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RESUMO 

Este trabalho tem por intuito analisar o que permeia o universo das mulheres no espaço público-
acadêmico, não deixando de enfatizar suas problemáticas e consequências na vida dessas mulheres 
e seus familiares, observando a reprodução dos preconceitos, a discriminação e a desigualdade no 
trabalho, em que se encontram submetidas e nos grupos sociais.  Adota-se como ideias norteadoras, 
a mulher como professora, o que ela anseia e as maneiras que tem encontrado para driblar as duplas 
e/ou triplas jornadas e o pressuposto de espaço acadêmico. Discute-se ainda a opressão das relações 
de gênero reportando ao fato de que mesmo as mulheres inseridas no mercado de trabalho elas têm 
a missão das responsabilidades do trabalho reprodutivo, fruto da divisão sexual do trabalho, a qual 
deve ser considerada como um fenômeno histórico e social e, por conseguinte, os rearranjos 
familiares dentro do contexto histórico movido pelas relações de força e heranças do patriarcalismo.  
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ABSTRACT 

 This paper is meant to examine what permeates the universe of women in public-academic, whilst 
emphasizing their problems and consequences in the lives of these women and their families, 
watching the play of prejudices, discrimination and inequality at work, in which they are subjected 
and in social groups. Is adopted as guiding ideas, the woman as a teacher, what she craves and has 
found ways to circumvent the double and / or triple shifts and the assumption of academic space. Is 
discussed about the oppression of gender relations referring to the fact that even women entered the 
labor market they have the mission of responsibilities for reproductive work, fruit of the sexual 
division of labor, which should be considered as a historical phenomenon and social and therefore 
the family rearrangements within the historical context driven by the power relations of patriarchy 
and inheritance. 
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A presente pesquisa tem por finalidade conhecer e analisar o cotidiano de 

mulheres/docentes inseridas no espaço acadêmico, considerando o impacto das atribuições da 

profissão para elas e seus familiares. Os resultados deste estudo torna-se relevante para o 

conhecimento sobre a questão do trabalho e relações de gênero, haja vista as problemáticas 

vivenciadas pelas mulheres no espaço público, bem como as experiências adquiridas na academia, 

as quais refletem às relações de gênero e poder.  

Tendo por base a pesquisa realizada nos meses de março, abril e maio de 2011, com 10 

mulheres professoras universitárias de instituições particulares no município de Aracaju/SE, que 

responderam a um questionário abordando profissão, tempo de trabalho, nível de instrução, saúde, 

estado civil, sonhos e perspectivas. Assim, tratamos do processo de profissionalização da mulher, 

dando destaque à docência assim como às relações familiares dessas mulheres.  

Tal discussão parte da análise do papel da mulher no espaço público-acadêmico, o qual nos 

remete à divisão de trabalho existente entre homens e mulheres que os leva a assumirem posições 

desiguais em termos de poder, prestígio e riqueza. Isso posto, percebe-se que mesmo diante dos 

progressos das mulheres em países de todo o mundo, as diferenças de gênero contribuem e servem 

de base para as desigualdades sociais.  

Nesse sentido, apreende-se que os moldes patriarcais permanecem presentes, na 

contemporaneidade, pois, predominantemente, a família ainda é coordenada pela figura do homem, 

cujo papel continua sendo o de prover o sustento financeiro da unidade doméstica e tutelar a esposa, 

a quem, apesar do ingresso no mercado de trabalho, ainda cabe o papel de ser mãe e educar os 

filhos, de esposa e cuidar do lar. Logo, a força social e cultural exercida sobre a família, no seu 

modo de ser e de viver, perdura, reproduzindo no âmbito público e privado papéis de homem e 

mulher historicamente construídos3.  

Assim sendo, a participação e inserção masculina acontecem mediante as chances oferecidas 

e qualificações pessoais, enquanto para a mulher as circunstâncias são diferentes, porque, além dos 

requisitos no que tange à qualificação e oferta, propaga-se a continuidade do modelo familiar, bem 

como sua responsabilidade na socialização dos filhos e nas tarefas domésticas4. 

Nesse sentido, Matos e Santana (2010) registram que: 

Os avanços conquistados pela mulher atual no mercado de trabalho 
refletem na atmosfera familiar, visto que esta resulta do relacionamento 
entre os membros no contexto social em que vivem. No entanto, os 
avanços não foram suficientes para liberar as mulheres dos afazeres 
domésticos. O máximo que se conseguiu até o momento foi um 
compartilhamento das atividades com o homem. Assim permanecem, 
tanto no âmbito doméstico quanto no profissional, as relações de poder do 
homem sobre a mulher, refletindo a cultura de cada sociedade. 



