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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar sob a perspectiva de gênero, o sentido, o significado 
do trabalho, a valorização da qualificação e de novas competências para as professoras do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Valnir Chagas na cidade de Aracaju/SE, 
destacando avanços obtidos na construção da identidade, na ampliação dos direitos e da 
cidadania. Para a configuração do objeto de estudo, fizeram-se necessárias algumas incursões 
entre as áreas da Sociologia e da Educação. O referencial histórico-dialético adotado 
pressupõe que todas as atividades humanas são mediadas pela cultura, visto que, em se 
tratando de seres humanos, não existem fenômenos naturais. Desta forma, as relações de 
gênero são construções sociais, possuem base material e representam o processo da produção 
dos lugares de poder de homens e mulheres na sociedade. A opção preferencial pela pesquisa 
qualitativa, do tipo estudo de caso, refere-se ao fato de ele tanto poder analisar uma unidade 
como estudos múltiplos, visto que um caso é uma unidade específica, um sistema delimitado 
cujas partes são integradas. A metodologia recaiu na abordagem qualitativa por esta permitir a 
coleta e análise de dados de maneira aprofundada considerando-se os aspectos explícitos e 
implícitos do fenômeno estudado, além de proporcionar a explicitação das subjetividades, ou 
seja, não só evidenciam-se os aspectos sociais, econômicos, políticos, ideológicos e culturais, 
mas também as maneiras de pensar, agir e sentir dos sujeitos pesquisados, remontando a fatos 
que dão contorno à realidade, apreendendo as causas constitutivas e determinantes dos 
fenômenos. A abordagem metodológica mostrou-se relevante para o conhecimento das 
situações concretas de trabalho das docentes, para que, através das relações sociais 
observadas, possam ser apontados elementos capazes de informar análises que contribuíssem 
para a melhor compreensão das transformações nas relações sociais de gênero. Foram 
consultadas diferentes fontes de informação: documentos, estatísticas oficiais, priorizando-se 
as fontes orais por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com sete professoras da 
referida escola. A dialética das diferenças emerge nos sentidos e significados atribuídos ao 
trabalho e à qualificação. As docentes não mostram familiaridade com a abordagem de 
gênero; elas tendem a expressar representações naturalizadas sobre a construção das 
diferenças. A histórica divisão social e sexual do trabalho dificulta o processo de construção 
de identidades, e, por conseguinte, a ampliação dos direitos e da cidadania. Mesmo diante das 
dificuldades enfrentadas, contraditoriamente elas consideram que os atributos de gênero não 
interferem na construção de seus projetos profissionais e vice-versa, definindo possibilidades 
de qualificação, mobilidade no mercado de trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Trabalho docente. Ensino fundamental. Gênero. Identidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research aimed to analyse under the perspective of gender, the sense, the meaning of 
work, the valuation of qualification and new skills for the Primary Education teachers of the 
State School Professor Valnir Chagas in the city of Aracaju/SE, highlighting advances 
achieved in the identity construction, the expansion of rights and citizenship. For the object of 
study configuration, it was necessary some incursions among the Sociology and Education 
areas. The adopted historical-dialectical referential assumes that all human activities are 
mediated by culture, in other words, in the case of human beings there are not natural 
phenomena. Thus, gender relations are social constructions that have got material basis and 
represent the production process of the seats of power of men and women in society.The 
preferential option for the qualitative research, of study case type, refers to the fact that it may 
either analyse a unit or multiple studies, since a case is a specific unit, a delimitated system 
whose parts are integrated. The methodology fell in the qualitative approach for permitting 
the collection and analysis of data in depth regarding the explicit and implicit aspects of the 
studied phenomenon, besides providing the explanation of subjectivities, in other words, not 
only the social, economic, political, ideological and cultural aspects become evident, but the 
ways of thinking, acting and feeling of the studied subjects as well, dating back to facts that 
outline the reality, seizing the constitutive and determinants causes of phenomena.The 
methodological approach proved relevant to the knowledge of concrete work situations of 
teachers so that, through social relationships observed, it may be appointed elements able to 
inform analyses that contributed to a better understanding of transformations in the social 
gender relations. Different sources of information were consulted: documents, official 
statistics, prioritizing oral sources through semi-structured interviews conducted with seven 
teachers of that school. The dialectic of differences emerges in the senses and meanings 
attributed to work and qualification. The teachers do not show familiarity with the gender 
approach, they tend to express naturalised representations about the differences construction. 
The social and sexual historical division of labour complicates the process of identity 
construction, and therefore the expansion of rights and citizenship. Even before the faced 
difficulties, they contradictorily regard that the gender attributes do not affect their 
professional projects construction and vice versa, defining possibilities of qualification and 
mobility in the labour market. 

KEYWORDS: Labour. Teaching job. Primary education. Gender. Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

“Discursos e imagens cobrem as mulheres como uma vasta e espessa 
capa. Como Alcançá-las, como quebrar o silêncio, os estereótipos que 
as envolvem?” (PERROT, Minha história das mulheres, 2007, p. 25). 

A opção pelo objeto de estudo desta dissertação teve por base as experiências 

singulares observadas no trabalho docente de professores(as) do ensino fundamental de uma 

escola da rede estadual de Aracaju, suscitando o interesse de analisar as relações de gênero, 

seus posicionamentos na família, na sociedade e no mercado de trabalho, para chamar a 

atenção para a questão do trabalho e formação, particularmente de mulheres no contexto 

histórico que estamos vivendo.   

Destarte, durante a minha formação no curso de graduação em Serviço Social, 

estabeleci contato com os sujeitos chamados de usuários do serviço social, com as questões 

sociais – demandas da profissão –, destacando-se as desigualdades impostas à população de 

baixa renda, carentes de serviços e políticas públicas. As discussões de gênero foram 

abordadas por algumas disciplinas, contribuindo para o desenvolvimento da minha 

monografia direcionada para esse segmento de camadas de baixa renda.  

Durante a minha vivência com os/as professores/as da escola, nos momentos em que 

eram executados os projetos, foi possível observar no cotidiano a construção das diferenças 

nos comportamentos de cada professor(a), instigando ainda mais a curiosidade de pesquisar a 

categoria gênero e mercado de trabalho e a divisão sexual do trabalho na escola. Nesse 

contexto, diversos foram os episódios que atraíram minha atenção: a facilidade com que o 

professor impõe suas ideias, as relações de poder/autoridade, sempre deixando transparecer a 

“inferioridade” feminina; o próprio fato de termos professoras se comportando como 

cuidadoras/mães/tias dos(as) discentes, levando assim para o espaço público – do 

trabalho/escola – funções articuladas ao doméstico1. O fato de algumas professoras levarem 

para o trabalho sua vida pessoal e comportarem-se dentro da escola como se estivessem em 

casa, inclusive no tocante à vestimenta; a presença de professoras militantes de movimentos 

                                                           

1 “A mulher é socialmente responsável pela manutenção da ordem na residência e pela criação e educação dos 
filhos, e a própria sociedade investe muito na naturalização deste processo”, conforme destaca Saffioti (1987, p. 
9). Comportamentos comumente praticados por algumas professoras dentro da escola naturalmente, quase sem 
perceberem e isso revela a pressão sofrida pelas mulheres ainda no século XXI para acumular funções e não se 
desvincular do privado, mesmo que seja ela a provedora da família. Outrossim, a privacidade desfrutada pelos 
homens é inviável para as mulheres na presente situação de segregação sexual e subalternidade feminina. 
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sociais e partidários2, fatos que sempre causavam curiosidades e perplexidade, visto que era 

perceptível a identidade social desses sujeitos. Assim, Saffioti expressa que: 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através 
da atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas 
diferentes categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, 
os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os 
terrenos em que pode atuar o homem (SAFFIOTI, 1987, p. 8). 

Nesse sentido, no decorrer de minha trajetória acadêmica nos cursos de pós-graduação 

lato sensu, especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior, fortaleceu-se o 

desejo de ampliar os conhecimentos acerca das relações de gênero, trabalho e formação 

docente. Posteriormente no mestrado em Educação, os conteúdos das disciplinas Cultura e 

Práticas Escolares, Formação de Professores, Sociologia da Educação, Gênero e Educação, e 

no mestrado em Ciências Sociais (a disciplina Identidade com as contribuições teóricas de 

Stuart Hall) e no mestrado em Serviço Social (a disciplina Gênero e Políticas Sociais), 

ofereceram conteúdos fundamentais para a construção do conhecimento sobre o objeto desta 

pesquisa.  

Particularmente, a disciplina Gênero e Políticas Sociais proporcionou um olhar mais 

apurado acerca da dicotomia entre o privado e público, e esta dicotomia ocupa um lugar 

bastante evidente na história das mulheres. Assim, Pateman (1996) destaca que, segundo 

algumas historiadoras, tal dicotomia é uma característica universal, bem como trans-histórica 

e transcultural à existência humana, pois esta crítica se refere à oposição e à separação entre 

as duas esferas. Contudo, atualmente percebe-se que essa discussão encontra-se centrada na 

hierarquização presente por sua vez em cada uma dessas esferas e não mais pautada somente 

na dicotomia. Segundo Cruz (2005), a hierarquia é uma forma de organizar os modelos 

classificatórios, ou seja, uma forma de organizar o mundo, baseado no princípio do valor que 

tende a conferir significados às diferenças de valores de gêneros distintos.  

Não obstante, a pesquisadora signatária da presente pesquisa assumiu em 2009 a 

função de assistente social do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes, o que 

proporcionou uma vivência maior como profissional com o corpo docente/discente da IES. 

Sendo o campo do Serviço Social uma profissão com características de intervenção da 

realidade social, em que ocorre a necessidade de uma habilitação crítico-analítica que 

                                                           

2 Observa-se a presença de professoras filiadas a partidos políticos, Organizações Não Governamentais e 
Sindicato de Professores. 
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proporcione a estruturação de seus objetivos de ação, devem-se considerar as competências 

teórico-metodológicas, técnico-administrativas e ético-políticas que possibilitam ao assistente 

social formas de pensar e agir. Diante disso, sendo considerado como uma das atribuições do 

assistente social elaborar planos, programas e projetos mediante as demandas apresentadas 

durante o exercício profissional, fez-se necessário articular parcerias com escolas públicas 

estaduais localizadas em Aracaju e do município de Nossa Senhora do Socorro com o intuito 

de planejar3, elaborar e executar projetos sociais.  

Cabe destacar que há décadas as mulheres vêm lutando contra a discriminação e 

exclusão e, progressivamente, as barreiras vêm cedendo em diferentes ritmos e graus de 

concessões e aberturas. Nesse ínterim, podemos mencionar que as identidades das mulheres 

têm sofrido diversas transformações no transcorrer dos séculos, e um dos importantes 

aspectos que colaboraram para essa modificação foi o fato de elas se tornarem sujeitos de suas 

vidas, de suas histórias e assim ocuparem novos espaços sociais no mercado de trabalho e na 

política. 

No Brasil, o fato de uma mulher pleitear a candidatura à presidência e, por 

conseguinte, ser eleita é, em si, um acontecimento histórico de suma importância para a 

escrita da história das mulheres brasileiras. E não poderíamos deixar de citar esse 

acontecimento ao escrevermos sobre a temática em questão, por sermos mulheres inseridas no 

trabalho produtivo e reprodutivo com diversas identidades e funções. Isso posto, faz-se mister 

salientar que aos 31 dias do mês de outubro de 2010 a economista Dilma Vana Rousseff é 

eleita a primeira presidente do Brasil, tornando-se a 36ª presidente da República e a primeira 

mulher a ocupar esse cargo na história do país e por conseguinte a 11ª mulher a ocupar o 

cargo de presidente na América Latina. Sendo assim, podemos esboçar que nesta data 

aconteceu um evento histórico para o Brasil, visto que marca uma histórica vitória feminina 

nas disputas pelo comando do país. 

O evento foi histórico em dois sentidos importantes para a vida política do país. 

Primeiro essa eleição representa um momento-chave com respeito à abertura do sistema 

político para a inclusão de uma mulher no mais alto escalão do governo, tendo em vista que 

nunca membros desse grupo marginalizado tiveram a oportunidade de ocupar o cargo de 

                                                           

3 O Serviço Social é uma das profissões que utiliza a técnica de planejar, pois está previsto no Código de Ética 
de 1993 e na Lei que regulamenta a profissão do Serviço Social o manuseio desta técnica nas realizações das 
suas atividades profissionais.   Assim, no campo do Serviço Social, o planejamento é ferramenta essencial para 
estruturação de trabalho ou de intervenção junto a usuários, e o assistente social, no momento de elaborar, 
executar e avaliar qualquer plano, programa e projeto, deverá estruturar sua ação a partir de um processo 
contínuo de relação dialética e de realimentação teórico-prática.  
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presidente. Segundo, esse processo de eleição presidencial revelou o quanto a mulher ainda é 

vítima de preconceitos e estereótipos. Para comprovarmos tal afirmativa, basta rememorarmos 

o quanto a campanha política foi marcada por escândalos, boatos na internet, debates 

religiosos e principalmente de ataques pessoais. 

Dessa forma, é oportuno salientar que as mídias impressa e televisiva, nos últimos 

anos, têm veiculado reportagens enfocando a atuação da mulher na sociedade contemporânea 

sob uma nova perspectiva; isto é, anunciam o empoderamento feminino, adotando como 

justificativa sua crescente participação na vida pública, através da inserção nas universidades 

e no mercado de trabalho, o que tem produzido mudanças significativas no tocante aos papéis 

desempenhados por elas no âmbito social e familiar. Entretanto, tais mudanças são muito 

recentes, conforme destacam Romano e Mossine (2002) até os meados do século XX, não era 

consentida a participação feminina na política.  A vida da mulher era marcada pelo “não”; e 

quando mulher e homem constituíam matrimônio, o homem passava a ser o centro e a mulher 

passava a ser a sombra dele, o chefe da casa.  

Nesse escopo, “a construção histórica dos espaços públicos e privados traz consigo a 

construção das atividades humanas, a delimitação dos espaços de trabalho do homem e da 

mulher, além da construção dos papéis sociais de gênero masculino e feminino” (CRUZ, 

2005, p. 64). A autora ainda expressa que:  

Ao espaço doméstico/privado ficam restritas as atividades inerentes à 
reprodução dos seres humanos, considerados trabalho não-produtivo. São 
atividades que permanecem como produção doméstica, por perderem o seu 
caráter econômico, passando a serem percebidas como função biológica 
feminina, sem valor no mercado [...]. O público é o que está aberto a todos, o 
“privado” significa o que é exclusivo, particularístico e baseado em laços 
especiais não universalizáveis entre indivíduos (CRUZ, 2005, p. 65). 

Sendo assim, percebe-se que o papel da mulher na sociedade, há séculos, é moldado 

culturalmente, o que contribui para que ela apresente receios e/ou deixe de assumir uma 

postura profissional mais independente, visto que as relações sociais solidificadas entre os 

gêneros na sociedade que legitima uma separação de papéis sexuais por caracterizar condutas 

intrínsecas a homens e às mulheres, os quais se baseiam, na maioria das vezes, em 

caracterizações de cunho biológico.  Ora, percebe-se que o feminino caracterizado como 

natureza, amor, intuição, emoção posiciona-se no espaço privado; quanto ao masculino, 

compete à política, justiça, razão, cultura, poder, presentes no espaço público. Destarte, tal 

dicotomia compõe uma desigualdade entre homens e mulheres, praticada na rendição delas 

aos homens dentro de uma casta visivelmente universal e igualitária.  
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Dessa forma, compreendemos que, na urdidura das tramas históricas, a mulher 

professora foi fabricante e fabricada como sujeito social, envolvendo, nesse jogo complexo de 

constituição de uma profissão, relações assimétricas de poder em que as mudanças ocorridas 

para o sexo feminino, isto é, a conquista paulatina de sua presença no mercado de trabalho, 

ocorreu em meio a paradoxos que, entre avanços e retrocessos, por vezes reatualizava as 

hierarquias de gênero, continuando a afirmar papéis subalternos às professoras, como meras 

coadjuvantes do ensino.  

O gênero enquanto categoria de análise histórica pode nos fazer compreender, de 

modo mais acurado, como se deu esse processo, chamado de feminização do magistério, no 

qual se produziu a mulher professora, ao mesmo tempo em que contribui para pôr em relevo a 

ação desses sujeitos, marcada, indubitavelmente, pela diversidade de pensamentos, ideologias 

e práticas sociais. Dito de outra forma, os estudos de gênero que partem dessa perspectiva 

histórica e genealógica, visam desnaturalizar os papéis destinados ao masculino e ao feminino 

e romper com abordagens estanques acerca de uma pretensa verdade sobre os sexos, 

questionando, de modo radical, os discursos e práticas que atravessam e conformam as 

múltiplas identidades de gênero existentes nas sociedades. 

De acordo com a história, a separação de trabalho entre indivíduos e grupos incide do 

início da vida humana em coletivo, podendo ser localizada em todas as sociedades do passado 

e contemporâneas; entretanto, preservando formas típicas que por sua vez são decorrentes do 

processo histórico e civilizatório de cada povo, nação ou grupo. Assim, a divisão sexual do 

trabalho é uma constante na história das mulheres e homens. Decerto, os esclarecimentos para 

tal amiúde ampara-se no discurso, que para alguns encontra-se naturalizado, do determinismo 

biológico que procura ratificar o papel das mulheres como protagonistas da reprodução 

biológica.  

Assim, o conhecimento de divisão sexual de trabalho assume formas conjunturais e 

históricas, que por sua vez podem ser compreendidas como práticas sociais, visto que 

conservam tradições que ordenam tarefas masculinas e tarefas femininas em todos os espaços, 

bem como criam modalidades da divisão sexual das tarefas. Logo, é possível percebermos que 

a divisão sexual do trabalho não é a causa da subordinação e da desigualdade das mulheres no 

mercado de trabalho, mas sim está inserida na divisão sexual da sociedade, destacando a 

articulação entre trabalho de produção e reprodução. Segundo Louro (1995, p. 174), a divisão 

de papéis sexuais é passível de modificações, mas deve-se considerar que as relações entre os 

gêneros são, por sua vez, resultantes de um processo socialmente construído. Assim, há todo 

um universo de mudanças no campo social, cultural, político e econômico que alteram os 
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comportamentos “típicos” masculinos e femininos com mais visibilidade do que as 

transformações biológicas.  

Pode-se inferir que os professores do ensino fundamental apresentam determinadas 

singularidades próprias das especificidades do trabalho nesse nível da educação. Magistério e 

gênero, na história da educação brasileira, são duas categorias que andam de mãos dadas, 

posto que indissociáveis. Desde a edificação do império brasileiro, em meados do século XIX, 

as tentativas de se promover a formação de professores vão desaguar na ação da mulher, 

sobretudo no que diz respeito à educação da primeira infância. Para Louro (2003), a mulher 

professora foi um agente histórico marcado por singularidades, desvios e permanências que 

contribuíram para delinear acerca do caráter da identidade do magistério nos dias de hoje. 

Mas primeiro vamos à discussão sobre o gênero.  A categoria docente, constituída de 

mulheres e homens que, para sobreviver, são obrigados a vender sua força de trabalho, e 

pertencente à “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES; ALVES, 2004), chegou ao século 

XXI mais numerosa, fragmentada, heterogênea e diversificada.  

Os baixos salários dos professores, a partir da instauração do regime militar no Brasil, 

são destacados por Ferreira Junior e Bittar (2006). Para estes autores, essa situação se 

mantém, considerando que os governos democráticos dos últimos vinte anos não reverteram o 

quadro de perdas salariais dos docentes. As políticas educacionais implantadas durante a 

ditadura e as políticas neoliberais adotadas, a partir da década de 1990, distanciaram na linha 

do horizonte “a possibilidade da libertação espiritual e econômica do professor, mediante uma 

formação e remuneração que lhe confiram dignidade e prestígio” (FERREIRA JUNIOR; 

BITTAR, 2006, p. 174). As novas regulações das políticas educacionais incidem sobre o 

trabalho do professor, reorganizando-o.  

Segundo Oliveira (2006), o conceito de trabalho docente se amplia e pode abarcar 

tanto os sujeitos nas suas complexas dimensões, experiências e identidades, quanto as 

condições em que as atividades são realizadas no ambiente escolar. Compreendem, portanto, 

tal conceito as atividades, responsabilidades e relações que se realizam na escola para além da 

regência de classe, sujeitas, no conjunto, a mecanismos implantados pela gestão na busca por 

redução dos custos e aumento da eficácia.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

Mesmo que a preocupação desta pesquisa incida sobre as experiências de mulheres 

docentes do ensino fundamental, não deixamos de abordar o olhar masculino através das falas 
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do feminino; isto é, privilegiamos o discurso sobre o feminino, sem deixar de recorrer ao 

discurso sobre o masculino. Nessa perspectiva, busca-se ressaltar as experiências de 

professoras, entendidas como sujeitos da história e do processo de trabalho, aqui em especial 

o da educação. Sendo assim, isso significa tentar compreender como essas trabalhadoras 

percebem/compreendem o sentido e o significado do seu próprio trabalho, a divisão social e 

sexual, isto é, as diferenças entre homens e mulheres no seu trabalho produtivo/reprodutivo, 

se o fato de ser mulher interfere na estruturação de seus projetos pessoais e profissionais e 

como as novas demandas de qualificação e de novas competências para o seu trabalho são 

percebidas e se estão atreladas à remuneração recebida.  

 Nesse sentido, com base em algumas recomendações de Rosemberg (2001), as quais 

apontam a deficiência de produção de conhecimentos relativos à educação, mulher e gênero, 

fazemos uso do conceito de gênero para analisar o trabalho docente, reconhecendo 

especificamente o seu caráter relacional. Isso significa que os estudos que exploramos sobre 

os sujeitos concretos (homens e mulheres) consideraram as masculinidades e as feminilidades 

como elementos expressivos para o trabalho docente, concebendo-os como interdependentes e 

essenciais nas relações sociais.  

Compreende-se que as atividades docentes estão permeadas por valores culturais e 

sócio-históricos. Nesse espaço, concretiza-se a divisão sexual do trabalho, e em cada tarefa 

desempenhada são visíveis as categorias gênero e a divisão dos papéis na relação dos 

profissionais mesmo quando estes desenvolvem as mesmas funções. Outrossim, percebe-se 

que o trabalho é um ambiente de mediação que compõe elementos socializadores para a 

construção das relações que se constituem entre ciência, tecnologia e a democratização das 

relações sociais de gênero. 

Estudar os homens e as mulheres em sua historicidade parece ser o meio mais eficaz 

para compreender o processo de construção de identidade de gênero em nosso país no século 

XXI; no entanto, deve-se indicar fatos e interpretações que reforçam a análise empreendida e 

certos desafios do presente. Sendo assim, as identidades de gênero são construídas durante 

toda a vida, e é na etapa adulta do processo de socialização que distintas instituições e práticas 

sociais se definem. Assim, a inserção das mulheres em certas profissões, antes consideradas 

“masculinas”, consolida o fato de que essa construção é social e não natural. 

As diferenças entre os homens e as mulheres, historicamente, são atreladas às 

diferenças biológicas, à divisão sexual do trabalho, ao poder, ao sexismo e à educação, cujas 

diferenças na sociedade se tornaram um foco de pesquisa bastante desejável de diversas áreas 

e um fato social importante. Sendo assim, tanto os homens como as mulheres ocupam os mais 
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díspares papéis, que por sua vez, se estabelecem num conjunto de inter-relações que pode 

servir como elemento de averiguação. Desta feita, os estudos sobre gênero ainda são recentes 

e desse modo ainda há muito a ser estudado, bem como registrado. Justifica-se que nos 

últimos anos, as mulheres têm sido objeto de estudo, e as pesquisas apresentam concentração 

em diversos campos, isto é, com mulheres de todos os grupos sociais em seu contexto social 

específico. Destarte, é possível observar que:  

De modo geral, no Brasil, os estudos históricos sobre a mulher têm sido 
realizados preferencialmente em duas direções: de uma parte se faz estudos 
de mulheres em movimentos e mulheres destacadas no âmbito público 
(educacional, político e de trabalho), que em alguma medida têm deixado de 
ser subordinadas, enquanto ascenderam ao ‘mundo masculino’. Assim, não 
se tem em conta a historicidade do feminino. Por outro lado, estudam-se as 
condições aparentemente estáticas da mulher em uma configuração de 
dados, como índices demográficos, a fertilidade, a idade de início ao 
matrimônio, o comportamento sexual, a situação jurídica etc. Este tipo de 
análise leva à criação de estereótipos da mulher, dando por real o esperado 
socialmente, isto é, dizer o resultado de uma história que uma vez mais 
permanece ignorada. Cremos que essas perspectivas afirmam tacitamente 
que a mulher não tem história e, por outro lado, para reconhecê-la é preciso 
isolá-la. O que, no fundo, significaria que a constelação de processos 
históricos da mulher não tem nada que fazer e por isso é necessário 
investigá-la (CRUZ e FRANÇA, 2011, p. 25). 

Importa notar que, sem dúvida, hoje as mulheres representam uma parcela expressiva 

do mercado de trabalho. Entretanto, é de crucial importância questionar se o mercado de 

trabalho estaria gradativamente crescendo, ofertando bons empregos e atraindo as mulheres 

ou se o índice de inserção feminina nos espaços públicos estaria atrelado à miserabilidade, 

queda da renda, abandono e à necessidade de colaborar com as despesas para a sobrevivência 

da família. Outro questionamento provocador que não podemos esquecer de mencionar é se o 

lugar ofertado à mulher no mercado de trabalho é compatível e/ou se ela está sujeito às 

mesmas condições oferecidas ao homem. Não obstante, tornou-se fato que, movidas pela 

necessidade de contribuir na manutenção da família, ou mesmo pelo desejo de obter 

realização profissional, as mulheres estão, ao longo desta década, cada vez mais presentes no 

mercado de trabalho, apesar de os homens ainda terem uma participação mais expressiva. 

Este fato pode ser ratificado através da pesquisa intitulada “A mulher brasileira nos 

espaços públicos e privados”, realizada pelo Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu 
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Abramo4, em outubro de 2001. O núcleo entrevistou 2.502 mulheres, com 15 anos de idade 

ou mais, residentes em 187 municípios de 24 estados das cinco macrorregiões brasileiras, cuja 

pesquisa revela que a maioria considera basilar a inserção no mercado de trabalho, a 

independência econômica, a possibilidade de tomar decisões e agir livremente, dissociando, 

pois, sua definição de gênero da ideia de maternidade, visto que ser mulher, no século XXI, 

deixou de implicar necessariamente gravidez e parto, o que traduz uma enorme ruptura com a 

ideologia da domesticidade.  

Levantamos essa discussão porque a inserção feminina na docência não ocorre de 

maneira diferenciada. É comum a presença de mulheres em salas de aula desenvolvendo 

atividade docente, e para algumas delas a inserção se deu como uma forma de garantia de 

trabalho, bem como de garantia de entrada no mundo da cultura, da política, ou seja, de 

conquista do direito à vida. Os estudos acerca das condições de trabalho docente ainda são 

escassos, mas segundo Tardif e Lessard (2005), as condições de trabalho docente são 

variáveis que consentem caracterizar determinadas dimensões quantitativas do ensino, a 

saber: a carga horária de trabalho (tempo de trabalho diário, semanal, mensal, anual), o 

número de discentes por classe e o tempo em sala de aula (qualificação). 

Nessa perspectiva, os autores comparam dados concernentes à organização do ensino 

nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Através dos dados torna-se possível visualizar alguns aspectos acerca das condições 

de trabalho docente no Brasil e em outros países. Os aspectos discutidos por eles são 

referentes ao horário de trabalho e número de alunos por turma. Tardif e Lessard (2005) 

advertem que na maioria dos países da OCDE os docentes desenvolvem suas atividades cerca 

de 40 horas semanais com horário integral em uma escola. No Brasil, conforme os autores, os 

profissionais trabalham em dois ou mais cargos em escolas diferentes, tornando sua carga de 

trabalho mais intensa que a dos profissionais desses países. Outro ponto destacado por eles 

que reflete o volume de trabalho são os tamanhos das turmas, cuja média no Brasil, fica em 

torno de 27 alunos por turma nos anos iniciais do Ensino Fundamental, enquanto nos países 

da OCDE a média fica em torno de 20 alunos. A referida pesquisa também contribui ao trazer 

dados sobre as condições de trabalho dos docentes dos países membros da OCDE, e destaca 

que no Brasil os professores vivenciam piores condições de trabalho. Esta informação de certa 

                                                           

4 Os dados da pesquisa podem ser visualizados na íntegra através do site da Fundação Perseu Abramo 
(www.fpabramo.org.br).  
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forma é importante, pois os países considerados desenvolvidos são a referência do governo 

brasileiro na busca pela qualidade do ensino.  

