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RESUMO 

Neste trabalho vamos abordar dois objetivos centrais, pensados a partir das diversas 

mudanças na proposta pedagógica do Colégio Atheneu Sergipense como Centro 

Experimental de Ensino e as novas competências e habilidades exigidas pelos 

Parâmetros Curriculares nacionais para o desenvolvimento do trabalho docente: conferir 

a noção de competência e qualificação no discurso dos/as docentes, e averiguar em que 

medida ela reflete na valorização diferenciada do gênero. A abordagem metodológica 

recaiu sobre a pesquisa qualitativa, tendo como principal procedimento de coleta de 

dados a entrevista semi-estruturada. 

Palavras-chave: Qualificação. Competências. Trabalho Docente. Gênero. 

 

ABSTRACT 
 

In this paper we address two main objectives, designed from the various changes in 

pedagogical proposal of the Atheneu Sergipense College as a experimental teaching 

center and the new skills and abilities required by the National Curriculum parameters 

for the development of teaching: give the notion of competence and qualification of 

teachers in speech and ascertain to what extent it reflects the value of gender 

differentiated. The methodological approach fell on qualitative research, with as main 

procedure of collecting data the semi-structured interview. 
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Introdução 

Os estudos da Sociologia do Trabalho e da Sociologia da Educação têm 

mostrado que nas últimas décadas um novo paradigma de organização do trabalho e dos 

trabalhadores surgiu dando início à superação das formas de organizações do trabalho 

dos modelos taylorista/fordista, nos quais a qualificação dos trabalhadores se limitava 

ao preparo e a execução de tarefas rotinizadoras, sequenciadas e pré-estabelecidas. No 

caso desses modelos, o processo de qualificação era centra na construção de 

trabalhadores executadores de funções básicas para a construção do produto. De acordo 

com Cruz (2005, p. 92), nesse processo “o preparo do trabalhador seria limitado ao 

mínimo indispensável de conhecimentos gerais e técnicos, direta e indiretamente 

relacionados ao conteúdo das tarefas e operações que compusessem a ocupação tanto do 

uso de máquinas “versáteis” quanto da “cooperação do chão-de-fábrica”. Das novas 

demandas e necessidades do mercado de trabalho foi instituída uma nova forma de 

organizar as ações dos trabalhadores e o processo de trabalho, o conhecido “modelo 

produtivo” ou “especialização flexível” que possuía a finalidade de ampliar a atuação, a 

qualificação/treinamentos dos trabalhadores e as formas de gerenciar o trabalho. 

Na perspectiva de Hirata (2004), o modelo produtivo trouxe uma mobilidade 

maior na forma de organização do trabalho, na medida em que passou a existir nas 

relações de trabalho cooperação, menos determinação de tarefas vinculadas aos setores 

e de forma individualizadas e espaço de rotatividade das atividades desenvolvidas. O 

resultado disso, mais precisamente, foi uma gestão do trabalho polivalente e 

multifuncional, que além das qualificações técnicas, os trabalhadores tiveram outro tipo 

de qualificação solicitada e valorizada como, por exemplo, das “qualificações tácitas” 

ligadas às identificações e subjetividades dos trabalhadores. Para Cruz (2005), as novas 

competências para o desenvolvimento do trabalho são atributos da dimensão social, tais 

como “envolvimento, participação, cooperação, responsabilidade e motivação do 

trabalhador” (p. 92).  
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Nesta linha de reflexão, o que os pesquisadores destacam é que a partir das 

novas formas de organizar o trabalho, ponto como referência os novos atributos e 

competências requeridos dos trabalhadores no interior das relações de trabalho, 

possibilitou um novo paradigma da “Especialização flexível” do trabalho. Nesse novo 

contexto de trabalho, as características subjetivas do trabalhador são essenciais para a 

construção das relações interpessoais, nos momentos de tomada de decisões, de agir 

sobre o novo, de recuar em situações coletivas, que influenciam as identificações dos 

trabalhadores.  