  

Portanto, acreditamos que as pessoas carregam em sua história de vida elementos 

familiares, culturais e sociais do ambiente em que vivem, pois o que aprendemos depende da 

sociedade na qual nascemos e da nossa posição nesta sociedade, de nossa condição econômica, do 

gênero a que pertencemos e de nosso grupo racial ou étnico, entre outros aspectos.  

Dessa forma, o título ora abordado nos remete a uma reflexão sobre família, e sendo assim, 

cabe salientar que “famílias são, no âmago da análise, a articulação de relações de gênero e de 

gerações que se tecem e se realizam em um tempo social e histórico, para uma vida em comum e 

um fim, ou um esperado acontecer, da reprodução – biológica e social” conforme expressa Motta 

(1998, p. 13). Isso posto, faz-se necessário salientar que as pesquisas sobre a família demonstram 

sua permanência na historiografia da humanidade e, por conseguinte, ratificam como as formas 

conhecidas atendem às demandas de (re)produção e socialização dos seres humanos. Logo, para 

Lévi-Strauss (1980), diversos modelos de família foram identificados nas sociedades mais remotas, 

porém o estudioso também menciona que não é tarefa simples definir a família, visto que em 

primeiro lugar, deve-se definir aquilo que entendemos por “família”. Ao falar sobre família, 

Roberto da Matta (1987, p. 124-125), sintetiza acrescentando que: 

Uma reflexão mais crítica sobre a “família” permite descobrir que, entre 
nós, ela não é apenas uma instituição social capaz de ser individualizada, 
mas constitui também e principalmente um “valor”. Há uma “escolha” por 
parte da sociedade brasileira, que valoriza e institucionaliza a família 
como uma instituição fundamental à própria vida social. Assim, a família 
é um grupo social, bem como uma rede de relações. Funda-se na 
genealogia e nos elos jurídicos, mas também se faz na convivência social 
intensa e longa. E um dado de fato da existência social (sem família, como 
dizem os velhos manuais de sociologia, não há sociedade) e também 
constitui um valor, um ponto do sistema para o qual tudo deve tender.  

Nesse sentido, a instituição família, sempre esteve alicerçada em seu modelo patriarcal e 

respaldada pelas antigas religiões ocidentais, passou por grandes transformações desde sua origem, 

e até hoje continua sendo foco de debates e pesquisas, pois conforme Lasch (1991), a imagem de 

família como o lugar contraditório de harmonias e conflitos alimenta o sonho do porto seguro e do 

refúgio que procuramos independentemente de grupo social, gênero, geração, etnia e raça.  

Logo, faz-se necessário ressaltar que a sociedade contemporânea firma seus valores a partir 

do indivíduo; ou seja, ele é o centro nas relações interpessoais. O papel da família é o de ajudar o 

indivíduo a trabalhar pela sua autonomia sem, contudo, perder seus vínculos com o seu grupo 

familiar, visto que a família5 é percebida e considerada uma das mais respeitáveis e confiáveis 

instituições da sociedade. Não obstante, a história apresenta diferentes formas de famílias em todos 

os grupos sociais, assim cabe salientar que as políticas públicas tendem a responsabilizar a família 

pela proteção aos indivíduos. Nesse ínterim, percebe-se que a família é uma relação simbólica e 



  

estrutural que une as pessoas entre si num projeto de vida. Motta (1998, p. 71), em seus estudos 

destaca: 

A família é também o lugar social dos afetos radicais – onde as relações 
são quase simbióticas, as afeições mais doces e os embates entre os 
sexos/gêneros e as gerações podem ser mais dolorosos. Onde se 
encontram os modelos de sentimentos em estado mais depurado: os 
amores, as aceitações ilimitadas, as mais fundas solidariedades; ou as 
rejeições mais chocantes, os conflitos cotidianizados, ressentimentos 
“inexplicáveis” e ódios. Explícitos ou recalcados.   

Tais aspectos refletem na vida pública de homens e mulheres, nas escolhas profissionais e 

no desempenho. Na sociedade contemporânea a mulher assume uma nova perspectiva, com maior 

enfoque para o empoderamento feminino justificado pela participação na vida pública mediante 

inserção no mercado de trabalho, inclusive nas universidades como docente/discente, o que tem 

proporcionado mudanças significativas no tocante aos papéis e atribuições desempenhados por ela 

no âmbito social e familiar, ainda que o trabalho voltado para a educação esteja diretamente 

relacionado ao papel feminino6. 