Outro aspecto observado por Tardif e Lessard (2005) refere-se ao nível de 

escolaridade dos professores, registrando no decorrer dos últimos 20 anos um acréscimo 

considerável nos diversos países. Isso posto, percebe-se que os professores, além da carga de 

trabalho diária, têm investido em qualificação profissional. Além dessas comprovações, os 

autores consideram o trabalho docente uma ocupação complexa, por dois motivos: o primeiro 

abrange uma diversidade de tarefas que excedem a esfera da sala de aula, estendendo-se até o 

ambiente doméstico que, por conseguinte, reduz o tempo de lazer; o segundo tem como 

característica a relação com outros seres humanos, a qual contribui para a constante 

transformação das tarefas e envolve aspectos como afetividade, ética, entre outros. 

A pesquisa ora mencionada nos faz refletir acerca das problemáticas que encontramos 

na educação brasileira, em especial a educação aracajuana. Assim, cabe salientar que a 

infraestrutura das escolas e materiais de trabalho são insuficientes para o trabalho dos 

professores. Apresentando também um déficit de espaços próprios para o descanso docente e 

preparo de materiais para o trabalho com disciplinas específicas, como Arte e Educação 

Física, bem como a falta de serviços básicos de saneamento, problemas relativos à 

temperatura do ambiente, iluminação, entre outros. 

São fatores como esses que nos levaram a escolher como campo da pesquisa a Escola 

Estadual Professor Valnir Chagas, pois esta apresenta características comuns das escolas da 

rede pública de ensino de Sergipe, tendo como pano de fundo as sequelas da questão social5 

aqui percebidas como o conjunto das desigualdades da sociedade. Outro ponto importante 

para a escolha da escola está associado ao quantitativo de professoras, isto é, existe um 

número maior de professoras se comparado com o número de professores. 

Diante dos aspectos anteriormente apresentados, perguntamos: Qual o perfil das 

professoras da Escola Estadual Professor Valnir Chagas, Aracaju/SE? Qual o 

sentido/significado do trabalho nas dimensões de positividade e negatividade? Como 

expressam e valorizam as novas demandas de qualificação e competência para o trabalho 

docente no Ensino Fundamental?  Quais os desafios enfrentados no cotidiano de trabalho por 

essas docentes? De que estratégias se valem as docentes dessa escola para conciliar as 
                                                           

5  A formação profissional do assistente social tem na questão social sua base de fundação sócio-histórica, o que 
lhe confere um estatuto de elemento central e constitutivo da relação entre profissão e realidade social. O 
assistente social convive cotidianamente com as mais amplas expressões da questão social, matéria-prima de seu 
trabalho. Confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos processos da questão social no nível dos 
indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou coletiva (ABESS/CEDEPSS 1996, p.154-5).  
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variadas tarefas e papéis no âmbito público e privado? Como ocorre a participação em outros 

espaços do social (sindicatos, etc?). Como expressam suas expectativas/projetos pessoais?.  

Buscaremos responder a esses questionamentos no decorrer da pesquisa por os 

considerarmos elucidativos para a temática proposta. Por conseguinte, apresenta-se como 

objetivo geral: Analisar sob a perspectiva de gênero, o sentido, o significado do trabalho, a 

valorização da qualificação e de novas competências para as professoras do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Professor Valnir Chagas na cidade de Aracaju/SE, 

destacando avanços obtidos na construção da identidade, na ampliação dos direitos e da 

cidadania. 

Objetivos Específicos 

� Caracterizar o perfil das professoras do ensino fundamental, da Escola Estadual 

Professor Valnir Chagas, Aracaju/Se; 

� Analisar o sentido e significado do trabalho para as professoras; 

� Captar e analisar a valorização da qualificação e de novas competências para o 

trabalho;  

� Identificar as estratégias adotadas por professoras para articular/integrar os diversos 

papéis sociais nos espaços público e privado da família; 

� Identificar como as professoras lutam e se mobilizam para a garantia dos direitos 

trabalhistas e sociais; 

� Analisar as expectativas/projetos pessoais e profissionais das professoras.  

Faz-se necessário salientar que o papel sócio-econômico e cultural influencia no papel 

profissional, o que, por conseguinte pode emanar em desqualificação profissional, visto que a 

mulher professora, sendo mantenedora, pode apresentar ou não tempo e recurso financeiro 

para se qualificar. Logo, as professoras podem ter seu cotidiano profissional influenciado pelo 

seu cotidiano familiar. Deste modo, a presente pesquisa trata sobre a questão do trabalho 

docente de mulheres professoras e para tal considera a abordagem de gênero, bem como o 

trabalho e a formação docente dessas mulheres. 

Dessa forma, o trabalho apresentado tem o intuito de promover uma breve discussão 

que permeia a vida das mulheres e dos homens nas sociedades patriarcais, como é o caso da 

nossa. Pretende-se que essa investigação possa contribuir para a comunidade local e a 

comunidade acadêmica, com a escrita da história da mulher docente. Teoricamente, a 

realização da pesquisa favorecerá a produção de conhecimento sobre o tema, numa realidade 

específica, com todos os cuidados teórico-metodológicos que esse processo requer. A 
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relevância social deste estudo consiste em que a pesquisa proporcionará à sociedade 

identificar as estratégias adotadas por professoras para articular/integrar os diversos papéis 

sociais no espaço público e privado da família, bem como proporcionará a explicitação da 

forma pela qual é concebida por professoras e professores. Espera-se favorecer o repensar das 

atribuições do/a profissional docente, com novos conhecimentos, com a 

descoberta/redescoberta do conhecimento existente sobre o tema, sendo possível, pois, 

desvelar a realidade, confirmá-la ou negá-la mediante cuidadosa investigação. Essa 

compreensão permite fomentar discussões sobre o tema, identificá-lo conforme o pensamento 

que compõe o imaginário coletivo e, em tempo, converte-se na possibilidade de confrontar as 

informações obtidas no processo investigativo particular com a realidade instituída e 

legislada.  

Portanto, é crucial refletir sobre as trajetórias que as mulheres e os homens traçaram 

em suas vidas ao longo da história, pois para que haja um reconhecimento público-social das 

mulheres, não basta que estas apenas se conscientizem de seus entraves sociais.  

A análise das trajetórias sociais defronta-se com a questão da articulação de dois 

aspectos do processo biográfico. A “trajetória objetiva” é definida como sequência das 

posições sociais ocupadas durante a vida, medida por categorias estatísticas e condensada 

numa tendência geral (ascendente, descendente, estável etc.); em contraste, a “trajetória 

subjetiva” é expressa em diversos relatos biográficos, por meio de categorias do trabalho 

docente que remetem a “mundos sociais” e condensável em formas identitárias heterogêneas.  

Para Dubar, “todas as identidades são construções sociais e de linguagem que são 

acompanhadas, em maior ou menor grau, por racionalizações e reinterpretações  que às vezes 

as fazem passar por “essências” intemporais [...]” (DUBAR, 2005, p. XXI). Confrontar ambas 

as análises toma toda sua importância ao se tentar apreender identidades sociais como 

processos ao mesmo tempo biográficos e institucionais. Os processos biográficos típicos, 

neste estudo, foram  captados por meio dos relatos subjetivos das professoras e objetivados 

por meio de dados estatísticos sobre o perfil pessoal e profissional.  Considerando a 

centralidade do trabalho na vida das pessoas e a sua importância no processo de socialização, 

a questão da identificação profissional, do sentido do trabalho, constitui-se como um 

arcabouço significativo no modo de construção da identidade, pois possibilita formas de 

interação, de colocar-se frente ao outro, relacionar-se.  

Dessa forma, compreendemos que a pesquisa empreendida não oferece riscos aos 

sujeitos investigados e, assim, oferece benefícios e uma consolidação na formação, pautada no 

tripé ensino, pesquisa e extensão, apregoado pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação, além de atender às Diretrizes da IES – Instituição de Ensino Superior, tendo em 

vista que a hipótese é uma verdade pré-estabelecida, intuída, com o apoio de uma teoria, pois 

o seu surgimento ocorre após a formulação do problema, conforme registra Triviños (1987).  

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2011, validou a Lei nº. 

11.738/08, instituidora do Piso Nacional dos Professores de Ensino Básico das Escolas 

Públicas Brasileiras. Compreende-se que a nova regulação da política educacional centrada na 

eficácia e na responsabilidade da escola trouxe sérias consequências para os/as professores/as, 

provocando uma reestruturação de seu trabalho. A reforma educacional implantada no Brasil 

nas duas últimas décadas pode estar na contramão de uma educação de qualidade social.  

A pesquisa constitui um “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”, conforme expressa Antonio Carlos 

Gil (2010, p. 1). Nesta linha de reflexão, foram pensadas algumas hipóteses orientadoras para 

esta pesquisa. Para Gil (2010, p. 17), “as hipóteses podem ser entendidas como afirmações, 

muitas vezes derivadas do senso comum, mas que conduzem à verificação empírica”. 

Argumenta-se que as novas regulações educativas atribuem mais responsabilidades aos 

docentes, que não dispõem, nas escolas públicas, de condições apropriadas para realizar o 

seu trabalho. Ou seja, as condições de trabalho, carreira e remuneração desses docentes 

podem ter como resultado uma baixa atratividade da carreira do magistério no Brasil. 

Antecipou-se a perspectiva de que para as professoras o sentido, significado do trabalho e a 

valorização da qualificação e de novas competências encontram-se atrelados a condições de 

trabalho e remuneração6.   

Com relação à divisão social e sexual do trabalho nos espaços público e privado, 

antecipou-se a hipótese de existirem dificuldades entre as docentes no processo de construção 

da identidade feminina e, por conseguinte, a ampliação dos direitos e da cidadania. Isto 

porque há uma interposição dos espaços público e privado, de tal forma que o cotidiano 

privado interfere no desempenho profissional e vice-versa, definindo possibilidades de 

qualificação, mobilidade no mercado de trabalho e significados do trabalho privado e público.  

Diante das atuais mudanças no mundo do trabalho, em um cenário dominado pelo 

desemprego, subemprego e precarização, inúmeros(as) trabalhadores(as) foram excluídos(as) 

                                                           

6
 A partir dos anos 2000, uma ampla literatura problematiza as condições de trabalho dos professores na 

educação básica. A literatura visitada aponta as vicissitudes do trabalho docente realizado nas escolas públicas 
brasileiras. Os estudos mais recentes apontam para uma preocupante precarização da remuneração, apesar da 
instituição do Piso Nacional Salarial, por intermédio da Lei nº. 11.738/08, da carreira e da jornada de trabalho do 
professor, o que pode comprometer uma educação de qualidade social para todos. 
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do círculo produtivo. As mulheres pertencem a uma categoria-chave para este estudo, pois 

algumas especificidades limitam, desvalorizam e desqualificam sua inserção no mercado de 

trabalho. Compreende-se que a nova ordem econômica não propiciou igualdade de condições 

entre os gêneros. Ao contrário, reforçou hierarquias, desigualdades e assimetrias. Desta 

forma, esta pesquisa apresentou os mecanismos de inclusão e exclusão que enredam as 

trabalhadoras e como se processam historicamente as regras de dominação de gênero 

produzidas e reproduzidas nas várias instâncias sociais, desnaturalizando estas tramas que, por 

conseguinte, podem possibilitar às mulheres conquistar o poder de ação e representação para 

questionarem o lugar social que ocupam. 

A abordagem teórico-metodológica utilizada para a apreensão da questão de gênero, 

trabalho e qualificação desenvolveu-se de forma sistematizada, particularizada, especificada e 

localizada historicamente, objetivando captar os nexos que estruturam as representações dos 

participantes da pesquisa (CRUZ, 2005). O conceito de trabalho e relações de classe e gênero 

foram tratados por meio da articulação das esferas da produção e reprodução, o trabalho 

assalariado e a família, visando colocar em evidência os elementos subjetivos, as 

representações dos trabalhadores e, em especial, das trabalhadoras que participam da 

construção do mundo, muitas vezes completamente diferentes das ideias daqueles que estão 

no poder.  

Concebe-se que sujeito e objeto estão conectados. Assim, podemos concluir que as 

atitudes que professoras (sujeitos) manifestam sobre condições de trabalho (objeto) são 

impulsionadas pelas representações7 sociais que constroem coletivamente sobre o assunto, 

cuja elaboração coletiva de representações não ocorre, todavia, somente após a formação 

inicial, com a entrada no mercado de trabalho, visto que as representações são partilhadas 

ainda na academia. 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em consonância com as questões e objetivos da pesquisa priorizamos a pesquisa 

qualitativa, por esta permitir a coleta e análise de dados de maneira aprofundada, tendo sido 

considerados os aspectos explícitos e implícitos do fenômeno estudado, além de proporcionar 

a explicitação das subjetividades, ou seja, não só os aspectos sociais, econômicos, políticos, 

ideológicos e culturais, mas também as maneiras de pensar, agir e sentir dos sujeitos 
                                                           

7 Representação é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objeto prático, e que 
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2001, p. 22). 
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pesquisados, remontando a fatos que dão contorno à realidade, apreendendo as causas 

constitutivas e determinantes dos fenômenos. 

Como bem destaca Cecília Minayo, a metodologia qualitativa verifica uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto e, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, visto que se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Por conseguinte, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Neste sentido, “a linguagem, as 

práticas e as coisas são inseparáveis” (MINAYO, 2007, p.24).  

A opção preferencial pela pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, refere-se ao 

fato de ele poder analisar uma unidade como estudos múltiplos “um caso é uma unidade 

específica, um sistema delimitado cujas partes são integradas” (MAZOTTI, 2006, p. 641).  

Para Yin (2010, p. 39), esse tipo de pesquisa é pertinente quando se busca 

compreender um “fenômeno da vida real em profundidade”. As pesquisas sobre gênero em 

sua grande parte buscam ser do tipo estudo de caso, por tratar-se de fenômenos 

contemporâneos e da vida real, sendo necessário um aprofundamento analítico dos fatos. 

Logo, a teoria e a metodologia proposta caminham em sintonia com a análise empírica. Dessa 

forma, o uso dessa técnica de pesquisa justifica-se em função de ela possibilitar uma exaustiva 

análise das representações sociais que os/as docentes possuem das relações sociais no trabalho 

docente e sua caracterização. Contudo, este estudo não é entendido como um estudo de caso 

apenas por investigar um determinado grupo e instituição, mas sim por eles serem atores 

fundamentais para a compreensão das assimetrias entre homens e mulheres no que diz 

respeito às assimetrias do trabalho.  Sob essa perspectiva de considerar os aspectos singulares 

e universais, bem como as particularidades dos sujeitos, entendemos que a pesquisa apresenta 

uma abordagem dialética.  

O referencial histórico-dialético pressupõe que todas as atividades humanas são 

mediadas pela cultura; ou seja, em se tratando de seres humanos, não existem fenômenos 

naturais. Desta forma, as relações de gênero são construções sociais, possuem base material e 

representam o processo da produção dos lugares de poder de homens e mulheres na 

sociedade. A concepção de gênero é, pois, de construção social (SAFFIOTI, 1994). As 

relações de gênero ocorrem entre sujeitos historicamente situados. Assim, é possível perceber 

que gênero não regula somente as relações entre homens e mulheres, mas também entre 

homens e homens e entre mulheres e mulheres. 
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A investigação da realidade na perspectiva dialética marxista implica um movimento 

entre o todo e as partes, no qual não é possível pensar o primeiro (todo) sem as últimas 

(partes) e vice-versa. Para a dialética, a contradição é essencial; é um princípio básico do 

conhecimento: deve-se considerar tanto o que une as partes entre si e com o todo, como as 

contradições entre eles. O componente dialético afirma que a realidade concreta não é uma 

substância estática numa unidade indiferenciada, mas uma unidade que é diferenciada e 

especificamente contraditória: o conflito de contrários faz avançar a realidade num processo 

histórico de transformação progressiva e constante, tanto evolucionária como revolucionária, 

e, em suas transformações revolucionárias ou descontínuas, dá origem à novidade qualitativa 

autêntica. Tendo como base a concepção de que o sujeito se constitui de maneira histórico-

dialética, discutimos nesta pesquisa as categorias trabalho docente e gênero, articulando-as à 

dialética da inclusão/exclusão.  

A escolha do método possibilitou questionar uma realidade posta às mulheres 

professoras do ensino fundamental como, por exemplo, os atributos de gênero, que perpetuam 

relações assimétricas embutidas nas relações pessoais e de trabalho de homens e mulheres. 

Logo, conduzimos a investigação a partir do estudo dos fatos, dos processos, procurando 

explicar sua influência na vida social e do trabalho das mulheres na sociedade contemporânea. 

A abordagem dialética adotada permite analisar os aspectos da realidade concreta, das 

condições de trabalho e de vida de sete professoras da Escola Estadual Prof. Valnir Chagas, 

possibilitando compreender aspectos subjetivos, que refletem a totalidade e a historicidade da 

realidade dada, tais como: o significado do trabalho, mobilização, comportamentos, 

estratégias e expectativas pessoais e profissionais das professoras. Desta forma, intentamos 

apreender a realidade a partir de suas contradições e não apenas mensurar uma dada realidade.  

Cabe salientar que a escolha da Escola Estadual Professor Valnir Chagas em Aracaju 

com uma clientela (discentes) diversificada, oriunda de diversos bairros, deveu-se ao fato de 

essa unidade escolar ter sido criada com o objetivo de servir como campo de estágio para 

discentes do IERB (Instituto de Educação Rui Barbosa) e por ela apresentar quantitativo 

significativo de docentes mulheres que desenvolvem atividade docente, inclusive em áreas 

comuns ao docente homem como, por exemplo, a matemática.  Quanto ao campo da pesquisa, 

a intenção inicial era investigar as professoras em uma comunidade escolar de ensino 

fundamental, em que trabalhavam sem regime de trabalho integral, mas que a escola estivesse 

localizada em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, no Brasil. Localiza-se no litoral, 

sendo banhada por rios como o Sergipe e o Poxim. De acordo com o IBGE, Censo de 2013, a 

cidade conta com 614.577 habitantes. Somando-se as populações dos municípios que formam 
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a Grande Aracaju: Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, o 

número passa para 899.239 habitantes.  Apesar de ser a menos populosa das capitais 

nordestinas, sua localização perfaz como importante ponto estratégico enquanto centro 

urbano, econômico, cultural e político para o país.  É apontada como a capital com menor 

desigualdade social do Nordeste brasileiro, como uma cidade que oferece qualidade de vida, 

ou hábitos de vida mais saudáveis do país.  

Nesse sentido, ao falar de campo da pesquisa, Beaud afirma que: 

O campo e o objeto empírico são inseparáveis, isto é, não há bom objeto (de 
pesquisa) sem “bom campo” nem bom campo sem “bom objeto”. Mas 
exatamente, o objeto faz o campo (a questão permite ler o lugar e ambiente 
de interconhecimento como significativo) e o campo faz o objeto (a pesquisa 
permite descobrir boas questões) (BEAUD, 2007, p. 37).  

Considerou-se que a modalidade de pesquisa qualitativa pode prescindir de processos 

de amostragem sistemáticos. Nesse sentido, conforme Minayo:  

A ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas 
sociais, especificamente aquelas de cunho qualitativo. Isso se deve ao fato 
de que o ‘universo’ em questão não são os sujeitos em si, mas as suas 
representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes. 
Como se vê, seria impossível demarcar o numero total dessas variáveis, 
muito menos o tamanho da amostra que seria representativa dessa 
totalidade. Diante disso, costumeiramente se opta por definir o número de 
sujeitos por inclusão progressiva (sem demarcar a priori o número de 
participantes) que é interrompida pelo critério de saturação, ou seja, 
quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos 
(MINAYO, 2004, p.48).  

Sendo assim, para o acesso às professoras da Escola Estadual Prof. Valnir Chagas, 

Aracaju/Se, que se dispuseram a participar desta pesquisa, foi priorizada a entrevista do tipo 

semiestruturada, tendo como critério de elegibilidade as professoras que atuam no ensino 

fundamental, residentes em Aracaju, independentemente do estado civil e número de filhos. O 

roteiro semiestruturado de questões possibilitou o diálogo com as professoras/sujeitos da 

pesquisa e permitiu acrescentar, retirar ou redimensionar as questões formuladas. Assim, 

aplicamos questionários a sete professoras e realizamos sete entrevistas semiestruturadas, 

visto que mesmo a pesquisa apresentando aspecto legal e ético e não apresentando 

desconfortos e riscos para as professoras, sete das dezesseis professoras da escola aceitaram 

participar da pesquisa.  

Assim, Triviños ainda menciona que, 



32 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte 
de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do 
foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração 
do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146).  

 Vale salientar que a entrevista teve também um caráter biográfico, na medida em que 

buscamos captar os elementos familiares, culturais e sociais que influenciaram e influenciam 

as respondentes, 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. Conforme Gonçalves e Lisboa (2007), 

necessidade de ouvir/compreender as narrativas orais, visões de mundo de indivíduos e 

daquela do grupo social de segmentos ao qual pertencem propicia o uso da história oral para a 

produção do conhecimento nas áreas das ciências humanas. Os relatos orais passam a ser 

valorizados pouco a pouco pelas ciências sociais, na medida em que se percebe que 

comportamentos, valores e emoções permanecem escondidos nos dados estatísticos.  

Os relatos orais proporcionam a (re)construção de identidades ao privilegiar a vivência 

e a trajetória concreta e por conseguinte compreender o outro, o passado, o humano, expresso 

na entrevista.  

O termo fonte oral recobre uma grande gama de relatos a respeito de fatos não 

registrados por outro tipo de documentação, ou cuja documentação se quer complementar, e, 

colhida por meio de entrevistas, a fonte oral registra a experiência de um só indivíduo ou 

ainda de vários indivíduos de uma mesma coletividade. A fonte (história) oral aparece como 

forma prevalente de fazer pesquisa, pois encerra a “vivacidade dos sons, a opulência dos 

detalhes, a quase totalidade dos ângulos que apresenta todo fato social” (QUEIROZ, 1988, p. 

14). Portanto, é via privilegiada para a humanização das percepções nas ciências sociais, 

apesar dos contextos inibidores, quer de natureza política, quer de natureza acadêmica. Tem-

se então que a história oral se insere em um terreno multidisciplinar; é um procedimento 

metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de 

narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em 

suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais. Não é, 

portanto, um conhecimento da história vivida, mas sim, o registro de depoimentos sobre essa 

história vivida (QUEIROZ, 1988, p. 14). 
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Para tanto, o roteiro de entrevista contempla questões referentes à socialização 

familiar, à trajetória estudantil e profissional e às expectativas e representações sociais. 

Destarte, no ato de realização das entrevistas fizemos uso do gravador com o intuito de 

permitir o registro do diálogo preterido, tendo como objetivo possibilitar maior precisão aos 

dados, bem como favorecer o processo de transcrição e análise dos relatos obtidos, visto que, 

com as gravações, podemos manter a fidedignidade da fala apresentada, sem nos 

descuidarmos da confidencialidade quanto à informação da identidade do sujeito pesquisado. 

Não obstante, ressaltamos que para tal, as entrevistadas foram previamente informadas, e 

mediante a sua ciência e autorização é que procedemos à gravação da entrevista, bem como 

fizemos uso de questionário com questões abertas, dando possibilidades de as respondentes 

expressarem suas respostas e sentimentos acerca da temática.  Quanto às que não aceitaram 

participar, estas foram excluídas do processo. 

Foram consultadas outras fontes de informação como: documentos por meio do 

Projeto Pedagógico da Escola – PPE, do Plano de Ação para Melhoria da Escola 2013, da 

Matriz Curricular do Ensino Fundamental Regular/Ano Letivo 2013, Planos de Aula, 

Decretos, para conhecer a história da escola, a comunidade e o trabalho dos docentes; fontes 

estatísticas através de dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IDH 

e IDHM de Aracaju; fontes eletrônicas, por meio do endereço eletrônico, do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da Rede Oficial do Estado de Sergipe, da Secretaria de Estado da 

Educação de Sergipe (SEED) e no Educacenso8. A partir desses dados conhecemos o 

município e a atual conjuntura da escola, a identidade da escola, seu andamento, suas ações e 

seus sujeitos. Portanto, após o recolhimento desse material, foram principiadas a análise e o 

cruzamento dos dados, a fim de conhecer todo o universo e os sujeitos da pesquisa.  

Para a análise dos dados, optamos pela análise de conteúdo, visto que este permite 

identificar o que está por trás da realidade empiricamente verificada. Desta forma, Setúbal 

menciona que: 

A análise de conteúdo tem como suporte instrumental qualquer tipo de 
mensagem, formas de expressão dos sujeitos sociais, e, como produto, um 
conhecimento não-linear, por conseguinte não-espasmódico, já que sua 
derivação se dá pela observação social do objeto de estudo, onde o tempo e a 
circularidade da comunicação são considerados significativos (SETÚBAL, 
1999, p. 61). 

                                                           

8 O Educacenso foi criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de mapear as especificidades e 
características da educação brasileira. Nesse sentido, os dados do Censo Escolar possibilita a implementação de 
políticas públicas de educação que visem o atendimento da realidade escolar brasileira. 
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Vale salientar que este método permite o estudo do não dito ou dito nas entrelinhas 

pelos interlocutores, bem como a compreensão do significado atribuído pelos sujeitos da 

pesquisa, pois a análise de conteúdo é uma proposta metodológica dinâmica.  

Assim, a presente pesquisa está estrutura em quatro capítulos e considerações finais. 

No capítulo I, abordamos as matrizes teóricas dos estudos de gênero, que tratam do 

patriarcado, da construção social e sexual do trabalho, do feminismo e a construção da 

categoria gênero, onde se discutem suas teorias e defende-se a construção e o entendimento de 

gênero como construção social que permeia as diversas instâncias da sociedade presentes nas 

interações cotidianas. Outrossim, abordam-se as relações de gênero e poder intrínsecas na 

educação e na divisão social e sexual do trabalho, as quais, por conseguinte, desencadeiam 

novos espaços de trabalho produtivo/reprodutivo e novas identidades.  Esta tarefa recebe o 

auxílio de JOAN SCOTT, SAFFIOTI, CRUZ, ABRAMO, HIRATA, KERGOAT, 

BRUSCHINI, entre outros. 

Ainda no primeiro capítulo, apresenta-se a construção da/s identidade/s femininas, a 

identidade de gênero e suas representações sociais, pontuando durante a discussão os novos 

espaços e as novas identidades femininas e suas representações nos espaços produtivo e 

reprodutivo. Para essa discussão, contamos com: SILVA, PESAVENTO, LAURETIS, 

RAGO, BILA SORJ, BOURDIEU, WOODWARD, CHARTIR, entre outros que 

contribuíram para a discussão dessa temática.   

No capítulo II pontuamos e discutimos as identidades e as diferenças, a instituição 

escola como espaço masculino e feminino, as experiências de gênero e poder na educação, a 

da família e o poder que ela exerce no processo de formação e construção das identidades. Por 

fim, apresentam-se as novas configurações de família, o papel da família nas relações de 

gênero e poder. Assim, com o intuito de percorrer as discussões, contamos com: COLLING, 

NUNES, CARVALHO, ALMEIDA, MACHADO, ROMANELLI, SPÓSITO, SARTI, 

CARNEIRO, FOUCAULT, entre outros que contribuíram para a construção e discussão da 

nossa pesquisa. 

No capítulo III apresentamos o trabalho docente e a escola como espaço de produção, 

reprodução e transformação das desigualdades de gênero, apresentando a escola Valnir 

Chagas, seu projeto pedagógico, planos e metas e o censo escolar. Ainda nesse capítulo, 

apresentamos o perfil dos docentes e dos discentes, as condições de trabalho dos/as 

professores/as, o regime de trabalho e a base salarial dos docentes da Rede Pública Estadual 

de Ensino, e por fim discutimos o piso salarial do magistério público. Para realizar essa 
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discussão convidamos YANNOULAS, SOUZA-LOBO, AUAD, MORENO, TOSCANO, 

entre outros pesquisadores que contribuíram para a construção e discussão desta pesquisa. 

No Capítulo IV apresentamos os caminhos percorridos através da pesquisa qualitativa, 

bem como o uso de instrumentos para desvelar as experiências das professoras da Escola 

Valnir Chagas, proporcionando um diálogo entre os sujeitos através de suas caracterizações. 

Investigamos as relações de gênero presentes na escola (lócus de trabalho) e na formação 

docente, a mulher nas duas esferas do trabalho e o encontro delas com a “chefia familiar”, 

sempre procurando responder às questões levantadas. Assim, apresentamos nesse capítulo a 

pesquisa e análise dos dados, tentando sempre articulá-las com os teóricos que tratam da 

temática em questão. Para nos ajudar nesta tarefa tivemos como convidados DEL PRIORE, 

HECKERT, TORNS, VALLE, assim como outros que só contribuíram para a fundamentação 

teórica deste trabalho. 