As discussões sobre as “novas competências” para o trabalho passaram a fazer 

parte de todos os setores da economia, tendo com eixo central o avanço tecnológico. O 

campo da educação também teve que se reestruturar para suprir as novas demandas de 

qualificação da força de trabalho que o mercado necessitava. Leis foram criadas, novos 

cursos, métodos de ensino e currículos repensados para sanar as necessidades de cada 

época. Particularmente, a década de 1990 foi o marco desse processo, visto que além da 

reformulação da LDB em 1996, o trabalho docente passou a ser gerido também pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que trouxe uma nova forma de organizar as etapas 

do ensino, tendo como justificativa desse processo a “consolidação do Estado 

democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e 

conhecimentos exigem que a escola possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo 

contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho” (PCN, 

2000,04).  

A busca pela contextualização e a interdisciplinaridade foram essenciais para a 

criação de currículos que se adequassem ao novo perfil do aluno e do docente a nível 

nacional/regional/local, bem como o desenvolvimento das “competências básicas” para 

o desenvolvimento social. A criação e implantação dos PCN na a educação brasileira e 

nos cursos de formação de professores teve como finalidade principal, o “duplo papel de 

difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas 

abordagens e metodologias” (PCN, 2000, p. 05). Contudo, cabe refletir sobre quais 

habilidades, competências, saberes foram adquiridos no decorrer dessas mudanças no 

campo do trabalho docente, para que estes professores desenvolvam suas práticas 

profissionais para alcançar os objetivos pré-estabelecidos de seus planos de ensino. 
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 Pesquisas realizadas por Tardif (2000; 2010) apontam algumas características 

dos “saberes profissionais” dos docentes que contribuem para a compreensão das novas 

habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento do trabalho cotidiano 

docente. Para o autor, os saberes profissionais dos professores são temporais – pelo 

fato de que os saberes são adquiridos a partir de sua história de vida e escolar, da 

estruturação da prática profissional nos seus primeiros anos com a noção e sentimento 

de competência e também, porque os saberes são uma construção da identidade docente 

a partir das interações sociais de sua trajetória; os saberes profissionais dos professores 

são plurais e heterogêneos – visto que são adquiridos através das experiências pessoais, 

culturais, científicos, sociais e profissionais; os saberes profissionais dos professores 

são personalizados e situados – pois é desenvolvido no local de trabalho e constituído a 

partir da mediação; os saberes profissionais dos professores carregam marcas do ser 

humano – na medida em que o objeto do trabalho docente são seres humanos com suas 

identificações, subjetividades, particularidades. Neste sentido, pode-se perceber que no 

processo de escolarização/formação docente, bem como a partir da análise das práticas 

escolares verifica-se que os saberes docentes são diversos: temporais, plurais, situados e 

de relações humanas e são construídos a partir das identificações, subjetividades, 

particularidades influenciadas pelas mediações e relações sociais.  

Neste trabalho, vamos abordar dois objetivos centrais, pensados a partir das 

diversas mudanças na proposta pedagógica do Colégio Atheneu Sergipense como 

Centro Experimental de Ensino e as novas competências e habilidades exigidas pelos 

Parâmetros Curriculares nacionais para o desenvolvimento do trabalho docente: conferir 

a noção de competência e qualificação no discurso dos/as docentes, e averiguar em que 

medida ela reflete na valorização diferenciada do gênero. 

A valorização das qualificações/competências no trabalho docente 

A compreensão dos/das docentes sobre a valorização das qualificações e dos 

treinamentos no “saber-fazer” do seu trabalho está articulada, especialmente, aos pontos 

positivos para a formação continuada para o desenvolvimento e atualização de suas 

práticas. As argumentações dos entrevistados
2
 atribuem sentido as novas demandas da 

educação, considerando “as mudanças constantes da sociedade, faz-se necessário 

                                                           
2
 Para este trabalho foram realizadas 18 entrevistas com 10 docentes do sexo feminino e 08 docentes do 

sexo masculino do Colégio Estadual Atheneu Sergipense. 
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cursos de atualizações, onde nós possamos buscar novas metodologias, a fim de 

atender as novas demandas da docência”. Pode-se perceber que no discurso dos 

docentes o reconhecimento por atuarem da instituição, e possuírem privilégio social e 

financeiro de trabalhar em tempo integral, bem como destacam a necessidade de 

atualização para trabalhar o método inovador de ensino da instituição dentro de um 

processo dinâmico e de novas formas de organização das disciplinas articuladas às 

atividades complementares de integração e de interrelações (trabalho-ciência-

tecnologia-cultura), como aponta um dos entrevistados: 