Assim, Matos e Santana (2010), salientam que “a atual condição da mulher foi determinada 

pelo processo histórico e pelas limitações que ela sofreu em todos os aspectos. E a tentativa de 

reverter esse quadro é uma tarefa bastante complexa. Logo, toda a conquista realizada pelas 

mulheres é benefício para a construção de uma nova sociedade”.  

Matrimônio: contração, amor, família e religião  

Conforme salienta Pateman: “O contrato de casamento é um contrato de trabalho num 

sentido muito diferente do contrato empregatício. O contrato de casamento diz respeito ao trabalho 

feminino; o contrato empregatício diz respeito ao trabalho masculino”. Logo, a autora ressalta que o 

“trabalho de uma dona de casa é propriamente chamado de servidão doméstica ou, mais 

educadamente, de serviço doméstico. O trabalho doméstico não é trabalho. O trabalho acontece no 

mundo masculino do capitalismo e dos locais de trabalho” (1993, p. 202-203). 

Assim, Del Priore (2005, p. 22), em seus estudos, salienta que: 

A Igreja apropriou-se também da mentalidade patriarcal presente no 
caráter colonial e explorou relações de dominação que presidiam o 
encontro entre os sexos. A relação de poder já implícita no escravismo, 
presente entre nós desde o século XVI, reproduzia-se nas relações mais 
íntimas entre maridos, condenando a esposa a ser uma escrava doméstica 
exemplarmente obediente e submissa. Sua existência justificava-se por 
cuidar da casa, cozinhar, lavar a roupa e servir ao chefe da família com o 
sexo.  

Dessa forma, mesmo diante da subserviência feminina, percebem-se comportamentos 

afetivos, seja o casamento com amor e casto, como também fora dos laços matrimoniais, o 

amor/paixão, embebido pela “luxúria” e os pecados da carne. Assim, é-nos pertinente mencionar 



  

que a esposa devia amar o companheiro independentemente de sua escolha, como fazem as 

virtuosas e bem procedidas mulheres de qualidade e de boa família. Portanto, a mulher seria 

provedora e recebedora de um amor que não inspirasse senão a ordem familiar, visto que os afetos 

desregrados da alma e/ou do corpo deveriam ser abolidos, enquanto o matrimônio tornar-se-ia 

puramente asséptico, isto é, puro e livre do pecado.  

Sendo assim, o casamento era visualizado enquanto negócio para a vida toda, assim 

“constituindo um contrato civil antes de se tornar sacramento – o que só ocorre na Europa em 

meados do século XII. O casamento é uma instituição básica para a transmissão do patrimônio, 

sendo sua origem fruto de acordos familiares e não da escolha pessoal do cônjuge”. A garantia de 

igualdade era fundamental para impedir a dispersão de fortunas acumuladas (Del Priore, 2005, p. 

27).  

Faz-se mister salientar que o crescimento da longevidade a partir das últimas décadas desse 

século  aumentou consideravelmente a expectativa de vida no Brasil. Desta forma, a discussão 

acerca do casamento como o ato inicial da formação da família, vem se modificando diante do 

fenômeno da longevidade. Logo, Oliveira (1996, p. 55), destaca que: 

O casamento não teria sido inventado para durar tanto tempo quanto 
teriam que resistir as uniões modernas, em razão do aumento da 
expectativa de vida. As avaliações acerca do impacto social do 
prolongamento da sobrevida de homens e mulheres mostram que nunca no 
passado tiveram os casais a oportunidade demográfica de tão longa 
convivência a ponto de ultrapassar em muito o período dominado pela 
geração e criação de filhos.   

No que concerne às mulheres/docentes entrevistadas, foi possível detectar a presença de 

esposos e/ou companheiros, uma vez que 29% delas relatam ser casadas judicialmente; 25% vivem 

em união estável; 19% mencionam ser divorciadas; 12% relatam que só estão namorando, e 15% 

enfatizam que no momento estão sozinhas. Tal realidade nos permitiu investigar a influência da 

figura masculina no desempenho profissional das docentes. 

 Assim, 65% das entrevistadas registram que a presença masculina concorre para o 

aparecimento de algumas dificuldades, pois os homens não aceitam que elas venham a pleitear ou 

assumir cargos que porventura possam proporcionar uma renda maior que a deles, enquanto 23% 

chegam a mencionar que a presença masculina não interfere, e 12% não souberam opinar.  