Nas considerações finais, apontamos os principais resultados obtidos a partir das 

questões norteadoras e dos objetivos traçados. Assim, apresentamos uma breve apreciação 

conclusiva sem a intenção de esgotar a discussão, mas deixar os caminhos para novas 

pesquisas.    
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CAPÍTULO I 

MATRIZES TEÓRICAS DOS ESTUDOS DE GÊNERO 

Este capítulo tem por intuito introduzir e apresentar uma breve discussão sobre os 

conceitos ou categorias teóricas consideradas relevantes e orientadores da análise do objeto 

deste estudo – as experiências e concepções de mulheres docentes do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Professor Valmir Chagas, Aracaju/SE, com relação ao sentido e significado 

do trabalho, a valorização da qualificação e de novas competências, considerando a influência 

do gênero na construção da identidade profissional e, inversamente, a influência profissional 

da identidade de gênero. 

Mediante a utilização das categorias teóricas espera-se acessar a visão de mundo das 

docentes, as contradições e os conflitos que permeiam suas experiências. Cabe ressaltar que 

os conceitos aqui empregados não são considerados verdades absolutas. Como lembra Becker, 

“[...] os conceitos são generalizações empíricas que cabe testar e refinar com base nos 

resultados empíricos da pesquisa – isto é, no conhecimento do mundo” (BECKER, 2007, p. 

167). Com base na proposta desta investigação, esboçamos algumas categorias de análise 

como gênero, família, trabalho, trabalho docente, qualificação/competências e divisão social e 

sexual do trabalho e identidades, cujas categorias mostram-se pertinentes à temática, possíveis 

de investigação e necessárias para uma abordagem que venham a contribuir com os estudos 

produzidos na Educação e especificamente em formação de professores: saberes e 

competências.   

Aliás, os conceitos servem justamente como instrumentos para questionar e conhecer, 

de forma que o quadro conceitual adotado pelo pesquisador o conduz a interrogar o problema 

sob determinado ângulo, e proporcionam uma espécie de delineamento de uma versão da 

realidade. Em relação às atuais mudanças ocorridas no setor produtivo, é necessário 

percebermos e analisarmos suas contradições: a globalização diminuiu as barreiras do 

conhecimento, proporcionando intenso intercâmbio social e cultural, e os avanços 

tecnológicos ampliaram imensamente as possibilidades humanas em várias áreas. Contudo, 

estas mudanças também trouxeram em seu bojo questões sociais excludentes que ameaçam 

grande parte da população mundial, negando-lhe o direito ao trabalho e, consequentemente, 

colocando em risco seu sustento e de suas famílias. A contradição está embutida no próprio 

processo, que, por um lado, gera inclusão e, por outro, exclusão.  
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Observa-se que as relações entre homens e mulheres são, de modo geral, hierárquicas, 

desiguais e permeadas por mecanismos excludentes. As mulheres são constantemente 

abordadas na história como sujeitos incompletos, seres relativos. “O homem é o Sujeito, o 

Absoluto; ela é o Outro” (BEAUVOIR, 1990, p. 10). Mesmo com todas as conquistas 

realizadas nas esferas social, política, econômica e cultural, elas ainda ocupam posição 

subalterna na sociedade. Historicamente, em diferentes sociedades, as mulheres e os homens 

se estabelecem, e através da modificação da natureza, produzem sua existência, bem como 

produzem bens materiais, culturais e ideias. Não obstante, faz-se mister salientar que as ideias 

e os conhecimentos germinados em um dado momento histórico refletem a realidade 

contemporânea, visto que tais ideias produzidas socialmente estão no alicerce da sociedade e 

por conseguinte orientam as ações dos sujeitos, no entanto, eles tendem a  modificá-las.  

Nessa linha de reflexão, compreende-se que as representações são estruturadas pelo 

contexto histórico e pela sociedade e se constituem em exigências para a mulher e para o 

homem, cujas experiências são distintas, em cada tempo histórico, bem como não são 

constituídas de modo atemporal. No entanto, nem sempre a mulher foi percebida como sujeito 

da história. Corroborando com nossa afirmativa, Follador (2009, p. 3) destaca que “por 

muitos séculos as mulheres ficaram em segundo plano quando o assunto relacionava-se à 

história e feitos da humanidade. Trancafiadas em castelos, palácios ou simples moradias, as 

mulheres não tinham vez na história escrita pelos homens”. Nesse ínterim, Perrot destaca que: 

A história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de vista. 
Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada 
para chegar a uma história das mulheres no espaço público da cidade, do 
trabalho, da política, da guerra, da criação. Partiu de uma história das 
mulheres vítimas para chegar a uma história das mulheres ativas, nas 
múltiplas interações que provocam a mudança. Partiu de uma história das 
mulheres para tornar-se mais especificamente uma historia do gênero, que 
insiste nas relações entre os sexos e integra a masculinidade. Alargou suas 
perspectivas espaciais, religiosas, culturais (PERROT, 2007, p. 15-16). 

Na contemporaneidade, o que chamamos de dialética da inclusão/exclusão tem sido 

um fenômeno muito estudado, e todo conceito da “moda” gera uma série de debates. O 

conceito exclusão tornou-se polissêmico, muitas vezes ambíguo: permite desde discursos 

baseados na concepção de desigualdade como resultante de uma falha individual, 

culpabilizando os sujeitos, até aqueles fundados na noção de injustiça e exploração social. 

Compreendemos exclusão como um fenômeno resultante do processo de urbanização 

acelerado das cidades, do colapso do sistema escolar, das desigualdades de renda, das 
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disparidades de acesso aos serviços e da degradação do mercado de trabalho. Portanto, sua 

origem é social e está cravada nos princípios do funcionamento das sociedades modernas 

(WANDERLEY, 2001). Todavia, a exclusão é perversa e frequentemente se manifesta na 

culpabilização individual dos próprios excluídos. Como aponta Dejours (2001), nem todos 

partilham da visão que as vítimas do desemprego, da pobreza e da exclusão social são 

também vítimas de uma injustiça. 

O fenômeno da exclusão não está restrito aos estratos mais pobres da população, este 

processo atinge todas as camadas sócio-econômicas. Pobreza e exclusão não são sinônimos de 

um mesmo fenômeno, contudo estão articuladas, pois, na maioria das vezes, observamos o 

estado de pobreza propiciando acúmulo de precariedades, potencializando os mecanismos de 

exclusão. O “[...] conceito de pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às 

desigualdades existentes e especialmente à privação de poder de ação e representação e, 

neste sentido, exclusão social tem que ser pensada também a partir da questão da democracia” 

(WANDERLEY, 2001, p. 23, grifos da autora).  

Nesse sentido, a história das mulheres é fundamental para se compreender a história 

geral, visto que ela é relacional e inclui tudo o que envolve o indivíduo, ou seja, o ser 

humano, suas perspectivas e concretizações, suas construções e derrotas e o seu grupo social. 

Tal abordagem demanda apresentar ideias, episódios e perspectivas para todos que anseiam 

refletir sobre a contemporaneidade e/ou procuram nela intervir, isto é, busca abordar a mulher 

por meio das tensões e das contradições estabelecidas em diferentes períodos e sociedades, 

por assoalhar as relações entre a mulher e o grupo, tendo como meta mostrar que ela, como 

ser social, articula-se com o fato social, tendo em vista o molde patriarcal operante. Portanto, 

as modificações da cultura e as alterações nas ideias nascem dos problemas de uma época, de 

um indivíduo, independentemente de ser homem ou mulher.  

Segundo Louro (2010), a construção do gênero é histórica e se faz incessantemente, na 

qual as relações entre homens e mulheres, os discursos e as representações dessas relações 

estão em constante mudança. Assim, as identidades de gênero estão continuamente se 

transformando. Scott (1990) utiliza-se de duas proposições para definir gênero: Para a autora, 

este é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 

os sexos e é uma forma de dar significado às relações de poder. Ela articula gênero com classe 

social e raça/etnia, revelando desigualdades e jogos de poder nestes três eixos. Nesta 

multiderminação os sujeitos são constituídos, subvertendo a lógica cartesiana, linear e 

dicotômica e tornando gênero uma poderosa ferramenta de análise para compreender as 

complexas formas de interação humana. Especificamente no setor ocupacional, a despeito do 
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grande aumento da participação feminina no mercado de trabalho, não se registrou diminuição 

significativa das desigualdades entre homens e mulheres:  

[...] o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho está 
mais vinculado à expansão de atividades ‘femininas’ do que ao acesso a 
atividades ‘masculinas’; as discriminações vertical e horizontal dos 
mercados de trabalho se reproduzem; a brecha salarial não foi reduzida (é 
maior quanto maior o nível de instrução); a taxa de desemprego feminino 
continua sendo superior à dos homens; e aumenta a presença de mulheres 
nas ocupações mais precárias (YANNOULAS, 2002, p. 28).  

Ancoradas na tese da construção histórica e social dessas desigualdades e dos jogos de 

poder estabelecidos nas relações de gênero, buscamos a seguir traçar paralelos possíveis entre 

as categorias trabalho e gênero e a dialética da inclusão/exclusão. “Se o capitalismo depende 

de uma estratégia de ‘dividir para reinar’, a configuração dessas divisões é construída 

socialmente através das relações de gênero, de classe, de raças e das práticas sociais” 

(SOUZA-LOBO, 1991, p. 151).  Assim, a posição da mulher na família e na sociedade, em 

geral, apresenta características patriarcais. Isto porque o patriarcado foi um elemento crucial 

em nossa organização social. 

2.1 PATRIARCADO 

No Brasil, especificamente, o processo de colonização pode ser abalizado por 

unidades familiares orientadas pelo latifúndio, escravagismo e patriarcado. Até as primeiras 

décadas do século XX, as mulheres brasileiras não tinham ainda garantido os direitos civis 

dos quais gozavam os homens.   

Isso posto, vale mencionar que a sociedade brasileira vem passando por significativas 

transformações econômicas, sociais e demográficas principalmente nas últimas duas décadas; 

dentre elas a ampliação acentuada da participação feminina no mercado de trabalho. Mas 

conforme Chauí (1989), apesar da desintegração do patriarcado rural, a mentalidade patriarcal 

conserva-se na vida e na política brasileira, por meio do coronelismo, do clientelismo e do 

protecionismo. Assim, a formação de costumes autoritários com a condição feminina 

averiguadas nos meios urbano e rural contemporâneos pode ser compreendida à luz dos 

esquemas de dominação que caracterizaram o patriarcado tradicional brasileiro.  
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Com a constituição do Estado, da propriedade privada9 e da família consanguínea 

percebe-se a materialização do patriarcado10 como mecanismo de descendência hematológica, 

tendo como um dos principais objetivos o fato de apenas os filhos legítimos herdarem a 

riqueza e a propriedade do pai. Nesse contexto, com a formação do patriarcado, a condição da 

mulher no grupo social passa a sofrer agitações que apenas principiaram a ser revistos e assim 

modificados muitos anos depois na sociedade contemporânea. Ocorre que o patriarcado 

instaura a inferioridade da mulher no grupo social e, por conseguinte sua capacidade de 

participar ativamente das funções do grupo é colocada em prova, ou melhor, dizendo em 

dúvida pelo poder masculino, sendo a mulher relegada, ao espaço privado, passando a ser 

incluída apenas como propriedade do homem. Assim: 

A base essencial para a transformação da mulher de membro igualitário da 
sociedade, para esposa subordinada, se estabelece no desenvolvimento de 
valiosos recursos produtivos, inicialmente na domesticação de animais de 
grande porte como propriedade privada (SACKS, 1979, p. 188).  

Dessa forma, percebe-se que as desigualdades de gênero são produzidas e legitimadas 

através das relações sociais, políticas e econômicas, bem como são estabelecidas 

juridicamente, por meio dos códigos de leis das sociedades civilizadas. Segundo Karen Sacks: 

A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado (1891) é mais do 
que uma análise do status feminino, é um contraste entre sociedades sem 
classes e sociedades de classes, [...] mostra como a propriedade privada 
originou a destruição da ordem tribal igualitária, criando famílias como 
unidades econômicas, de posse de propriedades desiguais e, finalmente, 
sociedades de classes exploradas (SACKS, 1979, p. 186). 

Com a presença da sociedade privada e do Estado, devemos elencar que as relações 

sociais passam a apresentar modificações. Observando que a sociedade que se estabelecia era 

patriarcal, cuja presença do homem era dominante no grupo, na qual a divisão social do 

trabalho, que anteriormente era estabelecida pelo sexo, bem como pela idade, passa a sofrer 

modificações; por conseguinte, uns atuam sobre os outros no sentido de avalizar sua posição 

na hierarquia social, ocorrendo também a partir daí a não aceitação das determinações 

impostas pelos mais “fortes” por parte de alguns, o que tende a exigir a criação de leis tanto 

para garantir a ordem quanto para promover a justiça. Contudo, mesmo diante da criação de 

                                                           

9 “Para Engels, “propriedade privada” parece significar propriedade de um indivíduo ou de uma família, onde os 
direitos de dirigi-la cabe a um dos proprietários” (ENGELS apud SACKS, 1979, p. 188). 
10

 Organização social e política em que a função do homem predomina em detrimento da mulher. 
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leis, eram visíveis a inferiorização e a exploração feminina, sendo possível, inclusive, matar a 

mulher, com amparo da lei, sem a preocupação com a punição legal.  

Sendo assim, nas sociedades em que a propriedade prevalece como um divisor de 

águas, as mudanças na estrutura da família podem ser basilares para que os homens se tornem 

os únicos donos da propriedade. Nesse sentido, o acúmulo de capital excedente, a criação de 

rebanhos, o domínio das plantas e a própria terra passam a ser apreciados como as novas 

riquezas, e estas riquezas passam a pertencer às gens11 ou genos, como assim registra Lins 

(2012). Destarte, faz-se necessário mencionar que anteriormente, em virtude do poder da 

mulher, a descendência era instituída através da linhagem materna, inclusive nas famílias 

sindiásmicas12. Logo, a partir do momento em que a propriedade privada é consolidada, o 

homem passou a reverter tal descendência, sendo assim estabelecida a descendência paterna, 

na qual os descendentes que herdariam suas propriedades seriam apenas os filhos homens, 

assim como destaca Lins (2012). Partindo dessa premissa, Engels (2000) enfatiza que a partir 

do desmoronamento do direito materno passou-se a consolidar a derrota do sexo feminino em 

todo o mundo. 

Portanto, a mulher historicamente é relegada ao ambiente privado. Ela passa a servir 

seu marido em todos os seus desejos, bem como a ser um instrumento de reprodução da força 

de trabalho; enquanto a direção da casa e tudo que se encontra nela passa às mãos do homem. 

A família patriarcal apresenta características em que sua organização tem um grande número 

de indivíduos livres e também escravos, todos submetidos ao poder do chefe da família, isto é, 

o homem que detém o poder paterno.  

Isso posto, percebe-se que a família monogâmica13 contribuiu para garantir a predomi-

nância do homem sobre todos os seus bens, inclusive sobre a mulher, o que, no Brasil, não foi 

diferente, visto que a herança da sociedade patriarcal traçou um perfil do que é ser homem e 

mulher. Sendo assim, Sposati menciona que:  

A trajetória do Brasil e da maioria dos brasileiros espelha fortemente a 
história de um povo colonizado por descobridores, mercadores, senhores da 
terra, senhores do capital, senhores do aparelho de Estado, senhores da 
comiseração, pelos donos do poder (SPOSATI, 1988, p. 19).   

                                                           

11 Segundo Lins (2012), do latim Gens e em grego Genos, são palavras utilizadas para designar o grupo de 
descendência comum do pai chefe da tribo, o que está unido por certas instituições sociais e religiosas, formando 
uma comunidade particular. 
12 É a forma de família característica da barbárie, reduzida a um único núcleo: a um homem e uma mulher 
(ENGELS, 2000, p. 56). 
13 Família constituída através do casamento de um homem com uma mulher. 
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Algumas características, ao longo da história, separam o que é próprio de homem e de 

mulher; ou seja, o sexo determina não apenas quem faz o quê, mas também quem toma as 

decisões, visto que tanto homens quanto mulheres desempenham um papel produtivo e 

comunitário nas esferas familiar, cultural e social. Entretanto, o homem tradicionalmente 

assume o papel de representação pública, ao passo que a mulher desempenha um papel 

organizador fundamental no espaço privado da família, embora seja menos visível, o que 

favorece, desta forma, o sexo masculino em detrimento da subordinação feminina.  

As práticas sociais e as diferentes formas reguladoras contribuem para a construção de 

discriminações no interior dos diversos espaços, a exemplo da família, escola, entre outros. 

Limitando-se, nesse momento, ao espaço da educação (escola), percebe-se o quanto essas 

relações de poder/discriminação/exclusão estão fortemente presentes e que a escola não se 

apresenta de forma diferenciada dos demais espaços, visto que reforça também as distinções 

entre os gêneros, tendo em vista que o cotidiano da escola, em que as práticas sociais se 

materializam, não é autônomo. Outrossim, é também na escola que ainda percebemos o 

quanto não estamos sendo vistos como iguais.  

Apesar disso, é na escola que devemos construir a igualdade entre os gêneros, mas não 

só no acesso à escola como também a forma como no interior dela são discutidas tais 

diferenças, visto que as problemáticas de gênero na educação não são reduzidas às questões 

de acesso ao ensino, bem como de desempenho escolar. Devemos também pensar na 

desigualdade entre os sexos, construída historicamente, a qual fora marcada e legitimada por 

discursos inerentes ao saber e ao poder. Logo, é na escola que podemos construir a equidade 

de gênero e relações sociais mais igualitárias.  

O espaço da escola é também responsável por essa divisão sexual, ponderando o 

processo gradativo de marginalização a que as mulheres ainda são submetidas, tanto na 

condição de discente como na qualidade de docente. Assim, “as relações de gênero e a divisão 

entre os sexos atravessa o conjunto da sociedade” (HIRATA, 1994, p. 4). Por conseguinte, 

essas relações precisam ser percebidas como elemento de um processo macro de assimetrias 

entre os gêneros que estão coesos na sociedade, cujas relações perpassam os diversos espaços 

(família, escola, trabalho, entre outros).  

Compreender o espaço da escola e a sua dinâmica denota discuti-la não apenas do 

ponto de vista da constituição e da difusão de conteúdos cognitivos e simbólicos, mas também 

a partir das suas características próprias, sua linguagem, seu imaginário, entre outros. A escola 

necessita ser compreendida por meio de um processo de reconstrução acerca dos discursos e 

dos saberes sobre o gênero, o mercado de trabalho, a sexualidade, a classe social, a geração e 
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a etnia, além de outras categorias que possam surgir no processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, percebe-se a necessidade de se entender a questão do gênero dentro do universo 

escolar. 

A partir de um olhar menos desconfiado, perceberemos que a escola muitas vezes é 

vista como um espaço quase que unicamente feminino, pois a inserção e “dominação” de 

mulheres e professoras nos espaços pedagógicos historicamente tiveram forte visibilidade. 

São elas que vêm organizando e ocupando o espaço escolar e, por conseguinte, sendo as 

principais responsáveis pela ampliação de atividades histórica e socialmente marcadas como 

femininas, a saber: o cuidado, o afeto, a docilidade, entre outras. No entanto, Louro destaca:  

Ainda que os agentes do ensino possam ser mulheres, elas se ocupam de um 
universo marcadamente masculino – não apenas porque as diferentes 
disciplinas escolares se construíram pela ótica dos homens, mas porque a 
seleção, a produção e a transmissão dos conhecimentos (os programas, os 
livros, as estatísticas, os mapas; as questões, as hipóteses e os métodos de 
investigação “científicos” e válidos; a linguagem e a forma de apresentação 
dos saberes) são masculinos (LOURO, 2010, p. 89). 

A escola, portanto, produz na maior parte do tempo sujeitos com o objetivo de atender 

às necessidades de divisão do trabalho na sociedade, contribuindo também no processo de 

divisão sexual do trabalho, bem como da modelagem de corpos, preferências, gestos e 

linguagens, isto é, na produção de subjetividades. 

O poder que intercede as relações entre os gêneros tem determinado para a mulher 

uma condição de subordinação. Isso posto, faz-se mister salientar que o acesso à educação e, 

posteriormente, ao mercado de trabalho tem se apresentado nada igualitário para mulheres e 

homens. Portanto, as mudanças obradas no mundo do trabalho e a própria evolução histórica 

da função exercida pelas mulheres, nos distintos espaços da sociedade contemporânea, 

possibilitam uma participação significativa das mulheres no espaço público. Porém, ainda é 

perceptível uma maior expressividade masculina.  

 É importante ressaltar a existência de lugares naturais e fixos para cada gênero, 

lugares esses percebidos pelos sujeitos como “naturais”. No entanto, tal naturalização impede 

muitas vezes que visualizemos o quanto esses estão mergulhados em representações 

intermináveis que legitimam as estruturas sociais e, por conseguinte, deixam à margem 

grupos como mulheres, negros, pobres, homossexuais, deficientes, entre outros, na medida em 

que são criadas representações ideais de seres humanos: homem, branco, heterossexual, 

casado, reprodutor e cristão, excluindo assim os demais grupos sociais.  
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Nesse sentido, Louro (2010) sinaliza que, segundo as críticas dos Estudos Feministas e 

dos Estudos Culturais, os sujeitos podem ser compreendidos como tendo identidades plurais, 

múltiplas; identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que podem, até 

mesmo, ser contraditórias, onde o sujeito passa a se perceber como se estivesse sendo 

“empurrado em diferentes direções”, tendo em vista o sentido de pertencimento a diferentes 

grupos, a saber; étnicos, sexuais, de classes, de gênero, entre outros, que o constituem como 

sujeito (p. 24).  

Não obstante a essa discussão, Louro, ao reportar-se a Stuart Hall, destaca: 

Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, 
a classe, ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a 
algo que transcende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o 
gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o. O sujeito é brasileiro, negro, 
homem, etc. Nessa perspectiva admite-se que as diferentes instituições e 
práticas sociais são constituídas pelos gêneros e são, também, constituintes 
dos gêneros. Estas práticas e instituições “fabricam” os sujeitos. Busca-se 
compreender que a justiça, a Igreja, as práticas educativas ou de governo, a 
política, etc. são atravessadas pelos gêneros: essas instâncias, práticas ou 
espaços sociais são “generificadas” – produzem-se, ou “engendram-se”, a 
partir das relações de gênero (mas não apenas a partir dessas relações, e sim, 
também, das relações de classe, étnicas, etc.) (HALL apud LOURO, 2010, p. 
25). 

É oportuno salientar que esse androcentrismo é questionado tanto pelo movimento 

feminista quanto por outros movimentos de minorias políticas e sociais, o que, por sua vez, 

proporciona um abalo no papel centralizador do masculino e as hierarquias deste frente a 

esses grupos sociais. Destarte, cabe citar que o patriarcado, a superioridade do masculino 

sobre os outros grupos, bem como a heterossexualidade e as formas hierárquicas de relação 

entre o homem e a mulher são a expressão do patriarcado na história das sociedades.  

Logo, para além das diferenças entre homens e mulheres, as teorias de gênero afirmam 

a existência também de diferenças entre os diversos grupos de homens e de mulheres, 

evidenciando que esses grupos não podem ser abordados como categorias unitárias. Assim, 

para reorganizar tais conflitos, faz-se necessária a desconstrução desta polaridade rigorosa 

intergêneros, na qual seja possível questionar as posições binárias existentes nesse conceito.  

Isso significa que devemos observar as possibilidades que masculino e feminino 

apresentam para se mesclarem e se reconfigurarem infinitamente. Não obstante, significa 

também perceber que “[...] cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido 

(afinal, não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre si, 
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que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras)”, conforme destaca Louro (2010, 

p.32). 

 Sendo assim, o universo escolar feminino foi sendo construído, mesmo que fosse com 

o intuito de a mulher tornar-se boa mãe. A educação recebida pela família, principalmente, vai 

determinar o papel das mulheres como cuidadoras. Assim, percebe-se que houve somas de 

alguns fatores de ordem econômico-social-educacional para que ocorresse a feminização do 

magistério. Entretanto, não significa que o fato de a mulher tornar-se professora, coisa tão 

comum hoje em dia, tenha sido tão consensual, visto que muitos eram os que alegavam 

insanidade entregar a elas o ensino, conforme menciona Santos (2009). Isso posto, percebe-se 

que falar sobre a formação de professores no Brasil é remeter-se a um panorama com 

vicissitudes históricas e discussões recentes. 

Dessa reflexão pode-se afirmar que as “novas mulheres” inseridas nos espaços 

públicos de trabalho, movidas pela necessidade de contribuir para a manutenção da família, ou 

mesmo pelo desejo de obter realização profissional, incorporam novos papéis nesses espaços 

sem, entretanto, deixarem de exercer os papéis que lhes eram tradicionalmente designados no 

espaço privado.  Assim, o modelo tradicional de família composto por pai/mãe/filhos adquire 

um novo direcionamento, não só por causa da participação da mulher no mercado de trabalho, 

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

parte financeira, passando o homem a não ser mais o centro da família.  

Desse modo, cabe lembrar que a família era chefiada pela figura masculina, cujo papel 

era prover o sustento econômico da unidade doméstica e tutelar a mulher, a quem cabia 

apenas ser mãe, esposa e cuidar do lar, sem o direito de participação nas decisões familiares, 

nem mesmo na educação dos filhos. Portanto, percebe-se a força cultural e social exercida 

sobre a família no seu modo de ser e de viver. 

Cabe salientar que o processo de autonomia da mulher, especificamente a partir da 

atenuação da família patriarcal, vem sendo apresentado por diversas pesquisas e 

nacionalidades; e segundo Castells (1999), isso ocorre devido ao fato de o patriarcalismo ser 

uma das estruturas nas quais se assentam todas as sociedades contemporâneas, que 

apresentam características respaldadas na autoridade, conferida institucionalmente, a qual é 

imposta pelo homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. No entanto, para que tal 

autoridade possa ser exercida, faz-se necessário que o patriarcalismo circunde toda a 

organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à cultura, visto 

que do ponto de vista tanto analítico quanto político, o patriarcalismo encontra-se enraizado 
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na estrutura familiar e na reprodução sociobiológica da espécie e, por conseguinte, 

contextualizado histórica e culturalmente.  

Para Castells (1999), a família é a base fundamental do patriarcalismo, e esta base vem 

sendo contestada devido às transformações do trabalho feminino e da conscientização da 

mulher. Não obstante, destaca ainda que esse processo é consequência do crescimento da 

inclusão das tecnologias e informação na economia global, bem como dos avanços 

tecnológicos ocorridos no processo de reprodução da espécie e das lutas da mulher por um 

movimento feminista.  

Paralelo a isso, percebe-se que Castells não apresenta o fim da família, mas sim suas 

modificações, a partir do momento em que novos modelos e/ou configurações familiares 

surgem, cujo processo de modificação familiar é denominado por ele de “crise da família 

patriarcal14”, visto que vem ocorrendo um “enfraquecimento do modelo familiar baseado na 

autoridade/dominação contínua exercida pelo homem, como cabeça do casal, sobre toda a 

família” (CASTELLS, 1999, p. 173). Como já abordado anteriormente, o surgimento das 

relações patriarcais não é algo novo, pois se apresenta desde os tempos mais remotos e 

encontra-se atrelado à “história do contrato sexual” discutido por Pateman (1993), visto, que 

segundo ela, as relações conjugais são contratos sexuais, movidos mediante direitos do 

homem sobre a mulher, bem como sobre a família, que, por conseguinte, legitimam as 

relações de poder.       

 Partindo de uma reflexão acerca dos estudos de Pateman (1993), percebe-se que a 

história do contrato sexual é extremamente importante para compreendermos o patriarcado 

moderno, visto que a autora contextualiza a temática abordando o mercado capitalista que se 

constituía de forma independente das atividades e, por conseguinte, as famílias abarcavam 

servos, aprendizes e escravos, bem como o senhor, sua mulher e seus filhos. Portanto, cabe 

salientar que desta maneira, surgiam os contratos, isto é, os casamentos, as compras de 

escravos, dentre outros, e esse contrato conferia ao homem o direito sobre a esposa, ou seja, 

ela era sua propriedade. Destarte, como salienta a autora, “o casamento é estado primitivo de 

escravidão que perdura [...] ele não perdeu a marca de sua origem selvagem” (PATEMAN, 

1993, p. 175). 

                                                           

14 Segundo Castells (1999), este enfraquecimento vem se dando em virtude de alguns fatores como: a) as 
dissoluções dos lares através dos divórcios e dissoluções das uniões estáveis; b) as dificuldades presentes nos 
lares para a conciliação entre o casamento e o trabalho, ou seja, o espaço privado e o público; c) os fatores 
demográficos, como o envelhecimento da população e diferença da taxa de mortalidade entre os sexos; d) a 
crescente autonomia feminina acerca do direito ao corpo (reprodução). 
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Portanto, é necessário reconhecer que em cada realidade social, as intrincadas 

estruturas determinam as condições de vida de cada indivíduo, bem como a maneira como 

elas enfrentam as questões relativas ao casamento, ao sexo e à família, visto que os 

determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais interferem nas categorias citadas. De 

tal modo, cabe salientar que as mulheres, através do contrato nupcial, de forma (in)consciente, 

compreendiam que através do matrimônio poderiam ser relegadas ao fracasso e serem 

escravas. Pateman (1993, p. 180) registra que tal “comparação das mulheres e das esposas 

com escravos15 foi feita com frequência a partir do século XVII”, salientando também que “o 

direito conjugal dos maridos é o exemplo mais claro da maneira pela qual a origem moderna 

do direito político, enquanto direito sexual, é traduzido por meio do contrato de casamento no 

direito de todos os membros da fraternidade da vida cotidiana” (PATEMAN, 1993, p. 185). 