 

O dilema é o seguinte: as categorias básicas que eu aprendo ao longo 

da minha formação são ressignificadas permanentemente. Se eu não 

tiver o cuidado de acompanhar essas ressignificações, eu posso estar 

tão démodé a ponto da minha fala não representar a leitura que meu 

aluno faz da sociedade e do mundo. Então, ou eu me atualizo 

frequentemente para essas ressignificações que agora a ética 

apresenta, que as relações sociais apresentam, que as construções 

politicas estabelecem, ou eu vou começar ter uma leitura do mundo, 

de um mundo virtual, de um mundo que não existe mais e que meu 

aluno vai apresentar para mim frequentemente, será nesse caso um 

contraste em que eu vivo em um mundo e os alunos estão em outro. 

Assim, agente tem a necessidade de frequentemente em atualizar-se 

(Professor, casado, 39 anos, 03 filhos, mestre, 15 anos na rede 

estadual). 

 

Percebe-se o sentido e significado atribuído ao processo de qualificação para o 

desenvolvimento do trabalho docente de forma contínua, visto que há uma preocupação 

de atualizar-se e de fortalecer os treinamentos e a qualidade do trabalho da prática 

pedagógica. Esse aspecto também é destacado pela gestão escolar, na medida em que 

foi demonstrada nas entrevistas a necessidade a partir da reforma curricular “a 

necessidade de investir na formação continuada dos docentes para desenvolver as 

competências necessárias para atingir as metas e objetivos do projeto pedagógico”, 

sendo destinados a ampliar a qualidade das práticas e o relacionamento interpessoal dos 

agentes escolares.  

No entender dos/as docentes, as mudanças em que a escola vem passando no seu 

desenvolvimento pedagógico (currículo diferenciado, novas metodologias de ensino e 

avaliação da aprendizagem e nova organização escolar), bem como a diversidade dos 

agentes escolares (novo perfil de professores, alunos, funcionários e pais) tem posto a 
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prova às competências e habilidades que são importantes para o trabalho docente neste 

nível de ensino. 

 

Uma das principais habilidades hoje para trabalhar com o diverso é a 

capacidade de dialogar e compreender, visto que no cotidiano do 

trabalho docente percebemos as diversas realidades dos alunos 

(famílias, lugares, rendas, valores, crenças variadas) que nos põem 

em um espaço de debates e diálogos que não nos permite 

homogeneizar o discurso. Como a escola hoje é diversa, plural e 

multicultural, cabe ao docente a sensibilidade para desenvolver seu 

trabalho mais próximo da realidade dos alunos possível (Professor, 

casado, 42 anos, 03 filhos, mestrando, 13 anos na rede estadual). 

Primeiramente, a formação com qualidade, pois eu diria que esse 

professor teria que ser pesquisador, ou seja, ao adentrar no Ensino 

Médio ele tem que ser um pesquisador porque isso estaria no campo 

das competências. As habilidades do docente hoje são, 

principalmente, saber conduzir o processo, ser mediador, pois 

acredito que não adianta o professor esta inserido sem ajudar a 

transformar o processo de aprendizagem autônoma desse aluno. Seria 

principalmente conduzir o processo, pois a dinâmica da escola 

pública possui um alunado diversificado, que também, necessita de 

um trabalho de integração (Professora, solteira, 46 anos, 02 filhos, 

doutora, 15 anos na rede estadual). 