Isso posto, entendemos que a profissão, ou melhor, o tipo de profissão escolhida pela mulher  

tem uma relação direta com a jornada de trabalho dela. Escolher uma profissão que permita à 

mulher mediar à jornada de trabalho doméstico com público está contido no inconsciente feminino, 

além do próprio significado de cada profissão. No caso do magistério, há uma relação direta com os 

papéis historicamente atribuídos à mulher/mãe, o que nos permite considerar a cultura e as forças 

produtivas de cada sociedade.  



  

Alambert, ao falar de família, reporta-se a Marx e Engels, enfatizando que o estudo da 

família7 e suas funções só pode ser corretamente feito se a concebermos como uma decorrência 

lógica do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, em cada etapa da 

sociedade humana, pois, para eles, a cada tipo de sociedade corresponde um determinado tipo de 

família, que se modifica na forma, nas relações internas e nos objetivos, com as modificações que 

ocorrem nos modos de produção. Com isso, a questão da família, que é bastante rica e complexa, 

uma vez reduzida apenas à configuração socioeconômica da instituição familiar, fica bastante 

empobrecida, legitimando a ideia de que a história é somente a história da instituição e relações 

materiais e não-materiais, também, a história dos indivíduos e das relações espirituais (Marx e 

Engels apud Alambert, 1986, p. 20). Nesse sentido, a estudiosa também registra que: 

A divisão sexual do trabalho é uma categoria de análise marxista que 
procura explicitar as relações sociais de gênero e a divisão sexual 
presentes nas relações e trabalho. A noção de divisão sexual do trabalho 
passou a ser pensada também no interior da família [...] visualizou-se a 
construção social de um espaço “dito” como inerente à mulher, cujos 
traços determinam também toda a posição desigual na sociedade. Em 
decorrência, viria o modo como a mulher era excluída do mercado de 
trabalho. A discussão incorporou a noção de divisão sexual do trabalho e 
ligou-a com a reprodução da força de trabalho (Cruz, 2005, p. 40-41). 

Portanto, a família é um fenômeno natural, pois o indivíduo já nasce fazendo parte de uma 

família, independentemente da estruturação desta, e é uma organização social que sofre 

transformações porque segue o contexto histórico e as diversificadas culturas. Assim, as 

transformações sociais são marcos visíveis na estrutura familiar, e mesmo sofrendo alterações em 

meio a diversos conflitos, é infinita.  

Na família, bem como fora dela, a identidade masculina é associada ao valor do trabalho, 

não somente para os pobres. O trabalho vai além de um instrumento da sobrevivência material; ele 

determina o substrato da identidade masculina, revelando um jeito de ser homem. Assim, o valor do 

trabalho respalda e dá autonomia moral ao homem de auto-afirmar-se, visto que a categoria pai de 

família complementa a auto-imagem masculina como assim afirma Sarti (2005).  

A autora em questão dá destaque a alguns aspectos a que o homem precisa responder 

positivamente a fim de que ele seja reconhecido na sua masculinidade, dentre os quais estão a 

capacidade de ser forte para o trabalho e ser pai de família. Estes aspectos lhe dão respaldo como 

trabalhador e provedor, levantando sua moral de homem, que traz o recurso financeiro para dentro 

de casa, servindo para demarcar a autoridade masculina e demonstrar o cumprimento da 

responsabilidade e atribuições que lhe competem no seio familiar. Tal assertiva explica a posição 

masculina dos companheiros das entrevistadas, no que diz respeito às restrições a uma renda maior 

que a deles.  



  

Do exposto pode-se concluir que o modelo tradicional de família adquire um novo 

direcionamento, não só por causa da participação de todos os membros no mercado de trabalho, 

como também devido a sua reestruturação na divisão de papéis e responsabilidade no tocante à 

parte financeira e, sobretudo, no que diz respeito às primeiras necessidade, nas quais o homem 

deixa de ser o centro da família e todos passam a dividir as despesas e sustentar a casa.  

Com efeito, Pateman (1993) observa que as mulheres trabalhadoras geralmente não 

aparecem na história da classe trabalhadora. O emprego remunerado para as esposas ameaça tanto o 

direito de domínio dos maridos sobre elas quanto a organização fraternal do local de trabalho em si. 