Não obstante, é oportuno destacarmos que os movimentos feministas não agregam 

uma singular perspectiva acerca do patriarcado. Assim, o conceito, além de ser ampliado, 

proporciona uma ruptura da esfera privada e possibilita maior entendimento para a 

participação social e política dos sujeitos no espaço público do trabalho. Nessa perspectiva, 

algumas feministas tomam como objeto de análise a categoria trabalho na perspectiva do 

patriarcado, visto que “a teoria feminista se destaca pela análise das relações patriarcais que 

têm subjugado as mulheres histórica e socialmente, alijando-as do exercício pleno da 

cidadania” (CRUZ, 2005, p. 35). Paralelo a isso, nas palavras de Cruz, percebe-se que: 

O feminismo na sua versão radical considera que a opressão das mulheres é 
a mais fundamental de todas as formas de opressão e nisso reside sua força. 
Nesse sentido o patriarcado é definido como um sistema sexual de poder no 
qual os homens possuem poder e privilégio econômico e controle sobre o 
corpo das mulheres através de diversas manifestações (CRUZ, 2005, p. 39). 

 A partir dessa reflexão, percebe-se que a história das mulheres também tem sua 

história, portanto pode ser mudada a cada instante. Outrossim, o homem e a mulher podem ser 

considerados criações e consequências de uma determinada estrutura de poder. Contudo, os 

homens definem-se e constroem a mulher como o “outro”, em que a definição/construção do 

feminino é cantada em verso e prosa como inferior.  No entanto, essa construção chega a ser 

dúbia, visto que, nas palavras de Foucault (1979), o homem constrói o feminino a partir dele 

                                                           

15 “A melhor caracterização da situação da esposa é que ela era a principal escrava do senhor, ou, mais 
comumente, como muitas das primeiras feministas insistiram, uma esposa era somente a principal serva do chefe 
da família” (PATEMAN, 1993, p. 187) 
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mesmo. Portanto, “o patriarcado é identificado como sistema sexual de poder, como a 

organização hierárquica masculina da sociedade, que se perpetua através do matrimônio, da 

família e da divisão sexual do trabalho” (CRUZ, 2005, p. 40).  

Com o intuito de elucidar um pouco mais essa discussão, devemos também pensar no 

termo patriarcado a partir da concepção de Weber, mesmo que o conceito de patriarcado não 

esteja tão efetivo na doutrina weberiana, haja vista que fora empregado para discutir as formas 

de exploração e dominação social do trabalho nas teorias marxistas. Assim, segundo Max, o 

patriarcalismo é percebido como “a situação na qual, dentro de uma associação, na maioria 

das vezes fundamentalmente econômica e familiar, a dominação é exercida normalmente por 

uma só pessoa, de acordo com determinadas regras hereditárias fixas” (WEBER, 1964, p. 

184).  Sendo assim, percebemos que o patriarcado tem sua gênese na relação de poder, que 

por via de regra centraliza-se no sujeito que se intitula e/ou é intitulado como superior, ou 

seja, no patriarca, que impera no espaço privado, que por conseguinte determina as divisões 

sociais e sexuais de papéis, colocadas pelo autor como “natural”, visto que para ele, a 

autoridade social/sexual do homem sobre a mulher era considerada natural, pois correspondia 

a aspectos tradicionais. Para Cruz (2005, p. 37), “a dominação patriarcal pode ser observada 

tanto no interior das relações familiares atuais como no sistema feudal, e se contrapõe às 

outras formas de dominação observadas nas sociedades”.  Outrossim, a relação de dominação 

do patriarcado pode ser percebida nas relações familiares, bem como num plano mais amplo, 

a saber, na relação com o Estado.  

Assim, falar em gênero em vez de falar em sexo sugere que a condição das mulheres 

não está determinada pela natureza, pela biologia ou pelo sexo, mas é resultante de um 

produto social e político. Com o intuito de provocarmos a discussão seguinte, destacamos 

aqui o pensamento de Pierre Bourdieu, visto que este autor adverte que não basta ser do sexo 

feminino para ter uma visão acerca da história das mulheres, porque, segundo ele, a mulher 

enxerga através de um olhar colonizado, isto é, tem uma visão dominada que não vê a si 

própria. Portanto, o autor sugere que um objeto maior da história das mulheres deve ser o 

estudo dos discursos e das práticas que garantem que as mulheres consintam nas 

representações dominantes da diferença entre os sexos (BOURDIEU, 1995). 

Ainda segundo Bourdieu, gênero é um conceito relacional e uma estrutura de 

dominação simbólica; logo torna-se perceptível que a história das mulheres tenha sentido 

apenas se a avaliarmos com relação ao outro sexo. Entretanto, vale destacar que a história dos 

homens também é assim. Por isto torna-se viável a categoria de gênero, a qual questiona os 

papéis sociais destinados às mulheres, bem como aos homens. Os gêneros, por sua vez, são 
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um par de opostos que compõem uma relação, e as relações de gênero são relações de poder 

em que “o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas” (BOURDIEU, 

1999, p. 23). 

Consoante tal afirmação, percebe-se que a mulher internaliza a naturalidade da 

discriminação, o que contribui para o rompimento dessa imagem de desvalorização de si 

mesma. Desta forma, a mulher tende a aceitar como natural sua condição de subordinada, 

vendo-se través dos olhos masculinos, incorporando e reproduzindo a imagem de si mesma, 

que fora criada pela cultura que a discrimina. 

Contudo, a partir do progresso no processo de superação das relações patriarcais, as 

mulheres saíram do espaço privado (doméstico) e passaram a atuar nos espaços públicos, 

porém, mesmo com sua inserção na esfera pública, elas não deixaram de desempenhar as 

atividades no espaço privado, bem como o fato da disseminação das desigualdades entre 

homens e mulheres nos espaços políticos como, por exemplo, o do trabalho, uma vez que a 

inserção das mulheres em postos de trabalhos e o crescimento do capitalismo ratificam as 

desigualdades e a divisão sexual do trabalho.  

2.2 DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO 

Ao refletirmos acerca da divisão sexual do trabalho, notamos que no século XIX, 

temos como elemento do desenvolvimento do sistema capitalista/patriarcal a concretização 

das bases materiais e simbólicas da divisão sexual do trabalho. No século XX, mais 

precisamente a partir dos anos de 1970, revela-se o feminismo contemporâneo, que analisou e 

teorizou acerca dessa divisão, avançando na teoria crítica e pondo em questionamento o 

conceito de trabalho, que ao longo do tempo foi mencionado apenas ao trabalho produtivo, 

especialmente pela economia e pelas ciências sociais.  

É importante observar que o trabalho reprodutivo ou trabalho doméstico, assim 

definido no contexto dessa sociedade, esteve fora do conteúdo que dava significado ao 

conceito de trabalho até muito recentemente, e é a partir do movimento feminista que temos a 

reestruturação desse conceito com o intuito de alcançar as duas esferas do trabalho, visto que 

com o surgimento dos primeiros grupos feministas, bem como dos jornais feministas, o 

trabalho feminino diretamente no Brasil, na segunda metade da década de 1970, passou a ser 

tema de um intenso debate político, mesmo ainda tendo uma presença marginal na sociologia, 

como assim salienta Araújo (2005).  
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É a partir da construção do conceito de trabalho como pertinente às esferas produtiva e 

reprodutiva que a análise crítica sobre a divisão social do trabalho pode evidenciar a 

existência de uma divisão sexual do trabalho como uma dimensão estrutural no interior da 

primeira divisão. Do ponto de vista histórico, segundo Kergoat, é possível observar que a 

“estruturação atual da divisão sexual do trabalho surgiu simultaneamente ao capitalismo” 

(KERGOAT, 2002, p. 234) e que a relação do trabalho assalariado não teria conseguido se 

estabelecer na ausência do trabalho doméstico. Para a abordagem aqui apresentada, vejamos a 

definição de Danièle Kergoat, para quem: 

A divisão sexual do trabalho tem por características a designação prioritária 
dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, como 
também, simultaneamente, a captação pelos homens das funções com forte 
valor social agregado (políticos, religiosos, militares etc.). Esta forma de 
divisão social tem dois princípios organizadores: o princípio da separação 
(há trabalhos de homem e trabalhos de mulher) e o princípio hierárquico (um 
trabalho de homem "vale" mais que um trabalho de mulher) (KERGOAT, 
2002, p. 89).  

O trabalho, a família e os mercados de trabalho vêm passando por profundas 

transformações que vêm se dando em virtude, principalmente, da inserção maciça das 

mulheres no mercado de trabalho remunerado, e este trabalho, por sua vez, quase sempre 

ocorre no espaço público, isto é, fora de seus lares.  É fato inegável que o paradigma da 

divisão sexual do trabalho tem contribuído muito para o debate acerca do trabalho da mulher 

nos espaços reconhecidos como público e privado.  

Em Divisão Sexual do Trabalho: O Estado das Artes, Helena Hirata (2002), ao 

reportar-se a Kergoat, salienta que as relações sociais sexuadas e divisão sexual do trabalho 

são expressões que andam pari passo e que são indissociáveis, constituindo um sistema, no 

qual trabalhar com divisão sexual do trabalho tende a excluir a possibilidade de eliminar o 

trabalho doméstico e sua relação com trabalho assalariado. Outrossim, mesmo estando a 

divisão sexual do trabalho presente em todas as sociedades, as modalidades dessa divisão 

variam no tempo e no espaço, segundo historiadores, sociólogos e etnólogos. Entretanto, 

mesmo ocorrendo mudanças nas modalidades, a divisão sexual do trabalho é sempre 

estruturada tendo o trabalho masculino valor superior ao trabalho feminino (KERGOAT, apud 

HIRATA, 2002). 

Faz-se mister destacar as contribuições teóricas acerca da divisão sexual do trabalho, 

que é denominada por Cruz (2005) como uma categoria de análise marxista que procura 

explicar as relações sociais de gênero e a divisão sexual presentes nas relações de trabalho e, 
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por conseguinte, tende a entender como a divisão sexual do trabalho passou a ser pensada 

também no interior da família. Seguindo esse raciocínio, a autora apresenta como esse 

processo visualizou a construção social de espaço feminino, indissociável e que determinaria 

toda a posição desigual na sociedade, o que acarretaria também no modo como a mulher era 

excluída do mercado de trabalho. Não obstante, ainda destaca que essa discussão contribuiu 

para a incorporação da noção de divisão sexual do trabalho e ligou-a com a reprodução da 

força de trabalho.  

Faz-se necessário salientar que por meio da divisão social do trabalho, as atividades de 

produção e reprodução social são diferenciadas e desempenhadas por diferentes pessoas, e a 

separação das atividades de produção de bens e serviços pode ocorrer de acordo com o sexo 

das pessoas que as desempenham, isto é, com a divisão sexual do trabalho. Com efeito, Cruz, 

registra que: 

As relações sociais de gênero fundamentam-se na compreensão de que as 
distinções entre trabalhadores mulheres e homens resultam de construções 
culturais, são produtos da cultura e não decorrem de dados biológicos. Por 
conseguinte, a dominação de base patriarcal centrada na valorização da 
figura masculina, encontra suas origens e sua função na cultura, nos valores, 
na institucionalização de normas sancionadas pela coletividade, nas regras 
de comportamentos, nos estilos de comunicação, no sistema informal de 
relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens, 
vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero 
feminino (CRUZ, 2005, p. 30-31). 

As interpretações biológicas com o intuito de tentar legitimar a divisão sexual do 

trabalho socializaram o argumento de que a distinção entre trabalho masculino e feminino 

estaria relacionada à “natureza” dos homens e das mulheres, pois o homem, idealizado como 

provedor da família, estará designado para o trabalho da produção e a mulher, designada para 

o trabalho de reprodução, ocorrendo, por conseguinte, uma separação entre o público – 

masculino – e o privado – feminino. 

A partir dessa reflexão é oportuno destacarmos que as delimitações do espaço de 

trabalho do homem e da mulher não são fixas, visto que sociedades e épocas diferenciadas 

podem ter concepções distintas acerca do que é mais “adequado” tanto para o homem, quanto 

para a mulher. Outrossim, essa divisão também não se concretiza de forma homogênea, pois 

homens e mulheres podem desempenhar tarefas tanto no espaço público quanto no privado, 

ou seja, produtiva ou reprodutiva. 

Não obstante, percebe-se que a masculinização e a feminização de tarefas são 

construídas e associadas às representações sociais do masculino e do feminino. Sendo assim, 
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as atividades masculinas notam predicados como força física, raciocínio lógico, dentre outras 

características tidas como “masculinas”, assim como atividades femininas lembram atributos 

como paciência, destreza, atenção, entre outras características “femininas”.  

Nessa perspectiva, nota-se que a inserção da categoria gênero na análise das relações 

sociais de trabalho, bem como outras variáveis como classe, raça, etnia, geração, por exemplo, 

possibilitam uma melhor apreensão dessa realidade, pois o mundo do trabalho está fortemente 

marcado por essas variáveis16.  

Assim, devemos sinalizar que a globalização, em seu caráter microeconômico, tem se 

associado a um “novo” padrão de acumulação capitalista, bem como à necessidade de uma 

organização de trabalho mais flexível. Isso posto, segundo Cruz (2005, p. 40), percebe-se que 

“o surgimento do capitalismo veio confirmar que a subordinação das mulheres perpetuava-se 

resultando na divisão sexual do trabalho”. Ainda na perspectiva de Cruz, nota-se que 

a divisão sexual do trabalho é um processo que não se limita a indicar o 
lugar de homens e mulheres nas estruturas ocupacionais, perfis de 
qualificação e tipos de postos de trabalho. A qualificação é uma construção 
social fortemente sexuada e o sistema e sexo/gênero é uma dimensão 
fundamental do processo de construção de categorias que estruturam a 
definição de postos de trabalho e de perfis de qualificação e de competências 
a eles associados (CRUZ, 2005, p. 41).   

A expressão “divisão sexual do trabalho” vem sendo utilizada mais recentemente, 

especialmente no contexto dos estudos de gênero, com o intuito de expressar os diferentes 

papéis atribuídos a homens e mulheres na sociedade e no processo produtivo. As diferenças 

entre homens e mulheres são frequentemente abordadas com o olhar biológico destacando as 

diferenças no papel reprodutivo. No entanto, este debate tem ganhado nova qualificação com 

as críticas introduzidas pelas feministas à separação das esferas públicas e privadas na 

sociedade capitalista, na qual tem cabido às mulheres a esfera privada e de cuidado dos filhos 

e aos homens a esfera pública, incluindo o trabalho remunerado e as atividades de maior 

prestígio social. 

Para Cruz (2005), essas colocações contribuem para o surgimento de pontos de 

referência para a articulação das relações capitalistas, a saber: a) a identificação da esfera da 

produção social de bens e a reprodução dos seres humanos; b) as assimetrias produção-

                                                           

16 Sendo a globalização um processo associado à interdependência de mercados, percebe-se que não ocasiona 
homogeneização do trabalho, visto que persistem as desigualdades sociais e de trabalho entre países, sexos, raças 
e gerações (HIRATA, 2002). 



53 

 

reprodução se traduzem numa divisão sexual do trabalho que estrutura as relações entre os 

sexos, nos vários espaços sociais (2005).  

Cabe salientar que interpretações biológicas buscaram legitimar a divisão sexual do 

trabalho, argumentando que a distinção entre trabalho masculino e feminino seria 

consequência de fatores inerentes à “natureza” dos homens e das mulheres. O homem, 

idealizado como provedor da família, fora designado para o trabalho da produção, e a mulher, 

designada para o trabalho de reprodução, ocorrendo uma separação entre o público 

(masculino) e o privado (feminino).  

Nesse sentido, as delimitações de espaço laboral masculino e feminino, entretanto, não 

são fixas, pois sociedades e épocas diferenciadas podem ter concepções distintas daquilo que 

é mais “apropriado” para homens e mulheres. Essa divisão, na realidade, também não tende a 

se concretizar de forma homogênea, pois tanto homens quanto mulheres podem desempenhar 

tarefas ligadas à reprodução da vida ou ao setor produtivo. Não obstante, a masculinização e a 

feminização de tarefas são construídas e associadas às representações sociais do masculino e 

do feminino, respectivamente. Dessa forma, atividades masculinas lembram atributos como 

força física, raciocínio lógico, habilidade em comando, entre outras características tidas como 

“masculinas”; e atividades femininas lembram atributos como paciência, atenção, destreza ou 

minúcia, entre outras características identificadas como “femininas”. 

A expressão da divisão social do trabalho tem sido usada no sentido cunhado por Karl 

Marx (1818 – 1883) com o intuito de designar a especialização das atividades presentes em 

todas as sociedades, independentemente de os produtos do trabalho circularem como 

mercadoria ou não. “A divisão social do trabalho é aparentemente inerente à característica do 

trabalho humano tão logo ele se converte em trabalho social, isto é, trabalho executado na 

sociedade e através dela” (BRAVERMAN, 1981, p. 71-72). A expressão divisão sexual do 

trabalho tem sido utilizada mais recentemente, especialmente no contexto dos estudos de 

gênero, com o objetivo de expressar os diferentes papéis atribuídos a homens e mulheres na 

sociedade e no processo produtivo. 

Com a urbanização, a ampliação do acesso à educação, bem como as conquistas dos 

movimentos de mulheres, houve a ampliação do ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho. No entanto, ainda é significativa a desigualdade em termos de valorização do 

trabalho feminino em relação ao masculino. Mesmo considerando as diferenças entre os 

diversos países e culturais, até hoje, século XXI, determinadas atividades são atribuídas ao 

feminino, e muitas mulheres recebem menor remuneração do que os homens, mesmo estando 
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elas desenvolvendo trabalhos iguais; piores remunerações e menos valorizadas socialmente do 

que a que são atribuídas aos homens.  

Nota-se que a subordinação feminina é fato relevante para compreendermos a 

invisibilidade histórica das mulheres nos estudos sobre trabalho. Assim, pesquisadores da 

história, bem como da sociologia, apropriam-se do conceito de classe, que é “construído 

através da representação masculina do operário” (SOUZA-LOBO, 1992, p. 195). No entanto, 

os diversos debates destacam que “a classe operária tem dois sexos” (KERGOAT, 1982; 

SOUZA-LOBO, 1992), isto é, que é composta por homens e mulheres. 

Outrossim, o argumento de “classe” mencionado por Souza-Lobo (1992) explica a 

invisibilidade das mulheres operárias e o quanto eram exploradas. Nesse sentido, importa 

notar que as pesquisas acerca do sexo do trabalho estabeleciam diferenças entre homens e 

mulheres.  Não obstante, pesquisas sobre mulher e trabalho desenvolvidas, por exemplo, no 

Brasil destacam alguns pontos, a saber: segmento da ampliação da força de trabalho feminina 

(BRUSCHINI, 1994; BRUSCHINI e LOMBARDI, 2000); conservação do processo de 

segregação e precarização do trabalho feminino (ABRAMO, 1994, 1997); continuidade das 

desigualdades salariais entre homens e mulheres, sendo que os proventos femininos 

apresentam-se menores que os masculinos (BRUSCHINI e LOMBARDI, 2000); 

descompasso entre escolarização das mulheres e cargos por elas ocupados (POSTHUMA, 

1998); a inovação tecnológica e a modernização empresarial não têm contribuído de forma 

expressiva para a redução da discriminação feminina no mercado de trabalho e proscrição da 

divisão sexual do trabalho (ABRAMO, 1994, 1997); construção de diferenças entre 

profissionais femininas, precisamente entre mulheres não instruídas e instruídas (HIRATA, 

2002); influência da imagem social do homem e da mulher no processo de ocupação de 

cargos no mercado de trabalho (SILVA, 1995); centralização feminina em empresas menores, 

terceirizadas, em funções taylorizadas, que apresentam requisições de qualidades femininas 

(BRITO 1999).   

Daí observa-se que a ampliação da atuação da mulher no mercado de trabalho tem 

modificado o perfil da força de trabalho, cuja presença feminina tem acarretado alterações na 

composição de gênero de vários profissionais (SEGNINI, 1998; BRUSCHINI, 2000). 

Todavia, esse fato não significa a redução das desigualdades profissionais entre homens e 

mulheres, visto que as trabalhadoras ainda se concentram em determinados setores e 

profissões, e essa segmentação estabelece a base das desigualdades profissionais entre os 

sexos (MELO, 2001).   
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Isso posto, percebe-se a importância da reivindicação de políticas públicas de gênero, 

pois as condições de sobrevivência das mulheres no mercado de trabalho, especialmente as 

negras, que na sua maioria são as mais pobres. Assim, torna-se perceptível que são elas que 

estão nos empregos mais precarizados e tendo como proventos salários mais aviltantes do que 

o percebido em qualquer outro segmento social, sendo mães e esposas marginalizadas pela 

sua condição de ser mulher (CISNE e GURGEL, 2008, p. 88).  

Nesse ínterim, Gama salienta: 

O modelo americano do “trabalho para todos” desenvolve políticas de 
gênero orientadas pelo mercado. O grande incentivo ao trabalho remunerado 
das mulheres faz com que elas recebam uma maior remuneração e haja uma 
diminuição da distância salarial entre homens e mulheres, além de elas 
ocuparem cargos mais altos e reconhecidamente “masculinos” (GAMA, 
2008, p. 43). 

Esse entendimento corrobora mais para a necessidade de políticas afirmativas, 

objetivando o processo de equiparação entre homens e mulheres, tendo em vista a necessidade 

de se colocar em pauta a igualdade de gênero e não a supremacia feminina em detrimento da 

masculina, pois devemos nos desvencilhar da segregação no mercado de trabalho que por sua 

vez encontra-se imbricada na diferenciação salarial para a mesma função, sem esquecer a 

distribuição do trabalho não remunerado que, por conseguinte, é direcionado como feminino 

(tarefas e/ou atribuições domésticas) e não reconhecido como trabalho. Destarte, por meio da 

atuação do movimento de mulheres, o fato de impedir a mulher de trabalhar na esfera pública, 

de participar de atividades sociais, de eleger seu tipo de vestimenta, de ter amigas(os), 

relações sexuais forçadas dentro e/ou fora do casamento, violências familiar e doméstica, 

humilhações privadas e/ou públicas passaram a não ser mais visualizadas como atitudes 

consideradas “naturais”. 

Nota-se que desde meados do século XIX até após da Primeira Guerra Mundial, o 

contexto econômico, social e cultural brasileiro mudou deliberadamente, visto que a 

urbanização que pode ser considerada como uma das consequências da industrialização 

alterou o cotidiano, notadamente o da mulher, pois elas passaram a ocupar cada vez mais o 

espaço público (estudar, trabalhar, entre outros). Todavia, tanto naquele período como hoje, 

menciona-se o fato de as mulheres trabalharem fora de casa gera a desagregação da família. 

Para tanto, Alambert (1986), em seus estudos, registra em virtude do novo modo de produção 

a exigência da mão de obra feminina em virtude dos baixos salários e porque a mulher 

adaptava-se a certos trabalhos industriais (sobretudo no setor têxtil).  Assim, percebe-se que a 
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grande massa feminina foi atirada à produção sem instrução, sem formação profissional, sem 

proteção legal, ficando sujeita ao livre-arbítrio do patrão.  

Toda essa discussão leva à ideia de que as relações de produção, as quais durante 

séculos mantiveram a mulher trancafiada em casa e submetida no primeiro momento ao pai e 

depois ao marido, que eram seus provedores, são as mesmas que, ao extrair as correntes 

enferrujadas que a aprisionavam, impelem a mulher “frágil” e “inadaptada” à luta do 

cotidiano e a submissão à dependência econômica do capital.  

Ora, a realidade capitalista hodierna demonstra certo esforço no processo de 

desenvolvimento de um tipo de mulher que, pela formação de seu espírito, encontra-se 

incompativelmente mais próxima do homem do que da mulher do passado (de natureza frágil 

e passiva). Certamente, este tipo de mulher é uma consequência natural e inevitável da 

participação da mulher no curso da vida econômica e social. A atuação da mulher no mercado 

de trabalho deve levar em consideração as condições, a formação profissional nas quais as 

mulheres – entram no mercado de trabalho, jornada de trabalho elevada (espaço público e 

privado) e contratos de trabalhos precários que acarretam problemas de saúde. Sobretudo 

aquelas com baixa escolarização e baixa qualificação profissional –.  

Dessa forma, compreender esse processo requer, além das explicações de âmbito 

profissional e as de âmbito extraprofissional (responsabilidade feminina com as tarefas 

domésticas e a educação dos filhos e filhas), visto que a divisão sexual do trabalho aparece 

também no interior da esfera do trabalho reprodutivo através da distribuição desigual de 

trabalho entre homens e mulheres. Dessa feita, faz-se necessário salientar que a divisão sexual 

do trabalho dá significado às práticas de trabalho no interior de cada uma dessas esferas.  

Assim, no campo produtivo, ocorre a representação simbólica do trabalho de homens e do 

trabalho de mulheres e, por conseguinte, há uma divisão de tarefas que correspondem a essa 

representação, e essa divisão também incide no valor diferenciado de salários, bem como no 

desvalor do trabalho doméstico. Não obstante, no trabalho produtivo há uma captura das 

habilidades desenvolvidas no trabalho doméstico, que, além de explorar o trabalho feminino, 

também funciona como meio de reafirmar a naturalização dessas habilidades como algo 

inerente à concepção de um ser feminino (ÁVILA, 2013). 

A precarização do trabalho é uma das consequências do novo modelo produtivo, e 

tem ocorrido num duplo processo, a saber: exigência de estabilidade e a verificação do 

processo de precarização dos laços empregatícios, conforme destaca Hirata (1998). 

Outrossim, segundo Posthuma (1998), essa precarização pode  ser analisada como uma 
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espécie de “inserção excluída” que frequentemente envolve o trabalho feminino e que por 

conseguinte ocasiona posição desvantajosa das mulheres no mercado de trabalho.  

Diante do exposto, percebe-se que historicamente as mulheres representam o maior 

número de ocupações precárias e permanecem vivenciando as maiores taxas de informalidade 

e precariedade, como assim salienta Segnini (1998). Portanto, faz-se necessário salientar que 

o mercado de trabalho tem apresentado a permanência da desigualdade de gênero no tocante 

aos rendimentos.   Sendo assim, não podemos deixar de mencionar neste item a escola, tendo 

em vista o fato de ser um espaço de reprodução da divisão sexual do trabalho. Cabe salientar 

que a manutenção da divisão sexual do trabalho abrange diversos aspectos como a relação de 

poder, as questões econômicas, sociais e culturais. Portanto, sendo a educação percebida 

enquanto processo e socialização dos sujeitos, constitui-se num processo que tende a 

contribuir na reprodução da divisão sexual do trabalho.  

O processo educacional deve ser visualizado e considerado de forma ampla, e é 

neste processo que se inserem a escola, as famílias, as instituições religiosas, o mercado de 

trabalho, bem como outros espaços em que ocorre a convivência humana. Pensando na 

educação escolar, faz-se mister salientar que ela historicamente tem contribuído para a 

re/produção de diferenças entre  e homens e mulheres, e estas diferenças podem ser reforçadas 

por meio dos livros didáticos, que, em pleno século XXI, ainda insistem em apresentar 

preconceitos, estereótipos masculinos e femininos, como as divisões das tarefas entre meninos 

e meninas, por exemplo, atividades distintas em aulas de Educação Física, opções masculinas 

e femininas no que tange a cursos profissionalizantes, comportamentos distintos entre 

meninos e meninas e a divisão das tarefas entre eles. 

Outrossim, a separação entre homens e mulheres no espaço escolar pode ser reflexo 

de escolhas individuais para determinados cursos. No entanto, não podemos deixar de levar 

em consideração e refletir que muitas dessas escolhas podem ser influenciadas ou até mesmo 

condicionadas. Mas essa discussão será mais aprofundada no Capítulo II dessa dissertação. 

2.3 O FEMINISMO E A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA GÊNERO  

As lutas feministas por direitos apresentam várias fases, conhecidas como “ondas do 

feminismo” (COSTA, 2002), que ocorreram em diferentes momentos históricos. Na “primeira 

onda” do feminismo destaca-se o nascimento do movimento liberal de luta das mulheres pela 

igualdade de direitos civis, educativos e políticos, estes até então reservados apenas aos 

homens. Por conseguinte, podemos registrar nesta primeira fase a denúncia da exploração 
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conferida à mulher pelo patriarcado. Destarte, segundo Brabo (2007), a “primeira onda” do 

movimento feminista era igualitarista e reivindicava a igualdade entre os sexos, suas 

oportunidades de trabalho e direitos juridicamente iguais, políticos e civis. 

