de masculinidade e feminilidades de 

professoras religiosas do ensino fundamental I. 

Diante disto as perguntas que norteiam esta pesquisa são: como professoras, do Ensino 

Fundamental I e que se declaram religiosas, concebem masculinidades e feminilidades? Há 

evidências de reciprocidades entre crenças religiosas e suas concepções? Como crenças 

religiosas generificadas refletem na sala de aula e na relação com os alunos? Se gênero é o 

saber que estabelece significados para as diferenças sexuais e mantém conexão com as formas 

de significar poder (SCOTT, 1995), há evidências de intersecções entre concepções de gênero 

e experiências com o poder religioso? 

Se Scott (1995) afirma que a construção de gênero vai além das relações de parentesco 

e de família e se essa construção se dá pelo processo de socialização, logo, a hipótese dessa 

pesquisa se baseou na religião como poderosa instituição socializadora que em intersecção 

com gênero levariam a restritas concepções de masculinidades e feminilidades, sobretudo em 

professoras autodeclaradas religiosas.  

Portanto, os objetivos dessa pesquisa são: compreender a relação entre crenças 

religiosas e as concepções de masculinidades e feminilidades de professoras do fundamental 

I; verificar se há marcas religiosas nas concepções de masculinidades e feminilidades; analisar 

como essas concepções refletem no cotidiano da sala de aula; analisar as relações entre gênero 

e poder dessas professoras no âmbito das vivências profissionais em sala de aula e na relação 

com os alunos. 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Durante o período de 21 de Fevereiro a 12 de Dezembro do ano de 2011 (com exceção 

de julho) realizou-se a coleta de dados em uma escola da rede Municipal pertencente a um 

Município da Região do Grande ABC,  do Estado de São Paulo. Essa escola foi uma segunda 

tentativa, pois a proposta de pesquisa de campo foi recusada na primeira. Nessa segunda 

unidade da rede, a diretora demonstrou grande interesse pela pesquisa, concordou com os 

objetivos do projeto e orientou-me a ir à Secretaria da Educação do Município a fim de 

solicitar autorização para frequentar a escola.  
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Ao final desse primeiro contato, ela disse-me já ter participado de cursos a respeito e 

se interessava, em suas palavras, “pela forma que a mulher vê o mundo, que é diferente da 

forma que o homem vê: a mulher tem outra abrangência na percepção do mundo”.  

Embora demonstrasse interesse, a Diretora não soube afirmar a existência de 

professoras evangélicas, pois ela, assim como a vice-diretora e a coordenadora, era nova na 

escola devido ao remanejamento acontecido entre 2010-11. Nessa época, o centro de minhas 

preocupações era com as professoras evangélicas, o que depois, durante as observações, 

sofreu mudanças.  

Diante disso, propus um questionário que foi aplicado pela coordenadora na Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e cujo objetivo foi levantar os aspectos 

socioeconômicos das professoras e identificar a qual religião se autodeclaravam pertencentes. 

Os dados serão comentados mais adiante. 

Concordo com Fonseca (1999) quando ela afirma que a pesquisa sem a 

contextualização dos aspectos sociais, que se ampara no isolamento do indivíduo do seu 

grupo social, não acrescenta quase nada à reflexão acadêmica. Em razão disso, o questionário 

se propôs a auxiliar na coleta de alguns dados a fim de ligar as narrativas pessoais das 

professoras aos contextos sócio-históricos a que pertenciam. 

Entre a aplicação do questionário pela coordenadora e a sua devolução transcorreram 

nove dias. Nesse ínterim, providenciei visita à Coordenadoria do Ensino Fundamental I da 

Secretaria da Educação do Município para expor o Projeto de Pesquisa e consegui a 

autorização por escrito para minha permanência como pesquisadora na Unidade Escolar.  

Organizei a coleta de dados da seguinte forma:  

1ª. etapa:  Aplicação do questionário e sua devolução;  

2ª. etapa:  Observações na sala das professoras;  

3ª. etapa:  Observações dentro das salas de aula;  

4ª. etapa:  Entrevistas semiestruturadas. 