O docente tem que ser um eterno pesquisador. Acredito que o que está 

faltando hoje para nós docentes é tempo para pesquisar, visto que 

sem tempo não podemos realizar atividades de capacitação e 

pesquisa complementar para ampliar nossa ação. As habilidades e 

competências dos docentes estão sendo testadas cotidianamente e só 

com qualificação processual para dar conta desse cenário 

(Professora, solteira, 37 anos, sem filhos, especialista, 12 anos na rede 

estadual). 

 

No entender dos professores há uma necessidade de fortalecer e valorizar os 

espaços de qualificações/treinamentos no cotidiano do trabalho docente, pois as novas 

demandas da educação e as reestruturações das práticas escolares apontam para a 

necessidade de atributos (componentes implícitos e subjetivos) dos professores para o 

desempenho da atividade docente diversificada e multidisciplinar. Nos espaços de 

socialização do trabalho docente são tentadas as habilidades e competências das 

experiências práticas do trabalho docente, as formas que os docentes articulam os 

saberes teóricos e práticos num espaço de reestruturação e de influências constantes, as 

formas de articulação das práticas pedagógicas individuais dos docentes com as 

coletivas da escola e, integralizam os saberes científicos acumulados no decorrer da 
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vida com o novo cenário de qualificação/capacitação permanente. Como expõe uma das 

docentes entrevistadas: “a Educação é muito dinâmica, os serviços prestados pela 

escola têm que acompanhar as necessidades da sociedade, assim como as do mercado 

de trabalho. Dessa forma não podemos nos ater apenas ao que aprendemos nas 

universidades, ir à busca de conhecimento é vital para desempenharmos nosso papel na 

escola”. 

Esses aspectos são relevantes para entender a dinâmica de organização 

pedagógica do Atheneu Sergipense, na medida em que os/as docentes desenvolvem 

atividades em tempo integral nos planos de ensino do currículo nacional comum e 

também atividades de componentes complementares. As disciplinas curriculares são 

trabalhadas paralelamente com as atividades complementares, o que põem os docentes 

num constante movimento rotativo de ações. As ações desenvolvidas com um número 

variado de turmas e alunos, da interrelação de tempo/espaço/ensino, de discursões e 

regulações do trabalho docente estão associadas diretamente aos fatores materiais e 

sociais, ao objeto do trabalho, a reorganização e regulamentações da escola.  

A partir dos depoimentos foi possível organizar dentre as ações e atividades que 

os/as docentes participam na escola: ministrar aulas, manutenção da disciplina, 

encontros com os pais, correções de trabalhos e avaliações, preparação pedagógica 

das aulas, atividades sindicais, participação em comissões e conselho pedagógico, ou 

seja, “atividades fim” diretamente ligada ao ensino dos alunos e “atividades meio” que 

estão ligadas a organização do trabalho pedagógico da instituição. Neste sentido, a 

estruturação do trabalho docente propõe um cenário de qualificação/treinamento 

constante, que dê conta das novas tendências e práticas do trabalho docente, mostrando 

as principais consequências para o ensino e para os saberes profissionais docentes. 

Sobre esse ponto, questionamos aos docentes, quais os principais benefícios da 

qualificação/treinamentos para o trabalho e as principais dificuldades encontradas no 

processo? O discurso dos/as docentes ilustram os seguintes depoimentos: 

 
“Com o treinamento, o docente amplia a qualidade da produtividade 

do trabalho, novas metodologias para o trabalho, segurança no 

desempenho do trabalho, aquisição de habilidades para o trabalho, 

integração com o grupo (professores, alunos, funcionários), 

realização pessoal e profissional” (Professora, solteira, 37 anos, sem 

filhos, especialista, 12 anos na rede estadual). 
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“Acredito que os minicursos, encontros educativos, oficinas é 

importante para um bom trabalho docente, ou seja, a troca de 

experiências contribui muito para um bom planejamento. As 

principais dificuldades em minha opinião esta no calendário escolar 

que é mal elaborado, pois dificulta muito para o professor, a carga 

horária de trabalho do mesmo em relação ao calendário não 

possibilita um bom desenvolvimento em relação à organização devido 

a grande quantidade de alunos por séries” (Professor, casado, 28 

anos, 01 filho, especialista, 04 anos na rede estadual).    