O movimento feminista tem contribuído para o surgimento dos estudos acadêmicos 

sobre as mulheres. A partir dos anos de 1960 e 1970 surge a “segunda onda” ancorada nas 

novas teorizações feministas que abordavam as conquistas sobre as diferenças sexo e gênero. 

Os estudiosos, inicialmente, pensaram “a mulher” como uma categoria homogênea e 

biologicamente feminina, que se movia em contextos socioculturais e papéis diferentes. No 

entanto, a “essência” de mulher não se alterava, o que contribuiu para o discurso da identidade 

feminina coletiva que favoreceu o movimento das mulheres em 1970 e consequentemente 

possibilitou o surgimento das suas diversas identidades, bem como a obtenção de autonomia e 

emancipação.  

O movimento feminista provocou a existência das mulheres como categoria social, 

desfazendo a ideia de uma coleção de pessoas biologicamente iguais, cuja identidade estava 

em processo de construção. Essa segunda geração propõe que a mulher seja percebida nas 

Ciências Sociais e na literatura, mostrando seu lugar na família, na política e no trabalho. Não 

obstante, vale citar que nesta onda, a compreensão de sexo é percebida como uma questão 

biológica e a de gênero como questão cultural, e é nesse contexto que nasce o conceito de 

gênero que tende a orientar os estudos sobre a mulher.  

No fim dos anos 1970, o conceito de gênero passa a ser elaborado e conceituado como 

a construção social das identidades sexuais e também como objeto dos estudos feministas. O 

uso do termo gênero passa a modificar a abordagem das discussões, visto que se estabelece 

uma nova problemática no campo feminista. Outrossim, o conceito de gênero possibilita um 

progresso nos estudos feministas a partir do momento que passa a incluir tendências 

universais em relação ao feminino e masculino, pontuando as especificidades históricas e 

culturais. 

Nesse ínterim, Sardemberg salienta: 

O gênero abriu os caminhos para a desconstrução e para a desnaturalização 
do masculino e feminino. Mas, essa nova problemática também propiciou o 
surgimento desse ‘fosso’ entre o que elas chamam de feminismo da 
modernidade e o feminismo da pós-modernidade (SARDENBERG, 2004, p. 
24).   

Ainda em 1970 o campo vivenciou amplos debates sobre sexo e classe, e é neste 

contexto que podemos identificar historicamente algumas tendências no movimento 
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feminista, a saber: socialista, radical e feminismo liberal. Logo, vale citar que tentou-se unir 

feminismo com marxismo, bem como patriarcado com capitalismo.  

Para Scott (1990), a partir desse momento o termo “gênero” passa a ser utilizado pelas 

feministas como um modo de fazer alusão à organização social da relação entre os sexos. 

Assim, com a intenção de questionar uma dada determinação biológica ofertando-lhe um 

significado social, o termo gênero tende a não implicar a tomada de posição acerca das 

desigualdades ou poder, nem tampouco assinala a parte lesada.  

Nessa perspectiva, Louro, Felipe e Goellner salientam: 

Como construção social do sexo, gênero foi (e continua sendo) usado, então, 
por algumas estudiosas, como um conceito que se opunha a – ou 
complementava a – noção de sexo e pretendia referir-se aos 
comportamentos, atitudes ou traços de personalidade que a cultura inscrevia 
sobre o corpo sexuado (LOURO, FELIPE e GOELLNER, 2007, p. 15). 

A emergência do conceito de gênero – buscando explicar as relações entre homens e 

mulheres – permitiu perceber que os papéis masculinos e femininos são construções sociais 

nas quais relações de poder e hierarquia estão presentes. A divisão sexual do trabalho deixa de 

ser vista como um processo natural e passa a ser considerada como uma expressão da 

assimetria das relações entre homens e mulheres. A inserção dessa categoria na análise das 

relações sociais de trabalho possibilita uma melhor apreensão dessa realidade, pois o mundo 

do trabalho está fortemente marcado pela variável gênero. 

A “terceira onda” do feminismo que surge ainda na década de 1980 tem o objetivo de 

concentra-se na análise das diferenças, da alteridade, da diversidade e da produção discursiva 

da subjetividade. A partir desse momento desloca-se o estudo sobre os sexos e sobre as 

mulheres para o estudo das relações de gênero. Ora, temos aqui um desafio nessa fase do 

feminismo que se concentra em pensar a igualdade e a diferença simultaneamente na 

constituição das subjetividades feminina e masculina. Percebe-se, portanto, nessa fase do 

feminismo um encontro entre o feminismo caracterizado como movimento de luta das 

mulheres e o feminismo acadêmico a partir do momento em que surgem nas universidades 

centros de estudos sobre a mulher, gênero e feminismo.  

Em seus estudos, Cruz (2009, p. 16) elenca que as relações de gênero são relações de 

poder que, por conseguinte, estruturam as relações em todos os espaços da sociedade. Assim, 

para se construir relações mais igualitárias entre os sexos, as raças e as gerações, é preciso 

trabalhar com um marco conceitual que de fato dê conta dessa complexidade. No entanto, a 

dificuldade encontra-se em distinguir as categorias mulher e gênero. Sendo assim, o gênero 
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não deve ser posto como sinônimo de mulher, pois o conceito de gênero constitui uma 

contribuição significativa e oportuna para a análise das desigualdades fundamentais do 

desenvolvimento humano e dos direitos humanos. Segundo Cruz (2005, p.45), o conceito de 

gênero desconstrói a arqueologia de significados a partir de vários espaços em que, por sua 

vez, é construído, a saber; a família, o mercado de trabalho, as instituições e a subjetividade. 

Assim, a categoria gênero constitui um instrumento de análise adequado para o estudo das 

desigualdades das mulheres, visto que, diferentemente de sexo, o gênero é um produto 

socialmente elaborado e representado. Para alguns teóricos, significa dizer que a categoria 

gênero adquire estatuto de paradigma, enquanto quadro de referência para interpretação da 

realidade. 

No livro “O feminismo na encruzilhada da modernidade e pós-modernidade”, Bila 

Sorj (1992) trata do conceito central que unifica os estudos acerca da categoria de gênero e 

pontua pelo menos duas dimensões. Na primeira dimensão a autora menciona que o 

equipamento biológico sexual inato não é suficiente para explicar os comportamentos 

masculino e feminino diferenciados, enfatizando que, diferentemente do sexo, o gênero é um 

produto social, apreendido, representado, institucionalizado e transmitido ao longo das 

gerações. Na segunda chama a atenção para a distribuição desigual do poder entre os sexos, 

em que cabe às mulheres a posição subalterna. Assim, Sorj (1992) apresenta que com o 

movimento feminista, houve um amadurecimento da reflexão acadêmica feminista que 

proporcionou a reestruturação na tradição das Ciências Sociais e, por conseguinte, alteração 

dos conceitos e metodologias consagradas, bem como formulação de projeto para a 

emancipação das mulheres. Outrossim, destaca que, mesmo com a presença do campo da 

psicanálise, das correntes pós-estruturalistas e pós-modernas17, é ainda o marxismo a mola 

propulsora para as discussões do pensamento feminista.  

Nessa perspectiva, tomando como base a afirmativa de que o marxismo é a base para 

as discussões do feminismo, Sorj salienta que, segundo Mec-Kinnon, “o feminismo pensa a 

sexualidade da mesma forma que o marxismo pensa o trabalho: como uma atividade 

                                                           

17 O encontro entre o feminismo e pós-modernidade ocorre nas Ciências Sociais, principalmente ao redor da 
crítica à maneira pela qual a sociedade moderna construiu um ideal de esfera pública e instituições políticas 
fundadas numa sociedade moral racional, construção impactante na condição de subordinação das mulheres, 
primeiro quando reivindica para si a autoridade e superioridade de um ponto de vista parcial e segundo quando 
exclui da moral racional o desejo, a empatia, afetividade, sentimentos, como manifestações irracionais e, 
portanto, inferiores. Assim, quando ocorre de as mulheres serem identificadas como um estilo moral de 
julgamento pautado por estes últimos, são excluídas da moral racional e confinadas à esfera doméstica (SORJ, 
1992). 
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construída e, ao mesmo tempo, construtora, universal mas historicamente específica, 

composta da união entre matéria e mente” (MEC-KINNON apud SORJ, 1992, p. 16). 

 Dessa forma, faz-se mister ressaltar que a “terceira onda” faz referência à existência 

de diferenças significativas entre as mulheres que contemplem as diferenças de raça/classe e 

as relações de poder. Portanto, essa vertente não se limitou ao debate das diferenças entre 

mulheres e homens como fizera a primeira onda, visto que medrou para questões de gênero, 

raças e classe18, já mencionadas pela segunda onda.  

Isso posto, faz-se necessário ressaltar que o feminismo intitulado de feminismo negro 

desarticulou o debate travado entre marxista e feministas sobre sexo e classe para outro 

segmento, explanando que a discussão não deveria ser só de sexo e classe, problematizando 

com um convite para discutir raça. Assim, começa a se pensar na articulação das categorias: 

gênero, raça e classe, bem como nas diferenças entre mulheres e também entre mulheres e 

homens, não se prendendo unicamente às desigualdades entre homens e mulheres. Nesse 

escopo, Correa (2001) chama a atenção para a imensa lacuna bibliográfica ainda existente na 

relação entre raça e gênero, e que essa relação só começa a se tornar teoricamente relevante a 

partir da leitura dos textos de autoras norte-americanas. Dessa feita, o gênero passa a ser 

pensado como um dos elementos constitutivos das relações sociais. 

Nessa perspectiva, Costa e Sardemberg (2008) destacam:  

Buscando uma transformação mais profunda na sociedade, o feminismo tem 
que travar uma luta ideológica contra os valores patriarcais representados 
diretamente pelos pais, pelos maridos, companheiros, amigos, colegas de 
trabalho etc. Para as mulheres, esse feminismo significa também um 
processo de reeducação, ruptura com a história de submissão e 
descobrimento das próprias potencialidades (COSTA e SARBEMBERG, 
2008, p. 29). 

O surgimento dos estudos sobre as mulheres entrelaça-se com o surgimento da 

categoria “mulheres” como uma identidade política. Não obstante, há uma conexão entre os 

estudos sobre as mulheres e a educação, bem como a política. Assim, percebe-se a existência 

de uma visão histórica na qual a emergência das mulheres como campo de estudos 

proporciona uma evolução, isto é, do feminismo para estudos sobre mulheres e, por 

                                                           

18 Segundo Scott (1990), o termo gênero como categoria analítica, bem como as de raça e classe proporcionou a 
inserção dos oprimidos na história e, por conseguinte, tem promovido a análise do significado e da natureza da 
sua opressão e a compreensão acadêmica de que as desigualdades, em face do poder, encontram-se conectados 
ao menos a estes três elementos: gênero, raça e classe. 
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conseguinte, para gênero, e esta trajetória dos estudos sobre as mulheres é compartilhada por 

todos os segmentos, ou seja, tanto por feministas quanto por seus críticos.  

Tomando como base que o “poder é a habilidade de agir efetivamente sobre as pessoas 

ou coisas, tomar ou assegurar decisões favoráveis que não são de direito asseguradas a 

indivíduos ou a suas funções”, conceito este discutido por Michelle Rosaldo (1979, p.62), faz-

se mister salientar que o conceito de gênero abraçado abrange mulheres e homens, bem como 

as relações de poder, permitindo a análise dos diferentes lugares de poder que estes sujeitos 

ocupam na educação, no  mundo do trabalho e como esses espaços são compreendidos na 

construção das identidades de acordo com  o sexo.  

Segundo Margareth Rago (1998), inicialmente seu percurso na descoberta dos estudos 

da categoria gênero foi rico em desconforto, visto que “o gênero aparecia solto, meio que 

caído do Norte para nos explicar a nós mesmas” (RAGO, 1998, p. 90). A partir do momento 

em que essa categoria passou a repercutir nos meios acadêmicos, enfatizando o termo sexo no 

discurso, passou também a atingir diversas áreas, a exemplo da Antropologia, Psicologia, 

entre outras. Deste modo, inicia-se a crítica ao “sujeito universal, racional, masculino”, visto 

que ocorre uma nova construção social.  

Cabe salientar que os estudos de gênero permitem pesquisar temas antes relegados ao 

segundo plano, a saber: a mulher, a família, a sexualidade e o corpo, o aborto, o direito 

reprodutivo, bem como mulher e trabalho, educação, direitos civis, masculinidade e 

feminilidade, política, dentre outros. Com base nesses estudos, percebem-se as diferenças no 

universo masculino e feminino historicamente marcadas por valores e não somente diferenças 

biológicas. 

Os estudos de gênero têm apresentado pesquisas que englobam ações e lutas das 

mulheres que podem ser expressas em duas vertentes. A primeira preocupa-se com os 

movimentos organizados como, por exemplo, as feministas do século XIX e do início do 

século XX, as quais tinham como uma de suas metas provar a capacidade feminina 

contestando os feitos masculinos, mas não se preocuparam em questionar a forma como a 

história era construída. A segunda preocupa-se com manifestações informais, expressas em 

diferentes modalidades de intervenção e a atuação feminina. Esta vertente apresenta atitudes 

de resistência das mulheres, preocupando-se com o privado, as relações de dominação entre 

os sexos ao longo dos anos, os papéis e poderes exercidos pelas mulheres, suas 

representações, rompendo com as concepções de que são dóceis e submissas em seu 

cotidiano. Portanto, trata a questão das mulheres de modo relacional, não aceitando 

estereótipos, mas problematizando e interrogando a sociedade, pontuando que não devemos 
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trabalhar apenas as questões das mulheres, mas as histórias e tensões entre mulheres e 

homens, como bem nos coloca Soihet (1997). 

Dessa forma, percebe-se que os estudos de gênero têm o objetivo de buscar 

formulações teóricas e interdisciplinares e assim questionar a construção das diferenças e da 

igualdade, bem como discutir as noções estabelecidas a partir do que possibilita o surgimento 

de novas categorias de análise, como a família e o trabalho. Para tanto, “a categoria gênero 

não vem substituir nenhuma outra, mas atende à necessidade de ampliação de nosso 

vocabulário para darmos conta da multiplicidade das dimensões constitutivas das práticas 

sociais e individuais” (RAGO, 1998, p. 98). 

Contudo, deve-se salientar que se o termo sexo for substituído pelo termo gênero, 

através do qual todas as mulheres ocupam posições femininas e todos os homens ocupam 

posições masculinas, ele perderá sua dimensão política. Para Lauretis (1994), tal utilização 

serve para as intervenções feministas no campo do conhecimento, tendo como resultado uma 

série de noções, a saber: “a cultura da mulher”, e “a escrita feminina”, que tende a legitimar 

ainda mais a diferença sexual que limita o pensamento feminista. Não obstante, os estudos 

feministas devem englobar as diferenças sexuais como também a percepção de que a 

categoria gênero encontra-se presente em códigos linguísticos. Ainda segundo essa autora, a 

compreensão das relações de gênero como “diferença sexual”  

[...] confirma o pensamento crítico feminista ao arcabouço conceitual de uma 
oposição universal do sexo (a mulher como diferença do homem, com 
ambos universalizados; ou a mulher como diferença pura e simples e, 
portanto, universalizada), o que torna muito difícil, senão impossível, 
articular as diferenças entre mulheres e mulher (LAURETIS, 1994, p. 207). 

Percebe-se, portanto, que tal posicionamento rejeita a noção universalizante de 

“mulher”, entendida de forma homogênea, pontuando a importância de perceber as diferenças 

existentes entre as próprias mulheres, bem como entre os homens. Nesse ínterim, a autora 

destaca gênero como “produto e processo das tecnologias sociais” e não como algo existente, 

visto que o gênero é um conjunto de resultados sociais germinados no campo das relações 

sociais. Para Lauretis (1994), o gênero é a representação de uma relação social, que possui 

implicações sociais e subjetivas na vida das pessoas e a representação do gênero é a sua 

construção. Nesse sentido, a construção do gênero é tanto produto quanto processo não só de 

sua representação como da autorrepresentação – representação subjetiva. Assim, a construção 

do gênero ocorre por meio de diversas tecnologias de gênero e dos discursos institucionais 
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que tendem a controlar o campo de significado social e, por conseguinte, produzir, promover 

e implantar representação de gênero.  

Para muitos que escrevem a história das mulheres, escrever tal temática é transformar 

e desafiar a visão dominante para assim mudar a forma como a história é escrita. No cerne 

dessas discussões não existe como evitar a política e as relações de poder, bem como articular 

a discussão às instituições como a igreja, a escola e a família, que são produtoras e 

reprodutoras de conhecimentos. Os estudos sobre mulheres são políticos e “[...] é tal teoria 

que pode nos iluminar a política de nossa prática”, conforme expressa Scott (1992, p. 95).  

Nesse sentido, Scott salienta: 

Na verdade, há uma razão importante para se argumentar que os 
desenvolvimentos na história das mulheres estão fortemente relacionados “à 
força crescente e à legitimidade do feminismo um movimento político”, 
como também para insistir que está aumentando a distância entre o trabalho 
acadêmico e o político. Mas tomar-se a história das mulheres simplesmente 
como um reflexo do crescimento da política feminista externa à academia, 
também é falho. Mais do que postular uma simples correlação, precisamos 
pensar sobre este campo como um estudo dinâmico na política da produção 
do conhecimento (SCOTT, 1992, p. 66). 

No que se refere às relações entre os sexos, percebe-se que estas auxiliam no 

entendimento de uma história das mulheres, bem como uma história do homem, observando 

que o gênero se desenvolve como categoria analítica dessa relação entre o feminino e o 

masculino. Segundo Scott: 

Por gênero me refiro ao discurso da diferença dos sexos. Ele não se relaciona 
simplesmente às ideias, mas também às instituições, às estruturas, às práticas 
cotidianas, como os rituais, e tudo o que constitui as relações sociais. O 
discurso é o instrumento de entrada na ordem do mundo mesmo não sendo 
anterior à organização social, é dela inseparável. Segue-se então, que o 
gênero é a organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade 
biológica primeira, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença 
sexual não é causa originária da qual a organização social poderia derivar: 
ele é antes, uma estrutura social móvel que deve ser analisada nos seus 
diferentes contextos históricos (SCOTT, 1998, p. 15). 

Percebe-se, portanto, que a partir da categoria gênero fica perceptível que a mulher 

não é condicionada pela natureza, pela biologia nem tampouco pelo sexo, mas é resultado de 

uma construção social historicamente confirmada pelo masculino, bem como pelo próprio 

feminino. Não obstante, Scott (1990) destaca que gênero é uma categoria social que se 

constitui por meio da construção simbólica, normas e valores, bem como através da relação 

política e da subjetividade. Outrossim, a categoria gênero também é considerada como uma 
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das formas de denotar as relações de poder. Com o intuito de asseverar tal afirmativa, Afonso 

(2001) acrescenta que 

a identidade de gênero combina a conceituação de “identidade” e de 
“gênero” e diz respeito ao reconhecimento que uma pessoa tem de si mesma 
pelo fato de estar inserida em um sistema de gênero. A “identidade de 
gênero” distingue-se da “identidade sexual” porque esta se refere apenas à 
consciência de uma biologia masculina ou feminina e à relação do objeto de 
desejo. A identidade de gênero nomeia e justifica para o sujeito, entre outras 
coisas, seu desejo e escolhas sexuais, sua inserção no mercado de trabalho e 
os papéis que terá na organização familiar (AFONSO, 2001, p. 46).  

Dessa forma, fica claro que o campo de estudo da categoria gênero surgiu com os 

movimentos de mulheres e que a priori não havia prestígio acadêmico, mas depois foi 

ganhando autonomia nas pesquisas acadêmicas atingindo hoje status mais consistente, 

tomando como base o conceito de gênero formulado por Joan Scott (1990), que o conceitua 

como um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos, sendo assim uma construção social e histórica dos sexos.  

Vale lembrar que um conceito é a representação de um objeto por meio de um 

pensamento e de suas características gerais. É a ação de formular uma ideia através de 

palavras, definição, caracterização, pensamento, opinião, e esta ação se constitui a partir do 

modo de pensar, de ver, de julgar algo, noção ou concepção de alguma coisa. Assim, uma 

categoria representa um conceito com grau de generalidade elevado, que define, em 

perspectivas e níveis diversos, domínios de conhecimento e de ação. 

Estudar gênero é uma forma de compreender as relações sociais a partir dos conceitos, 

representações e práticas desenvolvidas entre os indivíduos e como essas relações são 

construídas entre as pessoas, independentemente do sexo, da idade, da classe social, raça e 

etnia19. A compreensão ou juízo de valor que as pessoas têm sobre as outras a partir da 

anatomia sexual, o que tende a determinar estereótipos ou ideias sobre indivíduos, grupos ou 

objetos, que impõem um padrão fixo, invariável e negam diferenças individuais e culturais; e 

esses comportamentos são manifestados através de julgamentos, sentimentos ou imagens 

preconceituosas. O significado dado ao gênero numa dimensão analítica torna-se possível a 

partir da adoção de novos paradigmas teóricos, visto que o simples uso do termo gênero, sem 

uma mudança de perspectiva teórica, pode acarretar em estudos referentes às mulheres, sem 

                                                           

19 Observa-se que categorias como classe, raça, etnia e gênero são parte das identidades psicossociais das 
pessoas, e estas, articuladas, tendem a favorecer uma leitura mais complexa de fatores sociais.  



66 

 

questionamentos, a saber: como as relações entre mulheres e homens estão construídas, como 

essas relações funcionam e como se transformam. 

Não obstante, como categoria relacional, o conceito de gênero, segundo Cruz: 

Supera a ideia das esferas separadas para um e para outro sexo, apontando na 
direção de explicar as relações que ocorrem no seio da “produção”. Nesse 
aspecto, concepções de gênero, organicamente construídas, interrelacionam-
se dialeticamente, dando condições de emergirem as contradições nelas 
contidas, através da prática política (CRUZ, 2005, p. 55). 

Consoante a autora percebe-se que o gênero como categoria relacional procura discutir 

a constituição da universalidade, das diferenças, bem como da desigualdade, ao passo que 

arraiga-se nas novas dimensões de período e espaços contemporâneos, permitindo, desse 

modo, que novas categorias de apreciação venham surgir. 

Assim, o conceito de gênero encontra-se baseado na distinção entre sexo e gênero, 

através do qual o gênero pode ser definido como a construção social, histórica e também 

cultural das diferenças baseadas no sexo. Por conseguinte, o conceito de gênero demonstra 

que a biologia não pode ser visualizada como destino. Ninguém é naturalmente masculino ou 

feminino e/ou homem ou mulher, visto que estes significados são construídos socialmente por 

meio do processo educacional que, por conseguinte, tem a função de moldar as identidades de 

sexo e gênero. Destarte, cabe ressaltar que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, conforme 

afirmou Beauvoir (1990), na década de 1940.  

 O conceito de gênero traz consigo a tentativa teórica e política de desnaturalizar as 

diferenças sociais, de comportamentos, de divisão social do trabalho e divisão sexual do 

trabalho. Conforme expressa Bourdieu (1999), a ordem natural e social é arbitrária; assim, as 

diferenças genitais podem ser consideradas como construção social baseada na razão 

androcêntrica, que tende a legitimar uma relação de dominação, inscrevendo-a em uma 

natureza biológica que, por conseguinte, é uma construção social naturalizada.  

Bourdieu (1999) explica que as diferenças de sexo e gênero são produto de “um longo 

trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do social” (p. 9) exercido 

sobre os corpos e as mentes, “um trabalho histórico de des-historicização” (p. 100), que 

inverte “a relação entre as causas e os efeitos e [faz] ver uma construção social naturalizada 

(os gêneros como habitus sexuados), como o fundamento in natura da arbitrária divisão que 

está no princípio não só da realidade como também da representação da realidade” 

(BOURDIEU, 1999, p. 9-10). 
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A esse respeito, Scott (1992) diz que falar de gênero é pontuar as questões políticas, 

no tocante à compreensão das relações de poder que se colocam na sociedade. Assim, o 

gênero remete não apenas a diferença entre os sexos na vida social, mas também as diferenças 

dentro da diferença. Ao incluir a reflexão sobre o corpo, Rago (2001) apresenta outra forma 

para compreender as questões de gênero e questiona como foi possível que, há algumas 

décadas, não incluíssemos o corpo em nossas reflexões sobre a sociedade, como se o ser 

humano fosse alma pura, mente abstrata, sem sexo, sem gênero, sem determinações culturais.  

Assim, percebe-se que mesmo a divisão de gênero apresentando-se ser universal, a 

constituição e a expressão da feminilidade e da masculinidade são inconstantes, conforme o 

momento histórico, classe social, religião, etnia, geração, bem como a região. Logo, 

feminilidade e masculinidade têm significados plurais e incertos, que por sua vez associam 

uma estrutura de dominação.  

Nessa perspectiva, Bourdieu (1999), no que se refere às diferenças de sexo e gênero, 

salienta que estas integram um sistema de relações homólogas e também interconectadas, a 

saber; alto/baixo, ativo/passivo, em cima/embaixo, vazio/cheio, úmido/seco, na frente/atrás, 

duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, direita/esquerda, reto/curvo (falso), fora 

(público)/dentro (privado), masculino/feminino, o qual apresenta significado cosmológico e 

antropológico. Essas oposições se inscrevem nas estruturas práticas e cognitivas, e assim a 

divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, em todo o mundo social e, em 

estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, que tendem a funcionar como 

sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação.  

O trabalho pedagógico de construção de sujeitos – e corpos – masculinos e femininos 

é um trabalho psicossomático, visto que a soma das relações sociais de dominação é obtida “à 

custa, e ao final, de um extraordinário trabalho coletivo de socialização difusa e contínua [em] 

que as identidades distintivas que a arbitrariedade cultural institui se encarnam em habitus20 

claramente diferenciados, segundo o princípio de divisão dominante e capazes de perceber o 

mundo segundo este princípio” (BOURDIEU, 1999, p. 33-34).  

                                                           

20 O habitus pode ser percebido como uma capacidade cognitiva socialmente constituída, bem como um sistema 
de esquemas de percepção, pensamento, apreciação e ação, produto da internalização dos princípios de um 
arbitrário cultural. Capital cultural corporificado, o habitus expressa uma maneira de ser, um estado habitual, 
especialmente do corpo, uma predisposição, tendência, propensão ou inclinação, incluindo a autodisciplina e a 
autocensura (BOURDIEU, 1986, 1977; BOURDIEU & PASSERON, 1975). 
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Podemos assim salientar que o processo de socialização e de constituição do habitus 

de gênero tende a construir concomitantemente o indivíduo e o mundo que, por conseguinte, 

reproduz articuladamente estruturas subjetivas e objetivas. 

Assim, o conceito de gênero, que foi desenvolvido pela teoria feminista na década de 

1980 e depois rediscutido por Scott (1990), refere-se a um sistema de relações de poder 

baseadas num conjunto de identidades, papéis, qualidades e comportamentos opostos 

conferidos a mulheres e homens. As relações de gênero, assim como as de classe e raça ou 

etnia, são determinadas pelo contexto social, cultural, político e econômico. Enquanto sexo é 

determinado pela natureza, pela biologia, o gênero é construído historicamente sendo, 

portanto, variável e mutável. 

No que se refere ao patriarcado, segundo a crítica feminista, ele é um sistema social 

sustentado ideologicamente pela heterossexualidade compulsória, socialização de papéis de 

gênero, violência masculina e modos de organização da vida e do trabalho em que os homens 

dominam as mulheres culturalmente, economicamente e sexualmente. Nesse sentido, esse 

modelo de sociedade tem alimentado o androcentrismo, que significa a visão do homem como 

o centro, como a norma para os seres humanos; logo, refere-se ao sistema de valores da 

cultura dominante baseado em normas masculinas (SOUSA e CARVALHO, 2003). 

No tocante ao gênero, não existe nada por si só, ao nascermos. O que ocorre são 

inserções culturais, sociais e familiares, visto que são os diversos elementos de ordem 

biológica e social que irão viabilizar a construção da identidade de gênero de cada pessoa, 

independentemente do gênero que lhe foi atribuído após o nascimento. Assim, Afonso, afirma 

que: 

Relações de gênero referem-se às relações entre o feminino e o masculino, 
isto é, entre homens e mulheres, não como entidades biológicas, mas tais 
como definidos pelas matrizes simbólicas de sua cultura. Assim, 
encontramos relações de gênero embutido não apenas nas relações amorosas, 
mas também nas relações de trabalho, de política, entre outros. Tampouco se 
restringem apenas às relações estabelecidas por um par homem-mulher, seja 
no casamento, ou fora dele. Abrangem definições de masculino e feminino e 
como essas definições são postas em relação nas diversas instituições e áreas 
da vida social (AFONSO, 2001, p. 79). 

  A consciência da construção social do gênero entre as mulheres permite pensar 

também acerca das estratégias que as mulheres utilizam para lidar com a questão do poder. O 
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desejo de poder quando manifestado na mulher está sempre acompanhado do conflito21, visto 

que o comportamento social que se espera de uma mulher não aprova uma conduta agressiva 

que o exercício do poder muitas vezes exige. 