A história do movimento trabalhista deixa claro que a insistência no salário-família foi uma 

estratégia importante pela qual os homens conseguiram excluir as mulheres de muitas áreas de 

trabalho remunerado e sustentar a posição do marido como senhor do lar.  

Contudo, em todo o seu contexto histórico, a mulher apresentou mudanças sociais e 

culturais, cabendo aqui mencionar a terminologia “mulher pública”, que no passado era atribuída às 

mulheres promíscuas/prostitutas que, por conseguinte, não apresentavam perspectiva de vida 

socialmente aceitável. Não obstante, hoje o termo ganha outro significado, visto que a mulher 

passou a integrar e interagir com a sociedade de forma mais positiva. 

A docência na vida das Mulheres  

A entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que a sociedade buscasse meios de 

rever os princípios e valores definidos pela cultura patriarcal. De tal modo, as mudanças na 

economia, por exemplo, intervieram no núcleo familiar e predominou a sobrevivência em meio ao 

duelo entre homem e mulher. Contudo, mesmo com o surgimento de um novo perfil feminino, a 

mulher ainda se encontra dependente de sua condição histórica. Podemos dizer que a mulher, hoje, 

dispõe do mesmo modo dos direitos civis, políticos e sociais garantidos ao homem na legislação 

brasileira. Ela tem acesso à educação formal e ao trabalho remunerado, tem direito à propriedade, 

de ir e vir, de eleger e ser elegível, como qualquer outro cidadão. As mulheres também estão 

presentes em praticamente todas as profissões, ainda que as diferenças de gênero determinem 

formas diferenciadas de acesso ao mercado de trabalho.  

Isso posto, cabe salientar que Santos, ao reportar-se a Chamon (2005), ressalta que ainda 

que os salários pagos às professoras fossem baixos, no final do século XIX e início do século XX, o 

salário feminino – advindo de uma profissão de amplo reconhecimento social – representava, no 

imaginário da época, a promoção da independência financeira da mulher. Sendo assim, a autora 

conclui que a feminização do magistério submeteu-se aos aspectos opressores devido à condição 

feminina, mas em contrapartida possibilitou a inserção da mulher no espaço público e, por 

conseguinte, as mulheres professoras ampliaram as possibilidades de escolarização e suas 



  

perspectivas de participação nas questões políticas e culturais de seu país (Chamon apud Santos, 

2009, p. 53).  

No que se refere à educação sergipana, diversos foram os pontos cruciais para o 

desenvolvimento da temática em questão, visto que a educação em Sergipe não difere da que se dá 

nas outras capitais brasileiras de maneira geral, assim o processo de feminização nas salas de aula 

acorre lentamente, porém de forma significativa. Portanto, percebe-se que todo o processo 

educacional a priori fora pensado e organizado por homens, com base no viés masculino para os 

homens, visualizando-os como únicos detentores de inteligência e percepção para desempenhar com 

destreza o processo ensino-aprendizagem. Em contrapartida, não existia a preocupação em pensar 

na real ideologia da educação e sim em uma educação voltada para o empoderamento do homem 

em detrimento da subserviência feminina, como também dos seus reais objetivos e sonhos. Como 

elenca Pateman (1993, p. 179): 

Os homens teriam transformado as mulheres em meras empregadas se não 
fosse o fato de eles dependerem delas para satisfazerem seus desejos 
sexuais. Se os homens não tivessem desejo sexual, ou se a multiplicação 
da espécie não dependesse da intervenção dos homens de uma forma 
também lhes dá prazer sexual, não haveria necessidade da instituição na 
qual “cada homem traz uma mulher para seu estabelecimento e chama isso 
de contrato”. As mulheres são “distribuídas entre os homens [...] o fraco 
sempre acoplado e submetido ao forte”. 

Em meio a uma trajetória de discriminação e luta, o avanço das mulheres na educação é 

relevante, conforme explicita Joana Maria Pedro (2005), afirmando que a presença significativa das 

mulheres nas universidades brasileiras nos dias atuais, como estudantes de graduação, é um dado 

que certamente merece ser festejado, principalmente se comparado com épocas anteriores, ou seja, 

final do século XIX e início do XX. O percurso que desembocou nesses dados parece ter iniciado já 

nos anos de 1960, quando uma mudança nas relações de gênero levou mulheres a buscarem cursos 

universitários. Entretanto, para muitas, estes estudos estavam atrelados apenas a uma transição na 

direção do matrimônio e dos filhos, o que as levava a interromperem os estudos, sendo que algumas 

retornavam após terem criado os filhos.  