 

2.1. A Escola Municipal de Ensino Básico 

 

A escola atendia ao Ensino Fundamental I durante os períodos da manhã, das 7h.às 

12h e à tarde das 13h às 18h. No período noturno atendia à Educação de Jovens e Adultos 

(E.J.A.). 
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 Era composta por 24 salas do ensino fundamental I: doze salas em cada período 

(manhã e tarde), sendo três para cada ano escolar. Estruturada com laboratório de informática, 

Biblioteca Escolar Interativa (BEI), sala multiuso (brinquedoteca), ateliê, pátio coberto com 

brinquedos para montar, tênis de mesa, pebolim e três bicicletas. O Laboratório de 

Informática chamava a atenção pela organização, pois contava com vinte computadores 

conectados à internet e Data Show. O prédio passava por reforma, sendo que a quadra de 

esportes se manteve interditada até a inauguração, em meados de agosto de 2011.  

Essa unidade escolar estava situada em um bairro de “classe média” e atendia a uma 

população mista composta por famílias com maior e menor poder aquisitivo. Todos os alunos 

dessa rede municipal recebiam, até aquele momento, material, uniforme completo, tênis e 

merenda escolar.  

Em relação ao questionário, é importante notar, que existem duas questões sobre 

religião: a religião de início e a religião atual (Tabela 1). Essas questões foram baseadas em 

um artigo de Almeida e Monteiro (2001) no qual discutem o trânsito religioso no Brasil. Esses 

autores trabalham com a hipótese de que a mudança de religião não se dá de forma aleatória. 

O trânsito ocorre em direções precisas a depender das instituições envolvidas. Existem 

instituições doadoras e receptoras e  trocas de adeptos entre algumas instituições. Após 

interessante análise sobre a configuração atual das principais tradições religiosas e suas 

características demográficas, entre outras características de cada religião, os autores 

perceberam que as mulheres tendem a ter uma filiação maior que os homens e tendem a não 

manter a religião herdada. Elas são as que mais mudam e sempre em direção a outras 

religiões, transitando entre elas. 

Todas as 28 professoras responderam ao questionário. Na Tabela 1 percebe-se que a 

maioria, nesse universo escolar, era católica: 

 Tabela 1 - Religiões das professoras: atual e de início 
 

Religião Atual Número Religião de Início 
Budista1 02 Católica 
Espírita Kardecista 01 Espírita Kardecista 
Católica  16 Católica 
Espiritualista2  01 ---------- 
Evangélica 01 Evangélica 

Evangélica 01 Católica 

                                                            
1 Uma das professoras escreveu que seguia a filosofia Budista 
2 Escreveu que era sem religião 
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Espírita 3 03 Católica 
Espírita (umbanda) 01 Católica 
Espírita Kardecista 02 Católica 
Total 28  

 
 O conjunto docente era composto somente por professoras e, mais da metade, por 

mulheres acima dos 40 anos: 

 Tabela 2 - Conjunto docente conforme a idade  
 

Idade   Número 
25 a 30   04 
30 a 35   03 
35 a 40   05 
40 a 45   06 
45 a 50   03       = 16 
50 a 55   04 
+   55   03 
Total   28 

 

 O tempo médio de magistério do conjunto docente era de 15 anos e 7 meses, isto é, um 

tempo médio relativamente alto, ao se considerar a experiência profissional:  

 Tabela 3 –  Anos de Magistério do Conjunto Docente 
 

Anos de Magistério: Número
1 a 5 8 
6 a 10 5 
11 a 15 2 
16 a 20 4 
21 a 25 4 
26 a 30 3 
+ de 30 1 
Total 274 
Tempo Médio – 15 anos e 7 meses  

 

 Metade do quadro docente era recente: estavam nessa unidade escolar, há no máximo, 

um ano: 

 Tabela 4 – Anos de Magistério da Unidade Escolar do Conjunto Docente 

 

Anos de Magistério na Unidade Escolar Número5 

                                                            
3 Uma escreveu que não frequentou Centro Espírita 
4 Uma não respondeu 
5 Uma professora era substituta 
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Até 1 ano 14 
2 – 5   6 
6 – 10  4 
11 – 16  2 
20 anos  1 

 

 Tabela 5 – Renda Pessoal em Salários Mínimos  
 

Renda Pessoal em salários6 mínimos Número 
1 a 4 19 
4 a 8 05 
Total 24 

 

 Tabela 6 - Renda Familiar das Professoras em Salários Mínimos 
 

Renda Familiar em salários mínimos7 Número 
1 a 4 06 
4 a 8  13 
8 a 12  03 
Acima de 12 02 
Total 24 

 

 Quase a metade das professoras não tinha filhos, dentre estas, três fizeram parte do 

grupo estudado: 

 Tabela 7 – Número de filhos por professora 
 

Filhos por professora  Número 
Nenhum 12 
Um 05 
Dois 05 
Três 05 
Quatro 00 
Cinco  01 
Total 28 

 

 É importante dizer que seis professoras, embora trabalhassem para a rede municipal, 

eram também funcionárias do Estado e tinham uma posição denominada conveniada. Elas 

acompanharam a municipalização do ensino fundamental nesta unidade escolar em 2002.  