Nessa perspectiva, cabe salientar que a partir do momento em que uma mulher opta 

por conciliar atividades profissionais e vida afetiva/familiar, ela sempre irá esbarrar nos 

conflitos. No entanto, cabe a ela, através de forças subjetivas que a motivem, se opor a esses 

conflitos e tentar alcançar o equilíbrio entre seus projetos/perspectivas/sonhos. 

2.4 MULHER, TRABALHO E GÊNERO: NOVOS ESPAÇOS/NOVAS IDENTIDADES  

A partir da segunda metade do século XX, tem-se constatado no Brasil um crescente 

número de mulheres inseridas na carreira do magistério. Outrossim, como em inúmeros outros 

países, o magistério é uma atividade profissional considerada predominantemente feminina, 

visto que é perceptível que as mulheres representam a maioria na educação infantil. A 

feminização do magistério é um fato consumado e já percebido por todos. Mesmo diante dos 

questionamentos acerca das razões que levam as mulheres a escolher tal profissão, 

compreende-se que hoje as escolhas podem estar intrínsecas às mesmas razões que as 

mulheres do século XIX apresentavam mediante as escolhas pela profissão. Sendo assim, em 

uma escola, é perceptível facilmente a predominância feminina como professoras, 

psicopedagogas, secretárias, enfim, em todas as funções. 

Historicamente, para Cruz: 

A análise do gênero e das mulheres em relação à cidadania, tanto no nível 
teórico como prático, esclarece algumas das tensões inerentes ao próprio 
conceito de cidadania [...]. A complicada, e só parcialmente completa, 
passagem das mulheres da exclusão para a inclusão deixa visível uma série 
de tensões não resolvidas na teoria e na prática da cidadania que, de maneira 
um tanto simplista, poderiam ser resumidas como tensão entre direitos 
individuais e direitos comunitários – consequentemente, entre estatuto de 
cidadã e estatuto de membro de uma comunidade –, e como tensão entre 
independência e interdependência. Neste sentido a análise de gênero permite 
considerar as diferenças como potencialmente inseparáveis da capacidade da 
cidadania, historicamente construídas e questionadas como norma de 
igualdade (CRUZ, 2009, p. 93).  

                                                           

21 Percebem-se conflitos atrelados aos diferentes papéis de gênero, como conjugal, maternal, doméstico, do 
cuidado. 
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Paralelo a isso, vale salientar que as mulheres, durante longos e duros anos, foram 

excluídas da cidadania, devido aos interesses da família, bem como em virtude da sua 

diferença em relação aos “iguais” – os homens, as “necessidades” das mulheres foram 

definidas como limites para a garantia da cidadania e demoraram muito para serem 

reconhecidas como direitos individuais. Os seus “deveres”, por sua vez, foram colocados 

como motivo para elas serem excluídas da própria cidadania. A sua exclusão do espaço 

público é um forte elemento constitutivo das categorias de “cidadão” e de “político”, assim, as 

dificuldades da posterior inclusão seriam indícios da construção das mulheres como não 

capazes de cidadania22, conforme menciona Cruz (2009).   

Igualmente, em sala de aula, tem-se notado que entre ser mulher-professora ou ser 

homem-professor há uma grande diferença23, uma vez que se torna impossível ser professor 

ou professora e desvencilhar-se do gênero, pois, mesmo quando se veste a roupagem da 

educação, independentemente de ser homem ou mulher, não se deixa para trás sua história, 

sua formação nem sua sexualidade. Tudo isso está arraigado à construção histórica dos 

indivíduos, e se faz necessário desvendar as artimanhas, os enlaces que construíram essa 

história. Logo, atualmente tem-se pesquisado as mulheres como participantes da história do 

mundo, uma vez que, durante séculos, a história foi contada por homens, na maioria das 

vezes, dentro de um ponto de vista masculino (SANTOS, 2009).  

Com efeito, Thompson (1981, p. 58) registra que “qualquer momento histórico é ao 

mesmo tempo resultado de processos anteriores e um índice da direção de seu fluxo futuro”, 

visto que o momento histórico abalizado densamente pela censura/opressão não é um período 

social isolado pelo historiador, pois nele se localizam incongruências e ligações, elementos 

dependentes e atrelados a experiências prévias que podem manifestar, na clandestinidade, o 

prosseguimento de experiências de resistência e organização de uma classe, pois conforme 

expressa o autor: “A “história” em si é o único laboratório possível de experimentação, e o 

nosso único equipamento experimental é a lógica histórica” (1981, p. 58). De todo modo, o 

momento histórico é revelado enquanto vai se tecendo a identidade do grupo perante cada um 

                                                           

22 Vale lembrar que “ao mesmo tempo as construía como esposas e mães de cidadãos, ou seja: ao mesmo tempo 
as construía como sujeitos eminentemente familiares e responsáveis pela unidade familiar” (CRUZ, 2009, p. 96).  
23 “A diferença (em relação aos homens cidadãos) foi política e simbolicamente construída com a noção de 
cidadania, de tal modo que a sua exclusão aparece na própria origem desta noção. A substância política da 
divisão entre os sexos conforme a pertinência à pólis, frequentemente esquecida, é que as mulheres pertencem à 
esfera privada enquanto nesta não é possível a liberdade. A pluralidade humana é entendida como condição 
básica da ação, do discurso, e tem o duplo aspecto da igualdade e da diferença” (CRUZ, 2009, p. 98-99).  
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dos temas, pois o objeto não é estático e estudado isoladamente, ele se move conforme 

movem-se a economia, a política e as forças sociais. 

Logo, faz-se mister 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. 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. 

 Desse modo, a história da mulher no Brasil é inseparável da própria história social, 

econômica, política e cultural. Por conseguinte, a feminização da profissão docente passou a 

ser legitimada a partir da identidade feminina que fora construída em um dado tempo 

histórico, cuja inserção se deu tendo como base o conceito de “mãe-professora”; e foi a 

produção dessa identidade que estimulou a entrada de mulheres na profissão docente nas 

primeiras séries do sistema educativo. Aspectos da tarefa docente, como o cuidado e a 

educação das crianças, foram associados como extensão das atividades já realizadas no espaço 

privado (lar) pelas mulheres. Portanto, vale ressaltar que a maternidade espiritual foi 

associada ao exercício da docência na escola elementar. 

Percebe-se que na vida feminina, o que não fora diferente na masculina, a quebra de 

tradições, bem como o surgimento de novas tradições, o que Hobsbawm (1997) intitula como 

“tradição inventada”. No entanto, o autor salienta que o termo “tradição inventada” é utilizado 

num sentido amplo, mas nunca indefinido. Ele inclui o que fora realmente inventado, 

construído e formalmente institucionalizado da mesma forma que as tradições que surgiram 

com dificuldades para serem localizadas num dado período limitado e determinado, mas que 

se estabeleceram de forma acelerada.  

Sendo assim, podemos aqui salientar que a inserção da mulher no sistema educacional 

se deu em virtude das necessidades de moralizar a família, bem como toda a sociedade, 

legitimação e fortalecimento da religião católica, visto que à mulher, mesmo ela sendo 

percebida como “inferior”, cabia a atribuição de gerar novos homens/mulheres, isto é, o papel 

de povoar, o que hoje não é diferente – ainda temos as permanências –, pois ainda é comum 

em rodas de bate-papo e dentro dos lares ouvirmos frases como: “A mulher é a mola mestra 

da casa, ela é a cumeeira”; “A mulher é responsável pela criação e educação dos filhos”; 
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“Serviço doméstico é coisa de mulher”, dentre outras, que denotam que ela é a total 

responsável para que tudo ande bem com o lar, filhos/as e marido, mesmo quando ela assume 

trabalho e outras responsabilidades fora do ambiente doméstico. Vale também lembrar que se 

tudo anda bem na família, ótimo, mas quando ocorrem problemas, isto é, qualquer coisa 

errada que aconteceu na família, a mulher é a responsável, ela é culpabilizada, pois se ela não 

estivesse ausente, a família não estaria passando por tais problemas.     

A presença da mulher nos cursos docentes, bem como no mercado de trabalho 

operando como docente, é fruto de construção histórica, social, econômica e cultural. Sua 

inserção nesses espaços não foi dada de forma simples e não pensada, mas ocorreu após 

vários discursos que assinalaram fortemente tal necessidade e marcaram o ser, o pensar e o 

agir feminino, em suas diferentes identidades. 

Temos a intenção de afirmar com isso que a inserção da mulher num espaço antes só 

destinado ao sexo masculino, foi construída, visto que o trabalho no espaço público, isto é, 

fora do espaço doméstico, não era comum, nem tampouco culturalmente aceito. Ora, tanto os 

discursos religiosos, quanto os positivistas apontavam a inferioridade da mulher, 

principalmente intelectual. Do mesmo modo, não havia aceitação do ingresso feminino no 

mercado de trabalho, nem na docência, visto que a natureza da mulher era considerada frágil e 

seu intelecto baixo, assim seria um verdadeiro absurdo a contratação de mulheres para a 

educação, principalmente das crianças. 

Sendo assim, Almeida salienta que: 

A educação feminina, apesar de pretendida igualdade, diferenciava-se nos 
seus objetivos, pois, segundo os positivistas, o trabalho intelectual não devia 
fadigá-la, nem constituir risco a uma constituição que se afirmava frágil e 
nervosa e que poderia, certamente, debilitar seus descendentes. Na realidade, 
o fim último da educação era para preparar a mulher para atuar no espaço 
doméstico e incumbir-se do cuidado com o marido e os filhos, não se 
cogitando que pudesse desempenhar uma função assalariada (ALMEIDA, 
1998, p. 19).    

Observa-se que tal ideia foi corroborada pelos pais das garotas. Durante dolorosos 

anos, eles não permitiam que suas filhas passassem a estudar, pois a escola não era vista com 

bons olhos. Era um espaço perigoso, assim as meninas eram proibidas “para não aprenderem 

o que não deviam saber”, conforme expressa Campos (2002, p. 14).  

Portanto, a timidez e a ignorância, traços peculiares ao sexo feminino no período 

colonial brasileiro, foram se arrastando e emergiram o século XIX com bastante eficácia, 

entretanto, sofrendo o encontro de outros argumentos que viam a mulher com outros olhos e 
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argumentavam que as mulheres têm por natureza melhores condições no cuidado com as 

crianças, isto é, um melhor tato, o que legitima que elas são as primeiras e naturais educadoras 

(Louro,1997). Isso posto, percebe-se que a mulher deveria desempenhar tal papel e ensinar 

nos períodos da infância.  Nos anos finais do século XIX, intensificaram-se os debates e 

propostas acerca da educação, e essas propostas significavam a possibilidade de uma 

determinada parcela da sociedade brasileira alcançar um incipiente estado de liberdade. 

Tratava-se, portanto, naquele momento histórico, da criação de escolas, bem como do quanto 

a instrução favoreceria as mulheres. Tendo em vista que, segundo Louro (2010, p. 57), as 

“Escolas que nos foram legadas pela sociedade ocidental moderna começaram por separar 

adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para 

os pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas”. 

Para tanto, nas linhas da história, percebe-se o interesse evidente por parte de 

determinados grupos de trabalhadores organizados em torno de ideais políticos, como o 

socialismo ou o anarquismo. Assim, por meio da efetivação desses ideais na criação de 

escolas, ainda era possível perceber a necessidade de justificar e aliar a educação ao “destino 

de mãe”, conforme destaca Louro (2001). 

A construção do ser mulher, bem como o tornar mulher, que fora estigmatizada 

socialmente, pode vir a incidir pelo viés ideológico, tendo como base a inferioridade 

feminina, o que para muitas mulheres são comportamentos de obediência, calma, serenidade, 

saber falar e calar no momento certo, habilidades que irão contribuir na escolha de profissões, 

haja vista que muitas são as atividades e comportamentos presenciados na escola que 

corroboram o processo de construção dessa naturalização. Nesse sentido, faz-se necessário 

compreender que a desigualdade vivida pela mulher, em diferentes espaços e em diversos 

momentos, é socialmente construída muito cedo, ainda na educação infantil – ocorre ainda 

hoje a separação de meninas/meninos nas brincadeiras e atividades lúdicas – e tal separação é 

legitimada pelos docentes e aplaudida por muitos familiares.   

As mulheres, mesmo diante de todas as limitações expostas, apropriaram-se desse 

discurso para assim ingressarem no mercado de trabalho através de uma profissão que lhes 

conferisse certa independência, passadio, reconhecimento, renda e elevação da autoestima. 

Em meados do século XX, momento em que a inserção da mulher no mercado de trabalho 

ainda era muito tímida, as mulheres viam no ato de lecionar a saída para se dedicarem a outras 

atividades, sem abandonar o lar e os filhos, nem tampouco serem condenadas pelo abandono 

destes, já que era possível realizar esse trabalho somente recebendo salário, em meio período, 
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sem interromper as atividades obrigatórias antes desempenhadas por elas, ou seja, ainda terem 

tempo para cuidar da família.      

Nesse sentido, Pessanha (2001) registra que a profissão de professora era desejável 

para mulheres de determinada classe social, no caso mulheres pobres e sem família, com uma 

perspectiva de, se não ascender socialmente, pelo menos não “decair” para um meio de vida 

“não decente”. Logo, percebe-se que quando as mulheres realizam a escolha do magistério 

como profissão, elas principiam também, por meio dele, a buscar segurança, ascensão e 

autonomia. Nesse escopo, as identidades docentes são produzidas historicamente e sofrem 

interferências da própria experiência vivida. Nesse sentido, a identidade profissional dos 

docentes para Garcia, Hypólito e Vieira é  

assim entendida como uma construção social marcada por múltiplos fatores 
que interagem entre si, resultando numa série de representações que os 
docentes fazem de si mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente e 
inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte suas 
histórias de vida, suas condições concretas de trabalho, o imaginário 
recorrente acerca dessa profissão — certamente marcado pela gênese e 
desenvolvimento histórico da função docente —, e os discursos que circulam 
no mundo social e cultural acerca dos docentes e da escola (GARCIA, 
HYPÓLITO e VIEIRA, 2005, p. 54).  

Trafegar nessa discussão nos remete a fazer contextualizações necessárias. Assim, 

considerada como uma profissão masculina até aproximadamente os anos finais do século 

XIX, a docência feminina, no Brasil, aos poucos, vai tomando lugar na educação, tendo em 

vista os empecilhos morais da época que percebiam como inadequado o fato de as meninas 

serem educadas pelos professores homens. Desta forma, Almeida (1998) levanta dois motivos 

para a inserção das mulheres no magistério. Primeiro pelo “repúdio à co-educação liderado 

pela Igreja Católica” (ALMEIDA, 1998, p. 65); segundo, pela “necessidade de professoras 

para reger as classes femininas” (ALMEIDA, 1998, p. 65). 

Percebe-se, portanto, que o acesso da mulher à educação como aluna e, por 

conseguinte, professora não se deu de forma aligeirada, mas faz-se mister salientar que o 

Estado, seguindo seus preceitos, estimulou o papel docente das mulheres. Assim, como mães 

e professoras, as mulheres foram convidadas a participar da política do país, quando 

chamadas a contribuir no processo de integração nacional, mediante a atividade docente, 

tendo como objetivo a formação dos futuros cidadãos. Embora tenha sido construída uma 

identidade feminina baseada na ideia de “mãe-professora”, essa identidade não ficou restrita à 

reprodução de valores ou concepções clássicos, mas do ponto de vista do gênero contribuiu 
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para a emancipação das mulheres, pois de “mãe-professora” elas se apropriaram de uma nova 

identidade, a saber: docentes profissionais, que participam da difusão do saber, legitimado na 

sociedade.  

Nesse escopo, importa notar que hoje as mulheres representam uma parcela expressiva 

do mercado de trabalho. Todavia, surgem algumas cruciais perguntas: O mercado de trabalho 

vem crescendo? O mercado de trabalho vem ofertando bons empregos e atraindo as mulheres? 

A elevada inserção feminina no mercado de trabalho estaria atrelada à miserabilidade, queda 

da renda, abandono e à necessidade de contribuir para a sobrevivência da família? Sem 

esquecer de mencionar uma outra pergunta provocadora, isto é, em poucas palavras: O lugar 

ofertado à mulher no mercado de trabalho é compatível e/ou está sujeito às mesmas condições 

oferecidas ao homem? 

Diante de tais questionamentos, das leituras/pesquisas até o momento realizadas é 

pertinente dizer que as mulheres, movidas pela necessidade de contribuir para a manutenção 

da família, ou mesmo pelo desejo de obter realização profissional, estão, ao longo desta 

década, cada vez mais presentes no mercado de trabalho, principalmente no âmbito da 

educação, apesar de os homens ainda terem uma participação mais expressiva24.  

A acrescente participação feminina no mercado de trabalho é um elemento revelador 

da transformação atual desse e nesse segmento. Observa-se que não se trata apenas de casos 

isolados de inserção no mercado, em especial para contribuir na renda familiar, e esta 

motivação não pode ser rejeitada, visto que está presente, sobretudo, ao serem consideradas as 

consecutivas crises econômicas mundiais, o que acarreta em tensões na economia do Brasil e, 

por conseguinte, o crescente desemprego. Trata-se de uma mudança social, porque envolve 

transformações na expectativa de vida pessoal, nas relações familiares e nas demandas por 

trabalho.  

Na perspectiva de Cruz (2000), as mulheres congregam imagens com a noção dos 

limites impostos à sua identidade de gênero, vivendo um conjunto de negações, desde a 

                                                           

24 “A necessidade de complementar a renda familiar não é exclusividade das camadas mais pobres da população. 
A maior mercantilização envolvida no consumo, decorrente do próprio aumento de tamanho das cidades e da 
complexidade da vida contemporânea em aglomerados urbanos, eleva o nível de renda familiar necessário para 
as mudanças no seu estilo de vida. Além disso, nas camadas mais abastadas da população, a questão não é só de 
sobrevivência estrita, mas sim acompanhar as mudanças da sociedade decorrentes do progresso, do acesso a um 
número crescente de bens e serviços que “devem” ser comprados para o “bem-estar” da família.” (Leone, 2000, 
p. 89).  
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oportunidade de adquirir qualificação profissional até o reconhecimento de seu próprio 

trabalho. As representações e identidades são estruturadas por significados apreendidos em 

suas vivências, reflexo da construção histórica, social e cultural, da relação direta com as 

atividades do espaço privado/doméstico.  Em geral, as mulheres não percebem suas 

qualificações, competências e habilidades femininas como credenciais, com estatuto de 

qualificação, com valor de troca, com poder de barganha no mundo do trabalho. Elas estimam 

prioritariamente a qualificação formal específica para um determinado posto de trabalho: 

secundariamente valorizam as chamadas habilidades comportamentais. Mulheres com 

ocupações técnicas utilizam sua formação técnica matemática associada ao uso da informática 

(engenheiras, geólogas, instrumentistas, técnicas de manutenção e outras).  

No processo de socialização, o aprendizado vivido por mulheres em outros espaços do 

trabalho, em sentido ampliado, mostra-se num complexo de qualificações sociais/saberes 

informais e tácitos, que compõem suas competências gerais e indicam o que a sociedade 

propõe para os modelos de identificação e estereótipos de papéis femininos e masculinos. As 

mulheres sentem-se culpadas por valorizarem o papel de trabalhadora, afastando-se dos 

papéis domésticos no grupo familiar e continuam a vivenciar os papéis tradicionais atribuídos 

à mulher, no contexto de uma sociedade que, apesar de capitalista, ainda expressa valores 

patriarcais, como bem destaca Cruz (2000).  

Nesse processo, o aumento da inclusão da mulher no mercado de trabalho nas 

circunstâncias sociais e econômicas em que ocorreu, numa economia estagnada que limitou a 

geração de empregos, colocou enormes dificuldades para elas na obtenção e ocupações de 

qualidade. Mas, ainda assim, a sua renda tem auxiliado bastante para arcar com os gastos da 

família, bem como defender o nível socioeconômico adquirido, impedindo maior degradação 

na sua situação de bem-estar, embora o salário da mulher não seja visualizado como uma 

renda importante e sim como apenas um complemento, mesmo sendo o salário dela maior 

quando comparado com o do cônjuge, ou qualquer outro membro da família do sexo 

masculino.  

2.5 CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES 

Discutir a temática provoca-nos diversas inquietudes. Trazemos inquietudes no plural, 

porque falar das experiências, das representações e da construção da identidade feminina é 

fator preponderante nesta pesquisa, Isso posto, faz-se oportuno esclarecer aqui o conceito de 

“representação”, visto que é importante para a compreensão deste estudo. Nesse sentido, 
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convidamos Chartier, Moscovici, Pesavento, Woodward e Silva para percorrem conosco este 

árduo percurso da pesquisa. 

Para iniciarmos nossa discussão faz-se mister destacar o conceito de Representações 

Sociais, criado pelo psicólogo social Serge Moscovici em sua tese de doutoramento sobre a 

psicanálise, intitulada Psychanalyse, son image et son publique, de 1961, e o conceito das 

Representações Coletivas de Émile Durkheim, que foi de grande inspiração para o surgimento 

da Teoria das Representações Sociais. 

Nesse sentido, Durveen (2007) salienta que Durkheim dividia as representações em 

individuais (pertencentes ao campo da Psicologia) e coletivas (pertencentes ao campo da 

Sociologia). Assim, Moscovici, ao instituir sua teoria, empregou o termo social em vez de 

coletiva, pois, segundo ele, as representações sociais apresentam um caráter mais dinâmico, 

enquanto as representações coletivas apresentam um caráter mais estático. Não que exista 

uma distinção entre “social” e “coletiva”, inclusive na organização da sociedade, mas a forma 

como os termos foram usados pelos autores direciona uma maior mobilidade às 

representações sociais em relação às representações coletivas. 

Moscovici (2007), por sua vez, ao descrever as representações, explica que elas 

cumprem duas funções: “elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que 

encontram” (p.34) e ainda são prescritivas, isto é, “elas se impõem sobre nós com uma força 

irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que 

nós comecemos a pensar (p. 36)”. Portanto, as representações no cotidiano são partilhadas 

pelos sujeitos, influenciando-os, ao mesmo tempo em que são recriadas e repensadas 

novamente. Além disso, ao passar de gerações, as representações também são repassadas para 

os sujeitos, seguindo todo o percurso das mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Logo, as representações sociais são criadas por grupos de pessoas, e um sujeito 

isoladamente não apresenta condições de criá-las. Ora, é no contato com os outros e com o 

grupo que os indivíduos criam e dividem modos de perceber e interpretar o mundo à sua 

volta. Mas, após serem criadas, as representações ganham um poder, isto é, “adquirem vida 

própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de 

novas representações, enquanto velhas representações morrem” (MOSCOVICI, 2007, p.41). 

As representações têm como intenção principal minimizar os problemas na 

comunicação dentro do grupo, diminuindo as disparidades, as distâncias e aproximando os 

referenciais. Dessa maneira, percebe-se que o consenso é a base da comunicação e ele é 

alcançado por meio das representações que esse grupo cria acerca dos acontecimentos, objetos 

e pessoas, como assim sustenta Moscovici (2007). 
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Ao nascermos, já existe preparado um mundo de representações que se querem para 

nós. Nascemos em um contexto em que as representações já estão criadas e, por conseguinte, 

vamos tendo ou não contato com vários tipos de representações durante nossa trajetória de 

vida. Logo, com o objetivo de clarificar, enfatizamos que a própria noção de sujeito é uma 

noção de representação em que estamos inseridos. As práticas, por sua vez, também podem 

ser lidas como representações simbólicas, como um sistema de significações.   

Dessa forma, em um diálogo informal travado entre os indivíduos, ou seja, entre 

homens e mulheres, facilmente será comum ouvirmos algumas frases que podemos pontuá-las 

de machistas, a saber: “O lugar da mulher é na cozinha”; “A mulher é mais calma e paciente 

do que o homem”, dentre outras. Assim, cabe enfatizar que essas afirmativas a priori não são 

brotadas, porém podem ser concebidas como sementes de uma construção histórica que 

conglomera as funções atribuídas aos sexos masculino e feminino, isto é, papéis que homens e 

mulheres devem desempenhar na sociedade, bem como na cultura. Não obstante, são 

representações construídas por uma sociedade num dado tempo histórico com o objetivo de 

proporcionar sentido à existência humana, contribuindo para que os sujeitos entendam a 

realidade e ajustem suas vidas a partir dela. Enfim, são molas mestres que proporcionam 

significado, comportamentos e práticas sociais, anunciadas na forma de símbolos, religiões, 

instituições, discursos, mitos, entre outros (CHARTIER, 1990; PESAVENTO, 2008).  

Com o objetivo de proporcionar sentido, as representações são visualizadas pelos 

indivíduos como demonstração legítima da realidade e, por conseguinte, são reproduzidas no 

decorrer da história como verdade absoluta, isto é, universal. Para tanto, a sua expressividade 

deve se deparar no seu modo de substituição, ou seja, “a representação tem a capacidade de 

substituir a realidade que representa, construindo um mundo paralelo de sinais no qual as 

pessoas vivem” (PESAVENTO, 2008, p. 41). Assim, faz-se necessário salientar que ela se 

insere “em regimes de verossimilhança e de credibilidade e não de verdade” (PESAVENTO, 

2008, p. 41). Logo, partindo desse princípio, percebe-se que o real é uma construção cultural, 

produto de relações de poder e tensões expressas em um determinado contexto histórico, que 

adquire características que podem ou não sofrer alterações, conforme são produzidas em seu 

tempo.  

Segundo Pesavento (2008, p. 41), “as representações [...] dizem mais do que aquilo 

que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos, que, construídos social e 

historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais, 

dispensando reflexão”. Assim, percebe-se que as representações são estabelecidas para 

associar e dar sentido a grupos sociais, normatizando visões e condutas e, por conseguinte, 
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tendem a envolver processos idenitários. As representações não são a verdade absoluta e por 

sua vez são marcadas pelo espaço/tempo, mas representam possibilidades para que se possa 

refletir e analisar acerca de um determinado tempo histórico. 

Nesse sentido, Woodward destaca que: 

A representação compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se 
baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem sou eu? O que 
poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação 
constroem os lugares a partir dos quais podem falar. [...] a produção de 
significados e a produção de identidade que são posicionadas nos (e pelos) 
sistemas de representação estão estreitamente vinculadas (WOODWARD, 
2011, p. 17-18). 

Nesse contexto, observa-se que a representação inicialmente não é dada como 

essência. Outrossim, cabe salientar que a identidade também não é fixa e imutável. Portanto, 

pensar a identidade como processo implica considerar que ela é construída de forma 

relacional, visto que só existe na alteridade de um outro, assim vive em constante elaboração e 

reelaboração. Logo, temos aí a impossibilidade de idealizar a identidade sem o seu oposto; 

assim temos a diferença, os processos de identificação, a categorização, a inclusão e a 

exclusão (PESAVENTO, 2008; HALL, 2006). 

A representação e a identidade são constantemente questionadas, e assim ocorrem 

diferentes representações e identidades; no entanto, o elemento é o mesmo, podendo estas ser 

ou não ser contraditórias.  

Isso posto, faz-se mister salientar que os atores sociais irão fazer uso de uma norma 

cultural e linguística   para erigir os significados. Deste modo, percebe-se que a representação 

é uma prática que utiliza artifícios e implicações materiais, e em contrapartida, o significado 

não depende do atributo material do signo, mas de seu papel simbólico. Não obstante, os 

significados culturais não estão na cabeça; eles, por sua vez, têm resultados fidedignos e 

ajustam práticas sociais. Além disso, é possível considerar que o reconhecimento do 

significado faz parte de nossa própria identidade, por meio da sensação de pertencimento. 

Assim, os sinais que possuem significado compartilhado representam nossas considerações, 

ideias e sentimentos, tendo como objetivo possibilitar que outros entendam ou interpretem 

mais ou menos da mesma forma. Com isso se quer dizer que as linguagens funcionam através 

da representação, visto que elas são sistemas de representação (HALL, 2010). 

 Não obstante, Pesavento menciona: 
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[...] o mundo é construído de forma contraditória e variada pelos diferentes 
grupos do social. Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer 
sobre o mundo tem o controle da vida social e expressa a supremacia 
conquistada em uma relação histórica de forças. Implica que esse grupo vai 
impor a sua maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer classificações e 
divisões, e propor valores e normas, que orientam o gosto e a percepção, que 
definem limites e autorizam os comportamentos e os papéis sociais 
(PESAVENTO, 2008, p. 42).  

Estudar essa temática contribui para que possamos caminhar em uma estrada até 

ontem desconhecida, cheia de altos e baixos e assim conhecer e analisar sujeitos antes 

negados historicamente, pois viviam escondidos nos labirintos da história. Permite que 

adentremos em seu formato de atuação e expressão em um determinado período cultural, 

colaborando para que assim venha conhecer o ausente e, por conseguinte, apresentar o hoje. 