Tal percurso da educação e das mulheres em sala de aula pode ser demarcado com a 

popularização da escola no século XX, quando esta aparece como instituição-chave na sociedade 

democrática, passando a ser alvo de ideais libertários e de experimentações didáticas fundadas no 

primado do fazer e de teorizações diversas. Logo, a Escola Nova8, dominante nesse século em boa 

parte do mundo, promove uma revolução copernicana ao colocar no centro do processo educativo a 

criança9 e não mais o professor.  

Nesse sentido, após a Primeira Guerra Mundial, com a industrialização e urbanização, 

forma-se a nova burguesia urbana e estratos emergentes de uma pequena burguesia, que exigem o 



  

acesso à educação, visto que esses segmentos aspiram a uma nova educação acadêmica e elitista, 

desprezando a formação técnica. Outrossim, o operariado10 também começa a pressionar por uma 

maior oferta de ensino público.  

A história da educação no Brasil mostra períodos profícuos que marcaram o sistema 

educacional contemporâneo. Desvenda os caminhos que foram sendo traçados desde a colonização, 

pontuado por mudanças sócio-econômicas, políticas e ideoculturais que influíram no significado 

social do fenômeno em questão e, principalmente, revela que a educação sempre esteve a reboque 

da produção, empobrecendo seu papel político, sua fecundidade de gerar cidadania.  

Diante disso, percebe-se que a escola é um espaço onde emanam ideias, dúvidas, hipóteses e 

tentativas que objetivam encontrar respostas. Entretanto, ela não é o único universo responsável 

pelas transformações sociais e ideológicas, mesmo sendo este um espaço privilegiado de debates 

sobre a construção da prática reflexiva de qualquer profissão. Igualmente, a ela devem se juntar 

outras instituições (a Igreja, a família), que por sua vez também têm promovido reflexões acerca do 

papel social da mulher e sua participação política e histórica, conforme nos mostram Matos e 

Santana (2010).  

Na pesquisa realizada com as docentes no que concerne à escolaridade, 51% registram ser 

graduadas em pedagogia; 35% licenciadas em letras e 14% relatam ser graduadas em história. A 

graduação das entrevistadas, como é possível notar, enquadra-se nas ditas profissões femininas, isto 

é, profissões eminentemente compostas por mulheres, ratificando o que alguns estudos apontam 

sobre a apartação de carreiras femininas, masculinas ou mistas (nesta última categoria temos a 

história) em decorrência dos estereótipos ratificados na sociedade de que às mulheres cabem 

profissões de cuidado, zelo, educação.  

De forma geral, sabemos que a carreira na docência está associada à escolaridade; assim, 

68% das pesquisadas relatam ser especialistas; 17% registram ser mestrandas, e 15% mencionam 

que são mestres. No entanto, o nível maior de escolarização por si só não garante salários e cargos 

mais altos, haja vista que, como indica Pedro (2005), na academia, mesmo diante do número 

superior de matrículas na graduação, do crescimento na pós-graduação e do elevado número de 

professoras, os cargos permanecem, em sua maioria, ocupados por homens.  

A docência na universidade assume características peculiares em relação aos ensinos 

infantil, fundamental e médio, pois na universidade os docentes são profissionais de várias áreas de 

atuação, seja oriundos de profissões “masculinas” seja “femininas”, compondo um quadro 

diversificado no que concerne ao gênero. Homens e mulheres assumem o magistério de nível 

superior, não necessariamente configurando uma profissão feminina. Desta forma, no Brasil, a 

docência no ensino superior alcança um maior prestígio e maiores salários. 



  

Diferentemente no magistério no ensino fundamental e médio, composto principalmente 

por profissionais dos cursos de pedagogia, letras e outras licenciaturas frequentadas muito mais por 

mulheres que por homens, encontra-se uma realidade distinta da encontrada nas universidades, com 

uma remuneração baixa, más condições de trabalho e desprestígio profissional.  

No magistério de ensino superior é demandada uma maior qualificação, representando um 

dispêndio maior de tempo. Assim sendo, as entrevistadas apresentam uma idade superior aos trinta 

anos e um tempo maior no trabalho de acordo com a idade, conforme indicam os dados a seguir:  

No que se refere à geração, 38% relatam que estão acima dos 45 anos de idade; 32% relatam 

ter 40 anos de idade; 18% mencionaram ter entre 30 a 35 anos de idade, e 12%, não informaram a 

idade.  