 

A qualificação/treinamento no trabalho docente é um fator primordial no 

processo de ensino/aprendizagem na perspectiva dos docentes, visto que melhoram as 

práticas escolares, desenvolve mais habilidades, além de trocar experiências com outros 

profissionais da área. Contudo, percebe-se nos argumentos dos entrevistados que esse 

processo ainda não melhorou totalmente porque não depende somente do professor, mas 

também da colaboração do Estado com a elaboração de políticas públicas de incentivo a 

formação continuada. 

As representações dos docentes sobre o processo de qualificação e treinamento 

demostram sua importância para o objeto do seu trabalho, tanto para a carreira com os 

benefícios do plano de cargos e salários quanto para a construção da identidade 

profissional com os benefícios para a qualidade das ações desenvolvidas no trabalho. 

Nesta perspectiva, foram destacadas pelos entrevistados algumas contribuições dos 

treinamentos para as práticas escolares, tais como ampliação da qualidade da 

produtividade do trabalho, novas metodologias para o trabalho, segurança no 

desempenho do trabalho, aquisição de habilidades para o trabalho, integração e 

realização pessoal e profissional. Reafirmando as contribuições da qualificação 

continuada para o desenvolvimento do trabalho docente, o depoimento da professora é 

sugestivo:  

 

Acredito que qualquer que seja o curso realizado o professor sempre 

terá algo novo para aprender, pois o conhecimento não é acabado, 

ele se transforma sempre. A formação é importante porque lhe dar 

base para trabalhar com o diverso, com a diversidade da sala de aula 

hoje porque nós temos uma tendência a nos centramos em uma 

determinada área do conhecimento para uma maior produção 

cientifica, mas não devemos nos esquecer da misticidade das nossas 

escolas hoje, visto que é no cotidiano que percebemos a necessidade 

de trabalhar de forma interdisciplinar a diversidade e isso pede ao 
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docente uma busca maior sobre os mais variados assuntos. Esse 

contexto de qualificação foi importante para mim, pois eu não tinha 

percebido como era importante o trabalho com a diversidade cultural, 

principalmente, com ênfase na sexualidade. Dessas novas 

necessidades cursei um curso de extensão sobre “a diversidade de 

gênero na escola”, a partir dessas novas leituras eu pude ampliar o 

meu conhecimento a cerca da sexualidade, ai eu pude entender 

melhor o que é sexualidade, o que eu educação sexual, orientação 

sexual, orientar na sexualidade e ensinar numa perspectiva de 

gênero. Eu pude fazer dentro do meu trabalho esse diferencial e isso 

me enriqueceu muito, visto que a partir desse curso eu ampliei as 

discussões dessa temática nas minhas aulas e na minha formação 

(Professora, solteira, 46 anos, 02 filhos, doutora, 15 anos na rede 

estadual). 

 

Alguns apontamentos sobre os saberes docentes 

As diversas mudanças na proposta pedagógica da instituição e as especificidades 

do cotidiano do trabalho docente requer uma nova consciência sobre a efetiva 

necessidade de repensar a educação e as práticas escolares, tomando como ponto de 

partida a realidade escolar para a modificação do fazer docente. Daí a importância do 

professor ser um pesquisador e viver sempre se atualizando, de uma forma continuada. 

Segundo Lima (2003), O trabalho docente está situado exatamente na relação entre 

escola/aluno/conhecimento, aluno/saber, ensino/aprendizagem. Assim, as reflexões 

sobre o trabalho docente estão ligadas a articulação dos saberes científicos, 

pedagógicos, experimentais e políticos.  