Assim, Pesavento destaca em seus estudos:  

Representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação 
de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A ideia 
central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível 
uma presença (PESAVENTO, 2008, p. 40).  

Sendo a identidade um processo de construção imaginária, ela produz uma sensação 

de pertencimento a um determinado grupo social, a partir do reconhecimento de afinidades e 

dissensões, provendo o consenso do grupo e articulando uma percepção acerca do mundo. 

Logo, a identidade nunca é pronta e acabada; ela é sempre construída e ocorre de forma 

relacional, pois só existe na alteridade de um “outro” (WOODWARD, 2011; HALL, 2006; 

PESAVENTO, 2008). Nesse ínterim, Hall também menciona a possibilidade de a identidade 

vir a entrar em crise, e para esclarecer tal enunciado apoia-se em Kobena Mercer, que justifica 

que “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se 

supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” 

(Mercer apud Hall, 2006, p. 9).   

Dessa forma, pode-se dizer que: 

Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser 
naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou 
fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição. Em geral, a 
posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é de respeito e 
tolerância para com a diversidade e a diferença (SILVA, 2011, p. 73). 

Paralelo a isso, é pertinente mencionar que a identidade é uma construção simbólica de 

sentido, e em determinados momentos também é visualizada como essência, por exemplo, 
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como no caso da associação da mulher professora e a mãe, pois ser professora confere à 

mulher cuidado, zelo, amor, entre outros. Todavia, idealizar uma identidade fixa constitui um 

processo de negação de todo um processo histórico, permeado por variedades e contradições. 

Outrossim, admitir a identidade como fluida e alterável é tomar como base a modalidade 

sociocultural; é assumir a existência de poder regulador e normatizador; é, pois, aceitar 

igualmente,  a existência da diferença.  

Homi K. Bhabha (2007), em “O Local da Cultura”, observa a identidade como um 

processo de autorreconhecimento e que existe um caminho, isso é, um espaço liminar 

estabelecido no meio das designações de identidade que se transforma no processo de 

interação simbólica, o tecido de adesão que estabelece a diferença entre superior/inferior, 

negro/branco, homem/mulher; e nesse ir e vir, ou seja, nesse movimento temporal e 

passagem, evita que as identidades a cada limite se estabeleçam em polaridades primordiais  

Assim, é na exposição do deslocamento da lógica binária que identidades de diferença são 

comumente construídas. Nessa concepção, Bhabha estabelece: 

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como o 
reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide 
fixa da tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, 
é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade 
oas hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação 
histórica. O “direito” de se expressar a partir da periferia do poder e do 
privilégio autorizados não depende da persistência da tradição; ele é 
alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através das condições de 
contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão 
“na minoria” (BHABHA, 2007, p. 20-21).   

Como forma de esclarecer a existência da diferença, iremos tomar aqui como exemplo 

a existência na Terra de Santa Cruz da mulher seguidora do mito da virgem e o da mulher 

pecadora, sem qualidades boas e sem esposo, porém com filhos frutos de relacionamentos 

“não abençoados”, isto é, filhos ilegítimos. Portanto, a identidade e a diferença andam pari 

passu e constituem uma relação intrínseca, assim uma não existe sem a outra, ou seja, elas se 

retroalimentam.  

Percebe-se que “as diferenças25, dentre elas as diferenças sexuais, não são 

desprezadas, mas utilizadas para organizar uma estrutura hierárquica” (MARIANO, 2005, p. 

3). Não obstante, a autora, ao reportar-se a Pierucci, salienta: 

                                                           

25 “A repressão das diferenças no interior de cada grupo de gênero, como destaca Judith Butler, funciona para 
construir as reificações do gênero e a identidade, alimentando as relações de poder e cristalizando as hierarquias 
sociais” (BUTLER, 2003, p. 5). 
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A diversidade é algo vivido, experimentado e percebido, gozado ou sofrido 
na vida quotidiana: na imediatez do dado sensível ao mesmo tempo que 
mediante códigos de diferenciação que implicam classificações, organizam 
avaliações, secretam hierarquizações, desencadeiam subordinações. A tal 
ponto que querer defender as diferenças sobre uma base igualitária acaba 
sendo tarefa dificílima e termos práticos, ainda que aparentemente menos 
difícil em termos teóricos (PIERUCCI apud MARIANO, 2005, p. 3).  

Tomando como parâmetro Tomaz Tadeu Silva (2011), o enunciado antes mencionado 

pode ser justificado se adotarmos como embasamento a identidade nacional, isto porque 

quando dizemos ser brasileiros, por exemplo, estamos negando outras identidades, assim 

estamos abalizando uma série de diferenças. O autor ainda registra que a identidade e a 

diferença são, pois, inseparáveis, visto que uma depende da outra, observando que a diferença 

pode ser considerada como um produto proveniente da identidade. Por conseguinte, a 

identidade é a referência, ou seja, o alvo original relativamente ao qual se determina a 

diferença.  

Sendo assim, percebe-se que:  

A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são 
criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo 
cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações 
culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais 
(SILVA, 2011, p. 76). 

A identidade e/ou identidades nascem de acordo com o lugar onde se vive. A 

identidade pode ser cultural, profissional, nacional26, dentre outras. Assim, o debate acerca da 

identidade é pertinente para despertar, e este despertar propicia reflexões, como por exemplos, 

pensar como as pessoas se percebem, pensar acerca dos estereótipos, pensar se os símbolos 

são construídos ou não e para que e por que são construídos! E assim também pensar até que 

ponto uma identidade sofre alterações.  

Segundo Silva (2011), a asseveração da identidade e a enunciação da diferença 

traduzem o desejo dos distintos grupos sociais, e elas estão em estreito atrelamento com 

relações de poder. O poder de determinar a identidade e delimitar a diferença não pode ser 

dissociado das relações mais amplas de poder. Assim, quando a identidade e a diferença 

existem, o poder está presente. No entanto, a afirmação da identidade e a marcação da 

diferença implicam o processo de inclusão e exclusão. Desta forma, Silva destaca: 

                                                           

26 Observa-se que ao se falar em identidade nacional estamos diante de dilemas/preocupações da camada erudita, 
ou seja, da intelectualidade. 
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As relações de identidade e diferença ordenam-se, todas, em torno de 
oposições binárias: masculino/feminino, branco/negro, 
heterossexual/homossexual. Questionar a identidade e a diferença como 
relações de poder significa problematizar os binarismos em torno dos quais 
elas se organizam. Fixar uma determinada identidade como a norma é uma 
das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. 
A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. [...] normalizar significa 
atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em 
relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 
negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, única. A força da 
identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, 
mas simplesmente como a identidade (SILVA, 2011, p. 83). 

Stuart Hall (2003) recomenda um modo de conjecturarmos as modificações, 

ponderando as relações entre os domínios social e simbólico, visto que as metáforas clássicas 

unem-se ao que ele denomina como “momento revolucionário”. Essas metáforas concebem o 

social, o simbólico ou o cultural como se fossem entrelaçados um ao outro. Mas quando as 

hierarquias sociais são demolidas, a qualquer momento uma inversão dos valores e símbolos 

culturais tem que incidir. Deste modo, existem múltiplos tipos de metáforas pelas quais 

vislumbramos a alteração cultural, e estas metáforas também tendem a sofrer transformações, 

de tal modo que aquelas que se apossam de nossa imaginação e conduzem durante um 

determinado momento os nossos pensamentos acerca das possibilidades da alteração cultural 

cedem lugar às novas metáforas.  

Não obstante, Hall (1997, p. 2-17) delineia duas possibilidades de produção de 

identidades: a primeira ele nomeia de essencialista – esta postula a existência de 

características definidas por origens ou experiências comuns. E a segunda definida através de 

articulações e conexões estabelecidas circunstancialmente, uma identidade com ênfase fixada 

nas ligações forjadas entre os fragmentos da diferença.  

Nessa discussão, Hall ainda salienta que a “identidade tornou-se uma ‘festa móvel’: 

formada e transformada continuamente em relação às maneiras pelas quais somos 

representados ou tratados nos sistemas culturais que nos circundam” (Hall, 1997, p. 9-10). 

Neves, ao reportar-se a Michelle Perrot, salienta que: 

A identidade é construída através de práticas sociais que cada pessoa 
estabelece, interpreta e mobiliza em sua relação com os outros. Essa relação 
com os outros, de subordinação ou dominação, igualdade ou hierarquia, 
constitui a organização social. Nessa relação, a identidade é histórica e 
contextualmente criada (PERROT apud NEVES, 1994, p. 5). 
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Nessa perspectiva, cabe aqui salientarmos que a construção do conceito identidade de 

gênero dá no contexto social, onde as diferenças e as paridades são abalizadas entre mulheres 

e homens para além do biológico. Nessa perspectiva, para a análise de gênero e construção da 

identidade na Escola Valnir Chagas, faz-se necessária a discussão das relações sociais que, 

por conseguinte, não são neutras e necessariamente remetem às relações de poder, onde aqui 

importa notar uma de suas dimensões, a saber, a relação de gênero.  

Assim, Berger e Luckmann destacam: 

A identidade é formada por processos sociais. [...] é mantida, modificada ou 
mesmo remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados 
na formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura 
social. Inversamente, as identidades produzidas pela interação do organismo, 
da consciência individual e da estrutura social reagem sobre a estrutura 
social dada, mantendo-a, modificando-a ou mesmo remodelando-a 
(BERGER e LUCKMANN, 1985, p. 228). 

Consoante os autores, as diversas identidades derivadas da dialética entre o indivíduo 

e a sociedade são construídas, podendo ser percebidas no cotidiano. Outrossim, podemos 

dizer que “a identidade é tomada como um conceito que inclui a dimensão consciente e uma 

dimensão inconsciente, buscando articulação entre biografias individuais e a história dos 

grupos sociais”, como bem coloca Afonso (2001, p. 57). Portanto, tomando como base essas 

discussões, percebe-se que a questão da identidade está no centro da teoria social, e as suas 

discussões partem da perspectiva teórica desenvolvida pelos estudos culturais, que por sua vez 

superam o conceito de identidade como uma construção fixa e imutável, visto que adota a 

ideia de identidade como construção social, pois encontra-se sempre em movimento, em 

transformação. Nesse ínterim, Silva afirma: 

Primeiramente a identidade não é essência; não é um dado ou um fato, seja 
da natureza, seja da cultura. Identidade não é fixa nem estável, coerente, 
unificada, permanente. A identidade tão pouco é homogênea, definitiva, 
acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 
identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 
relação, um ato performativo. [...] a identidade está ligada a sistema de 
representação [...] tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 
2011, p. 96-97). 

Percebe-se, portanto, que as identidades se posicionam em um tempo histórico e em 

uma conjuntura social específica. Assim, não podemos falar de identidade desvinculando-a do 

momento histórico no qual ela foi gestada. A partir do momento em que as sociedades 

apresentam transformações, as identidades também as presenciam; logo, estão constantemente 
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em movimento, não podendo ser assim estáticas. Portanto, percebe-se que em uma relação 

dialética, as sociedades modificam-se a partir do momento em que os sujeitos que delas fazem 

parte e vice-versa também se modificam. 

Se pensarmos no cenário econômico, político, social e cultural hodierno em que 

ocorrem modificações constantemente e de forma aligeirada, perceberemos que de fato a 

identidade não é estável e única, pois tais mudanças abrem os caminhos para novas 

identidades, e consequentemente por meio de rupturas e recomposições teremos a produção 

de novos sujeitos, denominados de sujeitos pós-modernos. Nessa perspectiva, Stuart Hall 

salienta: 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade é definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas em 
torno de um eu coerente (HALL, 1999, p. 12-13). 

Contudo, faz-se mister salientar que sujeito e identidade têm seus conceitos alterados 

pela modernidade, o que tende a gerar individualismo, ou seja, uma nova concepção de sujeito 

individual, bem como de sua identidade. Ainda segundo Hall, “isso não significa que nos 

tempos pré-modernos as pessoas não eram indivíduos, mas que a individualidade era tanto 

“vivida” quanto conceptualizada de forma diferente” (HALL, 1999, p. 25). Não obstante, 

“[...] as identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, outras infladas e 

lançadas pelas pessoas a nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as 

primeiras em relação às últimas”, conforme destaca Bauman (2005, p. 19).  

Nessa discussão, Woodward salienta que “as identidades são fabricadas por meio da 

marcação da diferença” e, por conseguinte, “essa marcação da diferença ocorre tanto por meio 

de sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão social” 

(WOODWARD, 2011, p. 39). Consoante esse pensamento, vale lembrar que mesmo a 

identidade sendo dependente da diferença, tendo em vista que a diferença tende a separar uma 

identidade da outra, percebe-se que a identidade é o oposto da diferença.  

Sendo assim, os comportamentos de mulheres e homens assumidos como naturais vão 

sendo introjetados a partir das relações cotidianas, instituídas pelos sujeitos, bem como pelo 

meio social, possibilitando desta forma significados diferentes. Seguindo essa ideia, se 

pensarmos na diferença entre os sexos, fica claro o quanto homens e mulheres são tratados de 

maneira diferente desde seu nascimento em virtude do sexo biológico. Contudo, a maneira 

como esses sujeitos se percebem e se identificam deve ser visualizada como algo que vai 
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sendo construído no decorrer da história a partir da ideologia, do momento e as 

representações. Destarte, Cruz destaca que: 

A consideração da abordagem de gênero como um processo de construção 
de gênero implica analisar a autoconstrução desses sujeitos. Entende-se que 
a identidade é um fenômeno social, estruturando-se em um contínuo 
processo de identificação estabelecido através da rede de relações sociais, 
construídas nas diferentes esferas do cotidiano (CRUZ, 2005, p. 48). 

A partir dessas ideias fica claro que a identidade de mulheres e homens pode ser 

entendida como uma construção social, que é proveniente da formação desse ser social. 

Assim, ocorre também um investimento por parte desses sujeitos com o intuito de legitimar os 

atributos considerados próprios para cada. Com o intuito de clarificar tal reflexão, Mariano, 

ao apropriar-se das ideias de Scott, menciona que:  

[...] os homens sempre foram considerados como representantes do universal 
(dos indivíduos socialmente indiferenciados, descorporificados e 
assexuados), enquanto as mulheres eram consideradas exemplos do 
particular (corporificada, sexuada e socialmente diferenciada) (SCOTT apud 
MARIANO, 2005, p. 3). 

Assim, presume-se que como as identidades, as representações são construídas por 

meio das relações e das interações entre os sujeitos com o mundo e com os outros, mas 

também podendo ser produtos de ideias socialmente reproduzidas, bem como de intervenções 

históricas e sociais ocorridas. Isso posto, vale salientar que as representações sociais são 

limitadas como conhecimento do senso comum, pois se fazem nas relações e práticas 

cotidianas de indivíduos ou de grupos, servindo de base para a leitura da realidade a partir do 

momento em que define proximidades e diferenças, como afirma Jodelet (2004, p. 24). 

Portanto, conforme tal afirmativa, percebe-se que as identidades femininas e masculinas são 

desenvolvidas por meio das ações das representações sociais, tendo como base o que a 

sociedade espera das mulheres e dos homens. 

As representações das identidades das mulheres têm se alterado no decorrer dos 

séculos. Isto nos leva a salientar que um dos principais aspectos que veio cooperar para esta 

transformação foi o fato de as mulheres se tornarem sujeitos de suas vidas, de suas próprias 

histórias e, por conseguinte, ocuparem novos espaços sociais e políticos. Nesse ínterim, temos 

a intenção de galgar este caminho abordando a mulher ao longo da história brasileira. Para 

tanto, teremos que percorrer os caminhos da história, viajando no tempo e no espaço.  
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Destarte, Cruz e França registram: 

Longo foi o caminho que as mulheres percorreram da ribalta ao âmbito da 
esfera pública da sociedade. A complicada e só parcialmente complexa 
passagem das mulheres da exclusão para a inclusão deixa visível uma série 
de tensões não resolvidas na teoria e na prática da cidadania que, de maneira 
um tanto simplista, poderiam ser resumidas como tensão entre direitos 
individuais e direitos comunitários, portanto, também como estatuto de 
cidadão e de membro de uma comunidade e como tensão entre 
independência e interdependência (CRUZ e FRAÇA, 2011, p. 26). 

O acesso à educação foi negado à mulher durante duros e longos anos. Contudo, há 

quem diga que culturalmente a mulher é inferior ao homem, essa inferioridade não está 

atrelada à educação que lhe foi negada. Portanto, muitos dizem que a natureza fez a mulher 

diferente do homem e com predicados diferentes; assim, a “sedução”, por exemplo, é fonte de 

“poder” para a natureza feminina e a “falta de decisão” da mulher é também inerente à sua 

natureza. Assim, em virtude das “diferenças” atribuídas ao feminino e ao masculino em nossa 

sociedade, Auad salienta: 

Espera-se que as mulheres sejam mais pacientes, delicadas, educadas, 
caprichosas, preocupadas com a aparência e limpeza, organizadas; por outro 
lado, espera-se que os homens tenham mais iniciativa, sejam mais 
agressivos, desajeitados com o serviço doméstico e pouco preocupados com 
a aparência (AUAD, 2003, p. 57). 

As diferenças entre mulheres e homens não são naturais nem tampouco essenciais, 

visto que são construídas através de elementos, acontecimentos e fatos que são transmitidos 

como verdade pela igreja, pela escola e pela família historicamente. Diante disso, o conceito 

de gênero como categoria relacional tenta superar a “ideia das esferas separadas para um e 

para o outro sexo, apontando na direção de explicar as relações que ocorrem no seio da 

produção” (CRUZ, 2005, p. 55). Logo, fica evidente que também tende a questionar as 

diferenças e as desigualdades, apontando para a superação da lógica binária contida na 

proposta da análise relacional do gênero e, por conseguinte, amplia o olhar para as diferenças. 

 Outrossim, cabe salientar que a discriminação, consolidada pelo discurso da mulher 

frágil, emotiva, incapaz, em suma, “inferior”, contribuiu para essa condição opressiva. 

Segundo Ortner, “mesmo que as mulheres não estejam equiparadas com a natureza, são, 

contudo, consideradas como representantes de uma ordem inferior, como sendo menos 

transcendentes à natureza do que os homens” (ORTNER, 1979, p. 102). Nesse sentido, o 

preconceito às mulheres evidenciado nos espaços público e privado contribuiu e ainda 
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contribui para sua não aceitação em determinadas profissões, protelando seu acesso às 

oportunidades, bem como para a perpetuação da violência contra elas. Nesse sentido: 

A distinção de gênero foi utilizada para designar o conjunto de construções 
sociais que incluem as diversas formas e padrões de relações sociais, 
vinculadas à vida cotidiana, costumes, identidades, argumentos e senso 
comum, que fazem referência às semelhanças e diferenças entre conduta de 
homens e mulheres. O que gênero é, o que as mulheres e os homens são, e os 
tipos de relações que acontecem entre eles são simples elaborações de dados 
biológicos, mas em grande medida, produtos de processos culturais. É, 
então, o reconhecimento da mulher como sujeito social coletivo, com uma 
história e uma identidade própria a ser respeitada em qualquer processo de 
mudança (CRUZ e FRANÇA, 2011, p. 41-42). 

Historicamente, todas as sociedades revelam predominância masculina. No entanto, o 

patriarcado absoluto deve ser enfrentado com cautela. De tal modo, a subalternidade da 

mulher não denota ausência absoluta de poder, visto que em todas as sociedades as mulheres 

detêm parcelas de poder, que contribui para que as lutas entre mulheres e homens sejam 

travadas – as relações sociais de sexo ou as relações de gênero travam-se no terreno do poder.  
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CAPÍTULO II 

IDENTIDADES E DIFERENÇAS 

Apresentamos neste capítulo a construção do sujeito e suas identidades masculinas e 

femininas e as desigualdades nas relações de gênero nos espaços público e privado. Para tanto 

podemos destacar que tal enunciado permite a análise do poder tanto a nível macro – o poder 

do homem – quanto a nível micro – o da mulher.  

Nessa perspectiva, é oportuno salientarmos que a dominação masculina está presente 

em todas as sociedades e legitima-se no fato de todas essas sociedades se constituírem em 

uma perspectiva androcêntrica na qual temos dominação do princípio masculino (ativo) sobre 

o princípio feminino (passivo). Assim, a dominação masculina é simbólica e implica a 

naturalização dessa dominação na sociedade, exercendo sobre os corpos um forte poder, sem 

a necessidade da força física, visto que a dominação é imposta e vivenciada pela presença da 

violência simbólica, uma violência que podemos considerar praticamente dócil e quase 

sempre invisível.   

Logo, os estudos feministas têm apontado, ao longo de sua história, a participação 

feminina na esfera pública como indicativo de desigualdade de gênero, mas também de 

autonomia e emancipação das mulheres. Percebe-se que o crescimento dessa participação no 

que se refere à educação, trabalho ou política foi responsável por mudanças sociais 

significativas, sobretudo no que diz respeito ao mercado de trabalho, à educação, à família e à 

sexualidade. Essas mudanças são, em geral, reflexos das lutas e reivindicações das mulheres 

pela igualdade de direitos, o que se tornou legitimado não só através do Movimento Feminista 

(HOBSBAWN, 1995; CASTELLS, 2008; SCOTT, 1990), mas também da própria Teoria 

Feminista, que, sob a dominação inicial de “estudos de mulheres” e posteriormente “estudos 

de gênero”, proporcionou-lhes visibilidade, denunciou as condições de desigualdade, rejeitou 

a exploração de subordinação via determinismo biológico e atestou as diferenças e 

desigualdades como construção social (SCOTT, 1990; ROSALDO, 1994; PISCITELLI, 

1998). Deste modo, estudar gênero:  

É mais do que estudar aspectos da vida da mulher ou das mulheres e dos 
homens. Demanda dar espaço à busca de sentido do comportamento de 
homens e mulheres como seres socialmente sexuados. Ou seja, levar em 
conta que há uma série de determinações sobre as mulheres e sobre os 
homens que se expressam, e à qual respondem os comportamentos 
observados (BARBIERI, 1993, p. 5). 
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Não obstante, Helena Hirata salienta que: 

A ideia de uma complementaridade entre homens e mulheres ou de uma 
conciliação dos papéis aparece sob formas diversas: em primeiro lugar, ela 
pode tomar a forma de um “modelo tradicional”, em que o papel doméstico e 
familiar é garantido pelas mulheres; trata-se de uma especialização dos 
papéis sexuais e ela está presente há muito tempo na sociologia, entre os 
funcionalistas, de Durkheim a Parsons. Em segundo lugar, ela pode tomar a 
forma de um “modelo de conciliação” entre a via profissional e a via 
familiar. Esse modelo “visa a articular as atividades familiares e domésticas 
com a vida profissional” (HIRATA, 2002, p. 279). 

 No que se refere ao campo social, é oportuno salientar que devemos saber lidar com 

as diferenças que separam os gêneros. Devemos agir com cautela para que não ocorra um 

aumento das diferenças, bem como aumentar a distância, encobrindo as identidades de classe. 

Mas também, devemos ficar atentos para não se acentuarem as semelhanças entre mulher e 

homem, para não ocorrer a diluição da organização social de gênero, bem como para as 

identidades de gênero serem obscurecidas. Logo, faz-se necessário estarmos vigilantes para 

detectarmos a presença das diferenças e semelhanças de gênero nas relações de produção, 

assim como as diferenças e as semelhanças de classe nas relações de gênero. 

A maioria dos movimentos sociais, no Brasil e também no exterior, tem utilizado 

como estratégia fundamental para conquistar direitos o que chamamos aqui de paradigma da 

igualdade e da afirmação das identidades27. Nesse sentido, ativistas, por exemplo, defendem 

que todas as pessoas são (ou deveriam ser) iguais e, por isso, devemos ter direitos iguais.  

Os problemas começam a aparecer juntos ao discurso e às práticas políticas em torno 

desse paradigma da igualdade, que muitas vezes acaba com a melhor das intenções, sendo 

reducionista e excludente. Isso porque somos iguais em alguns aspectos, mas somos 

diferentes em milhares de outros. Desta forma, está uma das principais razões da 

reivindicação por direitos específicos que contemplem as particularidades de cada grupo e/ou 

subgrupo. Ou seja, determinadas pessoas percebem que precisam de políticas especiais porque 

as suas realidades e identidades não são exatamente iguais às demais.  

Outra estratégia basilar utilizada pela maioria dos movimentos, e que por sua vez está 

muito ligada com os discursos em torno da igualdade, é a afirmação das identidades e o uso 

do essencialismo estratégico28 que acompanha as suas práticas políticas. Assim, ativistas e 

                                                           

27 Sobre paradigma da igualdade e da afirmação das identidades, ver Joan W. Scott (2005). 
28 “Termo cunhado por Gayatri Spivak para se referir à adoção de uma prática política fincada na ficção 
naturalizante das identidades apenas como meio para a obtenção de direitos” (MISKOLCI, 2011: 49). 
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pesquisadores, em geral, defendem que um bom grupo de pessoas carece ter e, por 

conseguinte, afirmar a mesma identidade e que todas devem se identificar com as mesmas 

características que seriam inerentes a tal identidade.  

Nesse ínterim, vale salientar que se, por um lado, no Brasil, essa estratégia já gerou 

conquistas para determinados grupos dependentes – negros e mulheres, por exemplo, 

conquistaram o sistema de cotas, a lei que criminaliza o racismo e a Lei Maria da Penha –, por 

outro lado também criou exclusões por parte das pessoas que são discriminadas, mas que não 

se identificam exatamente com todas as características atribuídas a quem pode afirmar e 

desfrutar de determinada identidade coletiva.  Nesse sentido, Miskolci (2011) salienta que a 

Diversidade é uma perspectiva que abarca o Outro como totalmente distinto de nós, mas com 

o qual podemos conviver, sem nos misturarmos a ele. Na perspectiva da diferença, estamos 

todos(as) implicados(as) na criação desse Outro; e quanto mais nos relacionamos com ele, o 

reconhecemos como parte de nós mesmos; não apenas toleramos, mas dialogamos com ele, 

sabendo que essa relação nos transformará.  

Percebe-se que com as novas definições de gênero, tanto no campo científico quanto 

na linguagem, cabe destacar que mesmo as identidades de gênero e também sexuais estando 

inter-relacionadas, não são a mesma coisa, pois enquanto a identidade sexual é construída 

através da forma como vivemos (nossa sexualidade com parceiros e parceiras), a identidade 

de gênero é uma construção derivada da nossa identificação cultural e histórica como 

femininos ou masculinos, resultando na forma como vivemos enquanto mulheres e homens. 

Isso demonstra a necessidade de sempre tentarmos distinguir gênero de sexualidade, ou, 

identidade de gênero e identidade sexual, mesmo que se apresentem como construções 

interligadas. Portanto, sujeitos masculinos e femininos podem ser heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais, bem como ao mesmo tempo serem negros, brancos, etc., visto que 

as identidades são sempre construídas; elas não são dadas ou acabadas num determinado 

momento. As identidades estão sempre se constituindo; elas são instáveis e, portanto, 

passíveis de transformação (LOURO, 2003, p. 27). 

Nessa perspectiva, é necessário despertar a atenção para o processo de construção das 

identidades de gênero, pois ela é a primeira a ser construída, acomodada e condicionada. Esse 

processo começa ainda no ventre materno, quando se descobre o sexo da criança, iniciando-se 

então uma busca pela caracterização dos elementos culturais que irão cercá-la e, por 

conseguinte, construir/moldar sua identidade de gênero. Para tanto, se define a cor do quarto, 

do enxoval, os tipos de brinquedos, se terá objetos e brinquedos ligados aos esportes, entre 
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outras definições. E todos esses artefatos estarão de acordo com o que se espera para a 

criança, enquanto menina ou menino.  

Desse modo, nossa constituição, enquanto feminino ou masculino, parte da nossa 

identificação cultural e histórica, bem como com o que a sociedade tem construído como 

representação de homem e mulher, isto para uma melhor compreensão acerca das relações de 

gênero e sua constituição enquanto identidade. Dessa forma, faz-se necessário entender como 

o processo de construção das identidades se dá, ressaltando que as identidades são múltiplas, 

complexas e em constantes transformações sócio-históricas.  

Paralelo a isso, nota-se que no cerne do processo de constituição das identidades 

encontramos a diferença. Isso porque as identidades são marcadas pela diferença e seus 

territórios. Para Woodward, “as identidades são fabricadas por meio da marcação da 

diferença. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social” (WOODWARD, 2011, p.39).  

Stuart Hall, afirma que o movimento de exclusão, de marcação da diferença e sua 

centralidade na constituição das identidades é um processo de articulação, uma suturação, 

uma sobredeterminação ou uma falta, porém nunca um ajuste completo, uma totalidade. 