                                                            
6 Na época da aplicação do questionário o salário mínimo era de R$510,00 
7 Quatro professoras não responderam 
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 Das seis professoras apontadas como conveniadas, quatro delas fizeram parte da 

pesquisa e foram observadas e entrevistadas. 

 A direção da escola era composta pela Diretora, vice-diretora e duas Coordenadoras. 

 

 

2.2. As observações 

 

Esta pesquisa teve a pretensão de ser realizada à luz da perspectiva etnográfica e de 

acordo com o que Geertz (2008, p. 4-5) conceitua como etnografia. Para ele, a etnografia vai 

além dos procedimentos utilizados para praticá-la, tais como “estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e 

assim por diante”. O que a define é “o tipo de esforço intelectual”, e toma emprestada do 

filósofo Gilbert Ryle a noção de “descrição densa”. Esta descreve as ações humanas 

“produzidas, percebidas e interpretadas” em “uma hierarquia estratificada de estruturas 

significantes”, isto é, as ações humanas só existem e podem ser descritas em relação a essas 

estruturas.  

Na tentativa de compreender como as crenças religiosas influenciam as concepções de 

masculinidades e feminilidades das professoras e considerando-me, também, inserida no 

caldo social no qual essas crenças e concepções são objetivadas, o desafio foi enfrentar “uma 

multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muito delas sobrepostas e amarradas 

umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas” (GEERTZ, 

2008, p.7) comuns nas interações sociais. 

Outro aspecto a considerar nesse trabalho é sobre o ambiente escolar, singular e 

específico, composto por um conjunto de características, ideias e práticas que muitas vezes 

me era familiar: tanto por ser professora, embora em outro nível, como por já ter sido aluna, 

mesmo que há muito tempo. Consequentemente, isso acentuou a complexidade daquelas 

estruturas conceptuais tornando-as mais difíceis de serem apreendidas e, em razão disso, a 

busca do estranhamento necessário para perceber o que estava além das aparências esteve 

sempre presente. 

Para Geertz (2008, p.10), situar-se entre os informantes só é um “negócio” bem 

sucedido parcialmente. Percebi que deveria tentar, maximamente, aproximar-me desse 

universo escolar, isto é “tentar formular a base na qual se imagina, sempre excessivamente, 

estar-se situado (...)”.  
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Para a análise da realidade escolar, Rockwell e Ezpeleta (1989) afirmam que a escola é 

um aparelho do Estado e representante de sua vontade, cuja história documentada é escrita por 

ele de forma homogênea. De fato, o que importa e, me apropriando dos termos utilizados por 

estas autoras, é a “história não documentada” e que tem como personagens principais as 

professoras estudadas. A minha pretensão reside exatamente no esforço intelectual da 

descrição densa de uma realidade não documentada a partir do relato das informantes. 

Nesse sentido, embora essa história seja contada pelas professoras, sua interpretação e 

explicação serão elaboradas a partir de uma construção teórica.  

Para Geertz (2008, p.11), “as descrições (...) devem ser calculadas em termos das 

construções que imaginamos (...), isto é, parte da realidade que elas descrevem (...) partem de 

um sistema em desenvolvimento de análise científica”.  

Portanto, busquei me afastar daquela acepção em que a descrição é um processo 

subjetivo, colorida pelo senso comum de quem observa e de quem é observado 

(ROCKWELL, 1989).  

Durante os períodos de observação percebi que muito do meu olhar já estava apoiado 

nos textos lidos até então sobre relações de gênero, religião, práticas pedagógicas, entre 

outros, relacionados à educação que me permitiram refletir durante a descrição. 

Desde o início das observações optei pela cautela, perseverança e, sobretudo, pelo 

exercício da paciência. Fazia parte de minha estratégia permanecer na sala das professoras 8 

ou no pátio, na hora do recreio, até que percebesse que minha presença fosse, no limite, o 

menos perturbadora possível ou que houvesse algum tipo de vínculo ou sentimento de 

confiança por parte das professoras. Ao mesmo tempo, buscava me aproximar ao máximo da 

vivência profissional delas. 