 Quanto ao tempo de trabalho é possível ratificar que 39% estão entre 15 anos de trabalho; 

35%, 10 anos; 17%, 5 anos, e 9%, menos de 5 anos.  

Os dados coletados com as docentes ratificam os estudos que indicam um aumento na 

inserção das mulheres nas universidades e no mercado de trabalho na sociedade brasileira 

contemporânea, mas indicam também a permanência de estereótipos masculinos e femininos, os 

quais incidem na escolha de carreiras, nas condições de trabalho (salários mais baixos que os dos 

homens), nas triplas jornadas de trabalho, sem, contudo, desconsiderar a resistência das mulheres a 

tal realidade. Esta resistência é posta pelo movimento feminista e pelos debates sobre a categoria 

gênero que vêm ajudando a construir novas identidades.  

De fato, muitas conquistas podem ser percebidas por parte das mulheres. Elas entraram no 

mundo cultural do negócio e da política, conquistaram o direito à vida, que é tão negado 

historicamente em alguns e/ou diversos casos atualmente. A “categoria” mulher, que era um ser 

invisível, hoje mostra ao mundo sua competitividade e qualidade no mercado de trabalho, na 

comunidade e na família, passando a ser percebida enquanto sujeito.  

Paralelo a isso, Buttler (2003), ao discutir o termo sujeito, destaca que o próprio sujeito das 

mulheres não é mais visualizado e compreendido em termos sólidos ou duradouros, porque os 

domínios da “representação” política e linguística instituem a priori o critério segundo o qual os 

próprios sujeitos, são constituídos e reconhecidos como sujeito, ou seja, as qualificações do ser 

sujeito têm que ser atendidas para que a representação possa ser expandida.   

Sendo assim, segundo Seyla e Cornell (1987), os sujeitos femininos desaparecem por trás de 

sua persona social e comunal. Se homens desimpedidos têm dificuldades em reconhecer aquelas 

relações sociais constitutivas da identidade dos seus egos, as mulheres situadas não raro acharão 

impossível reconhecer os seus verdadeiros egos em meio aos papéis constitutivos ligados às suas 

pessoas.  Logo, cabe aqui enfatizar que na divisão de gênero no mercado de trabalho, homens e 

mulheres carregam consigo cargos a eles destinados. Assim, na perspectiva de Buttler (2003: p 48), 



  

“o gênero não é um substantivo, tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que 

seu efeito substantivo é perfomativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da 

coerência do gênero”. Por sua vez, Rago destaca que: 

O sucesso da categoria do gênero se explica, em grande parte, por ter dado 
uma resposta interessante ao impasse teórico existente, quando se 
questionava a lógica da identidade e se decretava o eclipse do sujeito. 
Categoria relacional, como observa Joan Scott, encontrou campo 
extremamente favorável num momento de grande mudanças das 
referências teóricas vigentes nas Ciências Humanas, e em que a dimensão 
da cultura passava a ser privilegiada sobre as determinações da sociedade 
(Rago, 1998, p. 36). 

Dessa feita, faz-se importante ressaltar que as mulheres são sujeitos históricos legítimos e 

que o “gênero” inclui as mulheres. Não obstante, na concepção de Bourdieu (1999), ao realizar 

crítica ao termo “categoria”, registra que quando se separam os indivíduos por “categoria” (gênero, 

raça, classe social, entre outras) ocorrem ao mesmo tempo duas ou mais unidades sociais, e com a 

separação surgem o fraco e o forte. Assim, a divisão socialmente construída entre os sexos, 

percebida por muitos como natural, adquire um reconhecimento de legitimação, e a diferença passa 

a ser evidente, pois é conhecida, endeusada e legitimada tanto por mulheres quanto por homens, 

visto que o gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos.  

Isso posto, faz-se mister elencar que durante a pesquisa, as mulheres entrevistadas 

mencionaram sonhos e perspectivas que na maioria dos casos giram em torno da realização 

profissional, sendo esta uma forma de reconhecimento importante do valor da mulher, haja vista a 

desvalorização com o trabalho no âmbito privado. Sendo assim, 46% delas mencionaram que seus 

sonhos e perspectivas estão atrelados aos estudos, enfatizando que desejam concluir o mestrado 

e/ou doutorado; 35% que no momento não têm sonhos para elas e sim para a família; 12% relatam 

que estão em processo de reavaliação da vida em virtude das decepções com a docência, e 7%, 

preferiram não opinar.  