 
FIGURA: Ciclo da relação entre formação/qualificação e trabalho docente 

Segundo Lima (2003) 
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Dessa premissa, surge à ideia tão bem trabalha pelos interacionistas
3
 de que o 

processo do aprender é um processo que se passa num espaço de interações sociais e 

que essa aprendizagem é um processo de construção sociocultural. Cabe a partir desse 

contexto, entender também, a necessidade de novas competências para o trabalho dos 

profissionais formadores da educação básica. Assim, pode-se dizer que o espaço da 

docência é um espaço que possibilita integrar as questões teóricas às questões práticas, 

vivenciadas ao longo do processo de formação/trabalho, possibilitando a construção de 

conhecimento significativo pela ação – reflexão – ação, a partir da classificação dos 

saberes docentes, das fontes sociais de aquisição e das formas de interação no trabalho. 

 

 

QUADRO: Os Saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no sentido 

lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

                                                           
3
  Ver Piaget (1971; 1973; 1978) e Vygotsky (1988; 1998; 2008).  
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especializados, etc. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores, livros didáticos, 

cadernos de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, 

sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: Tardif (2000, p. 217). 

Nota: Uma nova versão foi lançada por  MauriceTardif em 2011, na livro Sabres Docentes e Formação 

profissional. 

 

Neste estudo, Tardif e Raymond (2000), identificam e classificam os saberes 

docentes, dando ênfase as formas de aquisições e de interações. Os saberes docentes são 

plurais e adquiridos nos diversos ambientes como na família, na escola, nos cursos de 

formação acadêmica e nos métodos, instrumentos e procedimentos didáticos.  

A partir das formas de interação/socialização, os docentes atribuem sentido e 

significado aos seus saberes, relacionando-os com suas atuações, aos instrumentos 

utilizados e as sua experiências cotidianas, ou seja, numa relação próxima entre as 

influências externas e internas do trabalho. Assim, o saber profissional está, de um 

certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes das história de 

vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos e dos 

lugares de formação (TARDIF & RAYMOND, 2000, p. 218). 

Outro aspecto relevante da pesquisa foi à sondagem sobre a existência ou não de 

diferenças e desvantagens entre homens e mulheres no processo de qualificação e 

atuação no trabalho docente. Os argumentos da equipe diretiva direcionam para a 

importância de manter o quadro docente mais qualificada para o desenvolvimento das 

diversas ações pré-estabelecidas no plano anual de trabalho e no Projeto Político 
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Pedagógico. Os entrevistados reafirmam que, em geral, não há diferenças e 

desvantagens nas habilidades e competências femininas e masculinas no processo de 

treinamento. Entretanto, apenas no campo das interrelações pessoais a mulher pode ter 

uma maior habilidade em determinadas situações, mas a “competência é a mesma, entre 

homens e mulheres”. O que de fato há é um espaço educativo mais competitivo, no qual 

o desenvolvimento da qualidade do trabalho docente está ligado à ampliação das 

habilidades e novas competências para a dinâmica das práticas escolares no ensino 

médio. No contexto especifico da instituição, a própria inserção e permanência 

dependem do alto nível de escolarização, de capacitações, de treinamentos, ou seja, 

configurando um novo perfil de docente e que este esteja em permanente processo de 

requalificação. Com disseminação de novos espaços de formação continuadas, a equipe 

técnica busca criar um ambiente que favoreça a troca de experiências entre os docentes 

e cooperação. 

Na perspectiva dos/as docentes não se percebe diferenças/desvantagens no 

contexto da qualificação e treinamentos. Os entrevistados ao comentarem sobre seus 

processos de treinamentos demonstram ambiguidade e contradições nas informações 

cedidas por homens e mulheres: 

 