As observações feitas na sala das professoras, no pátio, em participação de um HTPC 

e em dois Conselhos de Classe totalizaram 30 horas. As observações realizadas em sala de 

aula totalizaram, aproximadamente, 75 horas.  

Após quase três meses do primeiro contato com a Diretora, ocorrido no dia 21 de 

fevereiro, iniciei as observações em sala de aula (em 16 de maio) e encerrei em cinco de 

dezembro de 2011. 

Nas duas semanas que antecederam o início das observações dentro das salas de aulas 

expliquei às três professoras de cada ano escolar, isto é, 12 professoras, sobre a necessidade 

                                                            
8 Na porta da sala estava escrito em uma plaqueta Sala dos Professores, porém como só havia professoras na escola optei 
por chamá‐la de Sala das Professoras. 
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da realização das observações dentro de suas salas. Conversei com todas e, aparentemente, 

elas concordaram. Entretanto, fiquei por mais de uma vez com a sensação de que isso não as 

agradavam, em especial a algumas, principalmente aquelas que fugiam ao meu olhar, 

respondiam com evasivas ou mudavam de assunto no meio da conversa. Depois esta sensação 

foi confirmada durante a entrevista com a professora Elizabeth9 que fez um comentário literal 

sobre o desagrado de algumas professoras diante da proposta de observação de suas aulas. 

 

2.3. As Entrevistas 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com base em roteiros elaborados 

previamente, porém, entre eles houve variações referentes às especificidades percebidas 

durante as observações.  

Questões como “qual o sentido da religião para você?”, “quais foram os principais 

ensinamentos que a religião lhe proporcionou (para a vida pessoal e profissional)?”, “como 

você descreve o comportamento e desempenho escolar de meninos e meninas?”, “quais são os 

modelos de homem e mulher que sua religião sugere?” ou “você já participou de algum curso 

sobre relações de gênero?” são exemplos de questões comuns aos roteiros. 

Somente a entrevista feita com Elizabeth foi transcrita por mim, as demais foram 

transcritas por uma profissional. Posteriormente, li e ouvi, concomitantemente, cada uma 

delas e, na época da redação desse, voltei às entrevistas procurando separar as respostas de 

acordo com a problemática da pesquisa. O tempo médio, de cada entrevista foi de 1h30min, 

exceto a entrevista com a professora Elizabeth, que se realizou em torno de três horas e foi 

dividida em dois encontros. 

Na próxima subseção será explicado como se deu a escolha das professoras que foram 

observadas e entrevistadas.  

 

2.4. Grupo estudado: a escolha das professoras 

 

 Com o auxílio dos dados coletados pelo questionário e pelas observações durante o 

campo o grupo estudado foi, paulatinamente, se definindo e composto por cinco professoras. 

 Como já dito, a preocupação inicial era com professoras evangélicas e suas 

concepções de masculinidades e feminilidades, mas conforme transcorria a pesquisa fui 
                                                            
9 Todos os nomes das professoras são fictícios. 
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percebendo que a religiosidade estava presente, muito fortemente, dentro e fora da sala de 

aula, independente da denominação religiosa. 

Embora, no início, tentasse observar “tudo”, como aconselha Rockwell (1989, p.50), 

fui direcionando a atenção à única professora que se declarava evangélica, Elizandra10: em 

seus comentários, em seu jeito de falar, de se vestir, de se arrumar. 

Na tentativa de comparar, escolhi como segunda professora a ser observada aquela que 

se autodeclarava espiritualista ou sem religião (Lucinda) mesmo depois de descobrir, por 

meio de conversas informais, que no passado ela tinha se interessado pelas Testemunhas de 

Jeová. 

Depois que já estava mais acostumada àquele ambiente, percebi que quatro 

professoras não tinham respondido ao questionário. Somente após obter suas respostas, 

percebi que entre tais professoras, encontrava-se Elizabeth, ex-católica convertida à religião 

evangélica e que foi, então, incluída.  

A escolha da quarta professora, Ivanilda, católica, aconteceu gradualmente, na medida 

em que fui percebendo seu forte envolvimento com a religião católica durante as observações. 