Em uma sociedade que não dá respaldo para a mulher inserir-se no âmbito público, sem um 

somatório com a jornada de trabalho no domínio privado, é frequente as mulheres que enfrentam 

duplas e triplas jornadas de trabalho vivenciarem conflitos que repercutem em considerações sobre 

as relações construídas tanto na família como no ambiente de trabalho, o que é reflexo, em muitos 

casos, das relações de gênero. Conforme essa ideia percebe-se a influência cultural na vida dos 

indivíduos e os papéis atribuídos aos homens e às mulheres, os quais variam de cultura para cultura, 

embora os papéis dos homens sejam mais valorizados e reconhecidos. Não obstante, Fernandes 

(2006, p. 1) ressalta “que esta cultura preconceituosa e machista atravessou séculos sem que a 

mulher percebesse que isto era uma retumbante mentira, já que era ela quem dava a unidade 



  

familiar. Foi ela que sustentou a família enquanto o homem se ausentava temporária ou 

definitivamente”. 

No Brasil, ao longo da história, o feminino tem sido construído como subordinado ao 

masculino, o que favoreceu aos homens uma situação de prestígio, privilégio e poder. A construção 

de gênero tem suas origens nas relações hierárquicas, patriarcalistas, em que homens e mulheres se 

relacionam de maneiras desiguais, reforçando a ideia de dominação e poder de um sobre o outro.  

Dessa forma, percebe-se que historicamente a sociedade contempla modelos de família em 

que homens e mulheres exercem diferentes papéis. Assim, por vários séculos, a mulher foi vista 

pelo viés masculino, ou seja, pela ótica e percepções do homem, visto que a mulher deve a ele 

obediência e respeito, pois é vista como frágil e incapaz, determinando assim sua maneira de 

pensar, de ser e de agir, fazendo-a acreditar que é inferior a ele.  

Apreciações Conclusivas 

Das análises até aqui postas, é possível considerar que as mulheres, independentemente da 

classe social a que pertencem e de estarem ou não inseridas no espaço acadêmico, ou seja, no 

contexto educacional, vivem num modelo de família patriarcal que foi construído a partir da visão 

masculina, em que a mulher, e todos os membros que compõem sua prole são dependentes de um 

chefe, ainda que teoricamente, e sendo assim, fazem parte da “propriedade” deste.  No entanto, vale 

ressaltar que, apesar desse modelo já fixado tanto no homem quanto na mulher, esse quadro vem 

mudando com a visualização dos novos modelos de família.  

Historicamente, a sociedade contempla modelos de famílias que correspondam a diferentes 

papéis para homens e mulheres. Mas, apesar dessa concepção, na prática sempre foi imposta à 

mulher a responsabilidade de cuidar da prole, não só no que se refere às questões internas, mas 

também à subsistência da família. As leituras feitas acerca da temática em questão confirmam o que 

dizem os autores a respeito da família, da construção de gênero, das dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres e seus familiares, a inserção da mulher no mercado de trabalho, especialmente no 

magistério, e como se deu tal inserção. Desta forma, um conceito chave para este estudo é o que 

traz a definição de gênero como uma categoria analítica definido por Scott (1990), em que a autora 

relata que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos. 

Assim, podemos afirmar que encontramos um desequilíbrio depreciativo para a mulher, em 

relação aos equivalentes masculinos. A ideologia conservadora e o peso das tradições são 

dominantes e evidentes. Outrossim, visualiza-se que a relação que identifica a cidadania e a 

educação como direito social, especificamente no Brasil, estabelecida em diversos documentos 

(Constituições Federal e Estaduais, Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, entre outros), vem 



  

sendo defrontada com a constatação de que sua ocorrência só se dá por meio das concessões 

ofertadas pelo Estado. Portanto, como mera política, a cidadania brasileira ainda está distante de sua 

plena realização, e o direito à educação, percebido como uma das condições para o seu exercício, 

esbarra em resistentes obstáculos.  

Não obstante, mesmo diante de tantos empecilhos impostos pela da cultura machista, cabe 

salientar que tal inserção encontra-se imbricada no desenvolvimento de uma cultura política 

democrática que por sua vez não pode ser percebida como um processo linear, visto que pessoas 

podem mudar seus valores, o que pressupõe também uma mudança nas práticas e nos discursos. 

Desta forma, construir uma democracia é um processo extremamente difícil, porque a pluralidade 

de objetivos presentes na sociedade fazem com que as contradições entre as práticas e os discursos 

venham à tona e, por conseguinte, colocam em dúvida muitas vezes os próprios valores 

democráticos. 
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