Há sim, mais do ponto de vista da dedicação, do próprio 

comprometimento. Aqui no Atheneu eu vejo um 

comprometimento maior das mulheres, não sei explicar o 

porquê, mas fica notário isso. Elas são mais dedicadas e 

detalhistas no desenvolvimento de suas habilidades e 

competências para o trabalho com uma qualificação mais 

intensa. Eu digo isso porque os alunos mesmo denunciam esse 

contexto, no qual eles dizem que os homens são mais duros, 

relapsos e impacientes inclusive, sendo isso o que os alunos 

mais comentam entre si. As mulheres tem mais cuidado e 

dedicação, sempre se tornam mais próximas dos alunos, tipo 

mãe sabe. Até porque de uma forma equivocada ou não a 

sociedade educou e formou esses estereótipos masculinos e 

femininos, na qual a mulher tem que ser afetuosa, mãe, 

educadora; e os homens sejam duros, pai, dar ordens, onde 

infelizmente a sociedade titulou o que é ser homem ou mulher 

e isso influencia diretamente nas funções que homens e 
mulheres desempenham. No nosso caso, em particular na 

docência isso ainda esta exposto, existindo diferenças, visto que 

as atitudes são diferentes, os comportamentos e suas ações 

(Professor, casado, 42 anos, 03 filhos, mestrando, 13 anos na rede 

estadual, grifos nossos). 
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Acho que não, pois hoje isso esta bem tranquilo, até porque na 

atualidade a maioria são mulheres na profissão docente, já se 

reconhece isso. Acredito que os homens que atuam no trabalho 

docente vêm por paixão, por gostar, por querer, por uma 

referência de uma professora, e acaba entrando na docência 

com essa paixão pelo que faz. Embora se perceba que o numero 

de docentes do sexo masculino não são muitos, estes estão mais 

abertos para entender as questões da sexualidade, afetividade, 

diferenças e a ligação entre família e trabalho, visto que o 

processo de qualificação e treinamentos contribui para a 

ampliação e disseminação de novos conhecimentos (Professora, 

solteira, 46 anos, 02 filhos, doutora, 15 anos na rede estadual). 

Particularmente, eu não consigo enxergar desvantagens em 

termos de qualificação. No que se refere os cargos/postos o que 

realmente conta é a qualificação e a indicação de alguém. 

Assim, não vejo mais desvantagens entre homens e mulheres na 

docência, a não em relação à atuação em cargos/ postos, pois 

às vezes é possível perceber comentário do tipo “esta escola 

com uma diretora não vai prestar não. Tem que ser um homem 

porque tem mais pulso”. Contudo, o que os dados mostram é 

que as mulheres desenvolvem um trabalho igual ou superior do 

que os homens. Outro fato interessante é que quando os homens 

atuam em cargos, estes geralmente são de direção, e os cargos 

de coordenação pedagógica em sua maioria são ocupados por 

mulheres. No que se refere à qualificação, ambos tem se 

dedicado a esse processo, mas no interior da escola, os homens 

se dedicam mais a participarem do processo de qualificação 

promovido pela escola, pois as mulheres justificam suas 

ausências por motivos de problemas familiares, bem como as 

licenças de afastamento  masculinas geralmente são para 

cursar pós-graduação a nível Especialização e de Mestrado, e 

as licenças femininas são mais por motivos médicos (Professora, 

solteira, 37 anos, sem filhos, especialista, 12 anos na rede estadual). 

 

Conclusão 

No discurso dos/as docente sobre o processo de qualificação é ambíguo, 

entretanto, ambos buscam participar muito dos espaços de qualificações e treinamentos 

internos e externos da escola. Percebe-se que há uma preocupação com o nível de 

qualificação docente, criando um espaço competitivo, formativo e colaborativo. O 

interesse pela maior qualificação expostos nos argumentos dos/as docentes são 

diversificados a atendem as especificidades das formações iniciais, das formas de 
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inserções no trabalho, das posições de status conquistadas e pelas formas de autonomias 

que estabilizaram as relações entre homens e mulheres no trabalho docente.  

Ademais, as atividades de treinamentos e qualificações para o trabalho docente 

estão refletindo as novas exigências para o desenvolvimento da prática docente no 

ensino médio, independente do sexo do trabalhador. Entretanto, nesse processo as 

identificações masculinas e femininas parecem conter uma noção e valorização das 

qualificações/treinamentos diferente, emergindo a ideia de habilidades ligadas às esferas 

“públicas e privadas”, em especial, para as desenvolvidas pelas mulheres nesse 

processo. 
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