Célia, a quinta professora, foi escolhida em decorrência de um afastamento médico de 

Lucinda, que impediu a continuidade das observações em sua sala de aula. Por meio das 

conversas informais entre as professoras, soube que Lucinda não voltaria para sua sala de aula 

antes do término do ano letivo. 

Portanto, a religiosidade e a não religiosidade se estabeleceram como critérios de 

escolha das professoras, e não mais sua denominação religiosa.  

 

3. ALGUNS RESULTADOS  E DISCUSSÕES INCIPIENTES 

 

Antes de iniciar, vale ressaltar que há uma grande quantidade de dados a serem 

explorados e analisados que não serão expostos aqui.  

 Como  já dito, religião e gênero estão presentes na prática diária da educação formal e, 

dentre as cinco professoras, quatro delas realizavam orações junto aos seus alunos, embora 

dessem nomes diferentes para isso (reflexão ou conversa com Deus).  

A professora Elizandra (evangélica), no início das aulas, fazia com que os alunos em 

coro repetissem a oração “Pai Nosso”, no estilo evangélico11. A Professora Elizabeth 

                                                            
10 A forma de rezar o Pai Nosso difere na conjugação dos verbos ou no uso de palavras sinônimas. Talvez para manterem‐se 
diferenciados do catolicismo.  
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(evangélica convertida), criou um “momento de reflexão” e juntamente com as crianças 

realizava uma oração de sua autoria e, em seguida, o “Pai Nosso”, ao estilo católico. Já a 

professora Ivanilda (católica praticante) dizia aos alunos, também no início das aulas, que era 

“Hora da conversa com Deus” e realizavam uma oração, também de sua autoria. No caso da 

professora Célia, ela dizia às crianças: - É “hora de agradecer com a voz do coração” e, 

prontamente, os alunos deitavam a cabeça sobre os braços cruzados em cima da carteira e 

cochichavam de si para si.  

Lucinda  se autodenomina agnóstica e parece acreditar que o mundo é regido por 

energias positivas e negativas. Quando entrei pela primeira vez em sua sala, a  “mesa do 

professor” estava situada nos fundos da sala, ou melhor, na parede oposto do quadro negro. 

Segundo ela, “era para ver se a energia fluía melhor”. 

Em vários momentos durante as aulas, as professoras trabalhavam, por meio  da 

religião, a moralidade das crianças a partir da heteronomia, isto é, as normas e valores são 

acatados, mas prevalece uma dependência sempre do outro em dizer o que é certo ou errado.  

As professoras fizeram da religião a principal força reguladora. Como professoras, 

demonstravam certa rigidez entre o certo e o errado e na manutenção da fixidez de gênero 

dentro da sala de aula, porém, em suas vidas particulares demonstraram ruptura entre a 

posição religiosa sobre como se comportar, por exemplo:  no namoro, na forma de se vestir,  

de se comportar  e pensar.  

Mesmo quando afirmavam respeitar a diversidade entre as crianças, estranhavam 

ações delas que acreditavam não pertencerem ao repertório comportamental de meninos e 

meninas. 

 Considerando como objeto central desse estudo as concepções de gênero de 

professoras religiosas, o material empírico parece indicar como eixos em que esta intersecção 

torna-se muito evidente: a escolha profissional e suas explicações por parte das docentes; a 

busca do controle sobre as crianças por meio da religião e do gênero,  de comportamentos 

considerados inadequados aos meninos e meninas; e as cobranças às famílias, sobretudo às 

mães, de acordo com o que as professoras consideram uma família ideal. 

 

4. PERSPECTIVAS 

 

 Como já dito, essa pesquisa está em andamento. No momento da escrita desse, já 

havia sido produzido o relatório de qualificação e se aguardava as orientações da banca para a 
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continuidade. Concomitantemente,  a leitura dos dados estava sendo realizada com a 

finalidade de se suscitar os eixos para a análise.  

 Outrossim, pretendo situar estas professoras no contexto sócio-histórico em que estão 

inseridas, isto é,  tentar compreender o momento no qual elas conviviam com preocupações, 

como a violência em episódios ocorridos dentro de escolas, mudanças nas relações familiares, 

o  ensino fundamental de nove anos, que se regularizou em 2011 nessa unidade escolar.  

Tem-se buscado  o referencial teórico mais adequado para as análises, sendo prudente 

pensar que esses resultados poderão ter outra leitura daqui para frente devido a  prováveis 

sugestões da banca qualificação.  A defesa está prevista para  primeiro semestre de 2014. 
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