Destarte, como todas as práticas de significação, a exclusão está sujeita ao “jugo” da 

différance. Esse jogo da différance, presente e mesmo constitutivo do processo de construção 

das identidades, frequentemente gera movimentos de exclusão, em que o outro exerce papel 

primordial na constituição da identidade. No entanto, enquanto diferente, passa por atribuição 

de inferioridade, e ocorre um movimento onde diferença e desigualdade têm seus sentidos 

imbricados, chegando mesmo a serem confundidos. Dessa forma, no processo de construção 

da identidade, é estabelecida a relação entre diferença e desigualdade, pois, com frequência, 

as características das outras identidades, diferentes da nossa, são tidas como inferiores, 

gerando assim a discriminação.  

São diversos os autores e autoras que denunciam a desigualdade nas relações de 

gênero, sendo relacionadas às diferenças presentes na construção social das identidades de 

gênero. De acordo com Scott, “frequentemente a ênfase posta sobre o gênero não é explícita, 

mas ele não deixa de ser uma dimensão decisiva na organização da igualdade e desigualdade” 

(SCOTT, 1990, p. 18).  

Temos observado avanços na participação das mulheres na sociedade, mas o 

androcentrismo ainda está muito presente no processo de construção das identidades, não só 

de gênero, pois as diferenças são na grande maioria das vezes demarcadas em relação ao 

homem, branco, rico e cristão. Esses são os parâmetros para outras identidades, havendo, 
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assim, o processo de marcação das diferenças, sendo é atribuído valor menor às outras 

identidades por fugirem aos padrões. Assim,  

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e diferenças. A normalização 
é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da 
identidade e da diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – 
uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras 
identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a 
essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às 
quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa 
(SILVA, 2011, p. 83). 

Percebe-se, a partir do movimento de normalização, que vão se desenhando as 

desigualdades, daí essa relação intrínseca que foi construída socialmente entre diferença e 

desigualdade, pois, com a atribuição de características positivas ao masculino, este 

determinado como norma, ao feminino restam as características tidas como inferiores, 

instaurando-se, assim, a desigualdade na construção das identidades e relações de gênero.  

Dessa forma, é imperativa a reflexão sobre como as identidades são construídas 

socialmente, porque cada sujeito constrói e se vê com várias identidades, no percorrer da sua 

existência, estando em constante processo de construção e vivência de diversas identidades, 

relacionadas a gênero, classe, raça/etnia, religião, entre outras. Todas essas identidades estão 

baseadas na diferença. O desafio é perceber a diferença como fundamental para a construção 

das identidades, mas não transformá-la em desigualdade e discriminação. 

Segundo Almeida, percebe-se que: 

a apreensão das relações de gêneros e a compreensão de sua construção 
como efeito e processo de várias tecnologias sociais avançam em relação ao 
patriarcado, sem, contudo, negar sua força histórica, apresentando-se como 
um momento de criação da totalidade e, ao mesmo tempo, conferindo-lhe 
uma nova qualidade (ALMEIDA, 2002, p. 162). 

Nessa linha de reflexão, estando o gênero atrelado às relações significantes de poder, 

mesmo não sendo ele o único campo desta articulação, faz-se necessário salientar que o 

gênero constitui-se na primeira instância dentro do qual, ou por meio do qual, o poder se 

articula. Assim, percebe-se que a perspectiva de gênero está dispersa nas representações 

culturais, nas identidades subjetivas, nos símbolos, nas normas e doutrinas, nas instituições e 

organizações sociais, cujos elementos atuam juntos nas relações sociais, porém não são 

reflexos um dos outros. Para Saffioti (2004), a desigualdade, longe de ser natural, tem sido 
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posta pela tradição cultural, bem como pelas estruturas de poder e pelos agentes envolvidos na 

trama das relações sociais. 

O gênero, para Butler (1987), seria um fenômeno instável e contextual, que por sua 

vez não significaria um ser substantivo, mas um ponto concernente de tendência entre 

conjuntos específicos de relações cultural e historicamente convergentes. Percebe-se, 

portanto, que não existe uma identidade de gênero, tendo em vista que a identidade é 

performaticamente constituída. Ainda segundo Butler (1987, p. 142), a desconstrução de 

gênero diz que “nós nos tornamos nossos gêneros e não nossos sexos”.  A sociedade patriarcal 

traçou um perfil do que é ser homem e mulher, visto que algumas características cessam o que 

é próprio de cada um deles, pois é o gênero que determina não apenas quem faz o quê, mas 

também quem toma as decisões, haja vista que ambos desempenham um papel produtivo e 

comunitário nas esferas familiar, cultural e social. Nesse escopo, vale citar que o processo de 

naturalização da dominação e exploração que os homens exercem sobre as mulheres sofre 

variações de sociedade para sociedade, de época para época. 

Nesse contexto, Marcon (2005), ao reportar-se a Bhabha, destaca que “a identidade 

nunca é um a priori, nem um produto acabado; ela é apenas e sempre o processo problemático 

de acesso a uma imagem da totalidade” (BHABHA apud MARCON, 2005, p. 224). Em 

tempo, faz-se necessário salientar que antes as identidades eram herdadas, ou seja, íamos 

seguindo as tradições; entretanto, hoje isto não é tão simples, pois existem oportunidades de 

construirmos experiências díspares de nossos pais, e por conseguinte formarmos a nossa 

identidade, que, de acordo com Woodward (2011, p. 9), “é marcada por meio de símbolos e 

pela diferença”. A identidade está sempre em constituição, isto é, “não é fixa, estável, 

coerente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, 

idêntica, transcendental” (SILVA, 2009, p.96). 

3.1 GÊNERO E A EXPERIÊNCIA DE PODER NA EDUCAÇÃO: UMA CONSTRUÇÃO 

SOCIAL  

A literatura sobre gênero é bastante rica e tem-se apresentado como um campo fértil 

para pesquisa, bem como criativo para a construção teórica e conceitual. Entretanto, percebe-

se a necessidade de ampliar a discussão de gênero no espaço da escola.  Destarte, 

considerando os documentos oficiais que abordam o debate, relações de gênero e educação, os 

Parâmetros Curriculares Nacional – PCN, em especial o dos Temas Transversais / terceiro e 
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quarto ciclos do ensino fundamental – mencionam, de forma explícita, as discriminações e 

preconceitos associados à categoria gênero. Desta forma, o documento referencia que: 

O trabalho sobre relações de gênero tem como propósito combater relações 
autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para 
homens e mulheres e apontar para sua transformação. Desde muito cedo, são 
transmitidos padrões de comportamentos diferenciados para homens e 
mulheres (BRASIL). 

Considerando essa abordagem, percebe-se a necessidade de promover a discussão 

acerca da necessidade de reafirmar a garantia da igualdade e o respeito pelas diversidades. 

Assim, segundo Almeida, 

[...] o combate não é contra as diferenças, mas contra as desigualdades, 
objetivadas nas práticas humanas e subjetivamente reelaboradas pelo sujeito. 
A luta pela igualdade coloca-se no plano da reivindicação de direitos e, neste 
sentido, corre o risco de frustrar-se, na medida que altera apenas o plano 
formal. Para que a igualdade formal seja realizada de fato, seja vivenciada 
pelo sujeito múltiplo, há que se lutar contra as desigualdades, inscritas e, 
mais do que isso, encravadas no seio da práxis humana (ALMEIDA, 2002, 
p. 143-144). 

As produções literárias, contudo, vêm historiando a ocorrência do desvirtuamento de 

vários direitos que alcançam as camadas menos favorecidas, a saber: negros, mulheres, 

indígenas, dentre outras. Portanto, analisar a categoria gênero tendo como base os fenômenos 

sociais significa explicar os preconceitos sociais e as discriminações de que a mulher 

historicamente vem sendo vítima. Desta forma, ao se discutirem as representações de gênero 

no ambiente escolar, estabelece-se a necessidade de compreender a conjuntura social, 

econômica e cultural em que a escola está inserida.    

Nossa cultura tem sido marcada por profundas diferenças nas relações de gênero, 

estabelecendo uma hierarquia que favorece o homem, e tais diferenças foram construídas 

socialmente por mulheres e homens no decorrer da história. As sociedades estabelecem as 

regras e normas de convivência social, definindo, assim, os papéis para cada um dos sexos. A 

construção do feminino e do masculino designa estereótipos, bem como estabelece o que é ser 

mulher e o que é ser homem. Ao mundo feminino estão reservados os afazeres domésticos e 

os cuidados com a família – a valorização do espaço privado; enquanto que ser provedor e 

protetor são qualidades associadas ao mundo masculino, extensivo ao espaço público.  

Podemos afirmar que os estudos de gênero demonstram a construção do masculino e 

do feminino como consequência “do arbitrário cultural de cada configuração social 
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historicamente situada” (MACHADO, 1998, p. 109-110). Não obstante, tal conceito assevera 

que “os estudos de gênero reivindicam radicalmente o simbólico: o cultural, o social e o 

econômico” (MACHADO, 1998, p. 116).  

Assim, os estudos de gênero vêm sendo desenvolvidos numa perspectiva histórica, 

social, cultural e relacional, no sentido de darem conta do caráter dialético da categoria 

gênero. Como uma de suas preocupações é evitar as posições binárias fixas e naturalizadas, os 

estudos de gênero procuram mostrar que as diferenças culturais são sexualmente produzidas 

por meio de símbolos, significados sociais, históricos, culturais, conceitos, normas, relações 

de poder, relações de parentesco, relações econômicas e políticas. 

Nessa perspectiva, Colling justifica: 

As representações da mulher atravessaram os tempos e estabeleceram o 
pensamento simbólico da diferença entre os sexos: a mãe, a esposa dedicada, 
a rainha do lar, digna de ser louvada e santificada, uma mulher sublimada; 
seu contraponto, a Eva, debochada, sensual, constituindo a vergonha da 
sociedade. Corruptora, foi a responsável pela queda da humanidade do 
paraíso. Aos homens o espaço público, político, onde centraliza-se o poder; à 
mulher, o privado e seu coração, o santuário do lar. Fora do lar, as mulheres 
são perigosas para a ordem pública. [...] As transgressoras destas normas 
tornam-se homens, traindo a natureza, transformando-se em monstros 
(COLLING, 2004, p. 15). 

A escola tem sua consolidação no conjunto das relações sociais (capitalistas), e estas 

relações tendem a ser marcadas pelos interesses de classes desiguais, desigualdade de gênero 

e submissão das raças. Logo, percebe-se o quanto ainda é visível a superioridade cultural 

masculina. Nessa perspectiva, Saffioti (1987, p. 8) afirma que “a sociedade delimita com 

bastante precisão os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os 

terrenos em que pode atuar o homem”. Faz-se mister ressaltar que para Sousa e Carvalho 

(2000), a educação apresenta uma função transformadora no sentido de cooperar para o 

processo de igualdade e oportunidades, mas convém notar que essa educação está posta, 

conforme Louro (2010), como uma estrutura que classifica, ordena e hierarquiza socialmente, 

mas determinando e por conseguinte naturalizando espaços e papéis diferenciados.   

Nessa perspectiva, faz-se necessário salientar que, segundo Follador:  

O conceito de gênero tornou-se amplamente utilizado para caracterizar as 
relações entre homens e mulheres, partindo do pressuposto de que a 
formulação de uma história das mulheres necessita obrigatoriamente dos 
estudos acerca das inter-relações entre os dois sexos. A categoria gênero se 
reporta a uma construção social que delimita os papéis desempenhados por 
cada um dos sexos na sociedade. Assim, o gênero pode ser compreendido 
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como uma convenção social, histórica e cultural, baseada nas diferenças de 
sexo. Da mesma forma que a categoria gênero depende de um “acordo 
social” que delimita os papéis desempenhados pelo gênero feminino e 
masculino, ela pode mudar dependendo do período histórico e da sociedade 
na qual os estudos são elaborados (FOLLADOR, 2009, p. 4-5).     

Portanto, Cruz (2009), em seus estudos, elenca que as relações de gênero são relações 

de poder e que, por sua vez, estruturam as relações em todos os espaços da sociedade, onde, 

para se construir relações mais igualitárias entre os sexos, as raças e as gerações, é preciso 

trabalhar com um marco conceitual que de fato dê conta dessa complexidade. Entretanto, a 

dificuldade encontra-se em distinguir as categorias mulher e gênero. Logo, o gênero não pode 

ser colocado como sinônimo de mulher, visto que o conceito de gênero constitui uma 

contribuição significativa e oportuna para a análise das desigualdades fundamentais do 

desenvolvimento humano e dos direitos humanos.  

Nesse sentido, faz-se mister ressaltar que, através da atuação do movimento de 

mulheres, o fato de impedir a mulher de trabalhar na esfera pública, impedi-la de participar de 

atividades sociais, de escolher seu tipo de vestimenta, de ter amigas(os), relações sexuais 

forçadas dentro e/ou fora do casamento, agressões domésticas, humilhações privadas e/ou 

públicas deixaram de ser atitudes consideradas “naturais”. 

Butler (2003), por sua vez, acata claramente que o gênero não pode ser percebido 

apenas enquanto um substantivo, mas tampouco pode ser considerado conjunto oscilante de 

atributos, pois vimos que seu efeito substantivo é perfomativamente produzido e imposto 

pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. Como assinala Scott (1990), o gênero é 

uniformemente utilizado para designar as relações sociais entre os sexos, o que se torna uma 

maneira de apontar as “construções sociais” – a criação social das ideias acerca dos papéis 

próprios aos homens e às mulheres refere-se às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas dos homens e das mulheres, visto que a categoria de gênero oferece um 

meio de distinguir a prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. 

Logo, as relações de gênero são fundamentadas na dominação e no poder exercido 

pelos sexos, e nesse duelo na maioria das vezes é o homem quem conduz, não sendo diferente 

na sexualidade, visto que numa cultura que insiste em valorizar o homem como poderoso, está 

a mulher que vem à dura pena lutando pela conquista de espaços e por respeito, em meio a 

essas transformações na relação homem/mulher, sem rejeitar a vida familiar, mas 

questionando o que está posto tal qual está definido, por décadas. 

Nesse escopo, percebe-se que a subordinação da mulher sucede da própria maneira 

como a sociedade tem sido socialmente organizada. Esta organização se encarrega de criar 
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barreiras que tendem a dificultar a emancipação da mulher no seio familiar, na cultura, na 

política e no trabalho. Assim: 

As barreiras que a sociedade de classes coloca à integração social da mulher, 
todavia, não apresenta, no processo de seu aparecimento e vigência, muita 
uniformidade. Na medida em que esses obstáculos são regulados pelas 
necessidades que porventura tenham as mulheres de se realizar através do 
trabalho, as oportunidades sociais oferecidas aos contingentes femininos 
variam em função da fase de desenvolvimento do tipo social em questão ou, 
em outros termos, do estádio de desenvolvimento atingido por suas forças 
produtivas (SAFFIOTI, 1976, p. 35-36). 

Isso posto, cabe salientar que não se deve imaginar a divisão sexual do trabalho como 

algo natural, mas sim compreendê-la como produto da organização da sociedade. A partir 

dessa reflexão, percebe-se que a cultura, tanto quanto a religião e o mercado de trabalho, 

encontram-se submersos na edificação desses arquétipos de comportamentos distintos entre 

homens e mulheres. 

3.2 A FAMÍLIA, GÊNERO E PODER: UMA REFLEXÃO POSSÍVEL 

Tratar dessa questão revela o cotidiano da sociedade brasileira e como se expressam as 

relações sociais, especificamente de gênero e seus componentes culturais e ideológicos, os 

quais necessariamente demandam funções sociais da família e, por conseguinte, do homem e 

da mulher e sua relação com o poder.  

O poder é adquirido no processo de socialização, cujo o primeiro passo encontra-se na 

socialização primária – na família – e depois na secundária – a sociedade –. Sendo assim, 

podemos aqui também salientar que todas as pessoas apresentam condições de buscar, 

conquistar e garantir o poder, mesmo que limitado, pois a sua limitação não significa a 

destituição deste. Entretanto, ele não é um atributo natural nem absoluto, mas repleto de 

obstáculos e pontos críticos. Para muitas mulheres, a barreira mais evidente é a insegurança 

econômica, visto que esta impõe a elas a luta pela sobrevivência muitas vezes em padrões 

mínimos e incertezas constantes.  

Tomando como base o pensamento de Bourdieu ao analisar a comunidade dos Cabília, 

observa-se que: 

[...] as divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as 
relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre os 
gêneros se inscrevem, assim progressivamente em duas classes de habitus 
diferentes, sob a forma de hexis corporais opostos e complementares e de 



99 

 

visão e de divisão, que levam a classificar todas as coisas do mundo e todas 
as práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o 
feminino (BOURDIEU, 1999, p. 41). 

Não é nas diferenças que reside o problema. A questão está no modo como elas são 

hierarquizadas. Vale lembrar que foi a diferença que deu um estatuto discriminatório à 

subordinação. Logo, se a igualdade permite que todos os indivíduos possam se manifestar em 

sua individualidade, a igualdade não pode estar separada da diferença, visto que o pensamento 

da diferença não busca a homogeneização, mas quer manter e ver reconhecidos seus direitos 

universais e básicos. Assim, Oliveira (1993) destaca que “a verdadeira igualdade é a aceitação 

da diferença sem hierarquias. E a certeza da diferença permanecerá no corpo, e nele o 

encontro mais fecundo” (OLIVEIRA, 1993, p. 74). 

A relevância da família no desenvolvimento do indivíduo começa cedo, bem antes do 

nascimento, e, por conseguinte, quando a criança está aprendendo a falar – através das 

palavras que seus pais sempre lhes dizem –, visto que os pais apresentam o papel fundamental 

nas decisões de seus filhos ensinando o que é certo e o que é errado, ou seja, é o que 

chamamos de socialização primária na qual a criança aprende e interioriza a linguagem, as 

regras básicas da sociedade, a moral e os modelos comportamentais do grupo ao qual pertence 

e posteriormente a escola.  

Assim, Carneiro, ao analisar a família, ressalta que:  

Numa sociedade onde o valor de referência é derivado do eu, a família é 
importante na medida em que possibilita a cada membro constituir-se como 
sujeito autônomo. Esta função da família põe em evidência suas contradições 
internas, pois, ao mesmo tempo em que os laços de dependência são 
necessários, eles são negados (CARNEIRO, 2002, p. 13). 

Não obstante, a família expressa diversas funções, dentre as quais se pode destacar: a 

função procriativa, que tem como objetivo o nascimento dos filhos para expansão do grupo 

humano; a função econômica, que consiste no esforço realizado pelos membros responsáveis 

pela manutenção da família em buscar os meios necessários para a sobrevivência; a função 

educativa, que delega aos responsáveis o dever de educar os seus membros; e a função 

emocional, que consiste em proporcionar equilíbrio e segurança para seus entes (COTRIM, 

1988).  

Portanto, como os papéis e as funções estão igualmente implícitas nas famílias, 

conforme já foi referido, faz-se necessário salientar que as famílias, como agregações sociais, 

ao longo dos tempos, assumem ou renunciam funções de proteção e socialização dos seus 
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membros, como resposta às necessidades da sociedade pertencente. Nesta perspectiva, as 

funções da família regem por dois objetivos, sendo um de nível interno, como a proteção 

psicossocial dos membros, e o outro de nível externo, como a acomodação a uma cultura e 

sua transmissão. 

Sendo assim, vale destacar que há muito tempo o modelo tradicional de família deixou 

de ser o único padrão para análise da construção familiar, haja vista que a contemporaneidade 

permite uma nova reestruturação familiar com novas configurações e desempenho de papéis 

muitas vezes não tão definidos quanto no modelo tradicional. No entanto, estes dispositivos 

ocorrem com seus anseios para conquistar seus objetivos. Assim, Spósito registra que: 

Ocorrem profundas transformações nas dinâmicas e nos arranjos familiares e 
pode ser observada muito mais a crise prolongada e incompleta de 
determinado modelo – hierárquico, patriarcal com forte dominação do 
mundo adulto – do que o enfraquecimento da dinâmica e dos arranjos 
familiares, tratados estes sempre no plural, porque nem sequer podemos nos 
referir à família no singular (SPÓSITO, 2005, p. 93).  

Logo, o modelo tradicional de família vem adquirindo um novo direcionamento, não 

só por causa da participação de todos os membros no mercado de trabalho, mas também 

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

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

deixa de ser o centro da família e todos passam a dividir as despesas e prover o sustento da 

casa.  

Diante do exposto, percebe-se que o modelo de família tido como tradicional, 

composta de pai, mãe e filhos, vem sofrendo inúmeras alterações, e estas modificações são 

capazes de alterar sua configuração, o seu funcionamento e os papéis desenvolvidos pelos 

seus membros no contexto familiar, ou seja, as mudanças alteram além da composição 

familiar, porque é na família, bem como fora dela, que os indivíduos agregam valores/normas 

para o alcance da cidadania, do qual, por séculos, as mulheres foram excluídas.   

Sarti (2005) menciona que a identidade masculina é associada ao valor do trabalho, 

independentemente da classe social. O trabalho perpassa a função de instrumento da 

sobrevivência material visto que ele determina o substrato da identidade masculina, 

mostrando um jeito de ser homem. Assim, o valor do trabalho respalda e oferta autonomia 

moral ao homem de autoafirmar-se.   

De todo modo, estando essas transformações familiares atreladas à questão de gênero, 

torna-se necessário realizar uma distinção importante entre sexo e gênero. Assim, Giddens 
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(2001) destaca que os sociólogos utilizam o termo sexo para as diferenças anatômicas e 

fisiológicas que definem o corpo do homem e da mulher e, em contrapartida, por gênero, as 

diferenças psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos do sexo masculino e do sexo 

feminino. Em outras palavras, reforça que o gênero está associado a noções socialmente 

construídas de masculinidade e feminilidade; ou seja, a distinção entre sexo e gênero é 

fundamental, pois muitas diferenças entre homem e mulher não são de origem biológica. 

Logo, observa-se que o gênero é um conceito socialmente criado que atribui aos homens e às 

mulheres papéis sociais e identidades distintas.  

Outrossim, falar sobre gênero é enfatizar o caráter social e histórico das diferenciações 

sociais baseadas nas percepções das diferenças sexuais. As relações sociais e os papéis 

desempenhados por homens e mulheres não são naturais ou biologicamente determinados, 

portanto, são construídos no ambiente social e historicamente organizados. 

Cabe mencionar que as relações de gênero desenvolvem estratégias de poder e 

apontam para a diferenciação entre os sexos. Segundo Foucault (2004), o poder deveria ser 

concebido mais como uma “estratégia”; ele não seria, portanto, um privilégio que alguém 

detém ou do qual alguém se “apropria”.  Para ele, “lá onde há poder, há resistência e, no 

entanto, esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder”. A 

resistência, ou melhor, “multiplicidade de pontos de resistências” (FOUCAULT, 1997, p. 91), 

seria inerente ao exercício do poder, visto que para ele o poder é relacional, e a base dessa 

relação é o seu atrelamento com a hierarquia que se estabelece em todos os diferentes espaços 

que se constituem na esfera do privado e que vai repercutir nas diferentes dimensões da esfera 

pública.  

A família pode ser formada de várias maneiras: a união formal, união informal, a 

família adotiva, a família homoafetiva e a substituta. A união formal constitui-se através do 

casamento e sob os regimes da lei. A união informal é conhecida como união estável e não 

tem as formalidades do casamento; a família adotiva é composta pela adoção, e, por último, a 

família substituta é estabelecida pela guarda, tutela e a curatela.  

Todos nós sabemos o que é família, porque pertencemos a uma. Mas até mesmo 

aquele indivíduo que não tem um lar sabe o que é e qual o seu sentido. Porém, o tipo de 

família que conhecemos e da qual ouvimos falar é aquela formada pela mãe, pelo pai e pelos 

filhos, denominada família nuclear. Tanto a união formal como a união estável, com ou sem 

ascendentes, constituem-se como núcleos familiares. De acordo com Gonçalves (2009, p.1), 

“a família abrange todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que precedem tanto de um 
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tronco ancestral comum, quanto pela afinidade e pela adoção. Compreendem os cônjugues e 

companheiros, os parentes e os afetos”.  

Isso posto, faz-se mister ressaltar que a família é um núcleo de convivência unido por 

laços afetivos que costuma compartilhar o mesmo teto. Esta é, pois, a definição que 

conhecemos. Entretanto, esta convivência pode ser feliz, harmoniosa ou insuportável, pois 

seus laços afetivos podem experimentar o encanto do amor e a tristeza do ódio. Cada família é 

única e cada uma tem o modelo ou modo de composição. Nesse ínterim, observa-se que a 

família não é um simples fenômeno natural; ela é uma instituição social variando através da 

História e apresentando até formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, 

conforme o grupo social que esteja sendo observado (PRADO, 1991, p. 12).  

Como um núcleo familiar, percebe-se que a família vai apresentar pontos positivos e 

pontos negativos em seu meio social. No que se refere aos pontos positivos, ela dará carinho, 

amor, apoio, educação; já os pontos negativos são: as imposições e as leis que são postas aos 

filhos.  Porém, a família é importante no processo de educação, crescimento, respeito dos 

filhos, sobretudo na fase da infância e da adolescência, em que estes necessitam de mais 

atenção. A família é tida como a primeira instituição porque é nela que temos nossos papéis 

definidos. Assim, Roberto da Matta (1987) sintetiza esse pensamento 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 (DA MATTA, 1987, p. 121-
125).  

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 classe social, gênero, geração, etnia e 

raça.    

Nessas condições, é importante ressaltar que as relações familiares apresentam 

mudanças no decorrer do tempo, e o aspecto que se torna mais difícil nesta relação na 
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evolução da família é justamente a posição que os pais ocupam/desempenham sobre seus 

filhos. Contudo, é importante mencionar que ao contrário das famílias da classe popular, as 

famílias das classes mais afortunadas, mesmo antes do nascimento da criança, projetam para 

ela sonhos.  

Assim, Michel Pinçon e Monique Pinçon-Charlot (2003) destacam que na nobreza e 

na grande burguesia francesa o herdeiro é, antes de tudo, “o elo de uma linhagem”, que 

mantém a supremacia e que carregará o nome da família, e cabe a esse “herdeiro rico” prestar 

contas de suas escolhas e atos diante do grupo familiar, o que por sua vez não se limita à 

família nuclear, mas também a todos os parentes (antepassados e futuros descendentes), visto 

que o nome da família deve ser preservado, e passar o bastão é obrigação árdua. Logo, tal 

herdeiro deve receber toda educação. Portanto, a formação desse herdeiro deve ser completa; 

deve ser uma educação em que ele não seja apenas preparado moralmente e sim preparado 

para aquisição dos saberes, habilidades e o conjunto das técnicas que venham garantir-lhe sua 

posição. Ele é preparado para administrar, elevar e transmitir as diferentes formas de capital, 

pois os objetivos a serem alcançados são mais claramente percebidos e definidos (PIÇON & 

PIÇON-CARLOT, 2003, p. 14-15). 

Nesse sentido, percebe-se que a família foi e ficará sempre sendo o fundamento da 

sociedade. Ela ultrapassa a qualquer partido político, social ou qualquer outro gênero de 

agrupamento. Desta maneira, devemos ver a família como uma instituição distinguida pelo 

carinho, amor, afeto e compreensão fundada não somente no casamento, como também na 

união e no companheirismo. E este é o núcleo ideal para o desenvolvimento do indivíduo, 

uma vez que este necessita manter relações com outros indivíduos para desenvolver-se e pôr 

em prática os conhecimentos adquiridos, e isso acontece no seio da sociedade.  

Outrossim, é na família que se mantém a evolução dos que dela fazem parte, bem 

como a questão da influência que os pais podem ter sobre seus filhos. Contudo, a família é um 

sistema social, composto por um grupo de indivíduos, cada um com seu papel atribuído, 

embora diferenciados. Esses indivíduos apresentam ligações pelo funcionamento do sistema 

como um todo. No entanto, se, por um lado, do ponto de vista da educação pessoal, o 

processo de reprodução da visão e divisão de mundo androcêntrica se inicia na família, por 

outro lado, não se limita a ela do ponto de vista histórico e social. 

Assim, Bourdieu destaca que: 

[...] se a unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação 
masculina se manifesta de maneira mais discutível (e não só através do 
recurso à violência física), o princípio de perpetuação das relações de força 
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materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca essencialmente fora 
desta unidade, em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado e em suas 
ações propriamente políticas, declaradas ou escondidas, oficiais ou oficiosas 
[...] (BOURDIEU, 1999, p. 138).   

Não obstante, a escola é simultaneamente reprodutora e transformadora das diferenças 

de gênero. Assim, Bourdieu menciona que isso ocorre “devido às contradições que nela 

ocorrem e às que ela própria introduz” (BOURDIEU, 1999, p. 105). Desta forma, faz-se 

necessário salientar que a escola se constitui num cenário extremamente rico em termos de 

diversas questões sociais, bem como significativamente representativo de uma realidade 

social mais ampla.  

Assim, na escola, como também em outros espaços ocupados pelos jovens, é comum 

observamos comportamentos ilustrativos dessa era de muitas mudanças, especialmente no 

âmbito da sexualidade. Esses comportamentos, que antes eram “permitidos” somente aos 

rapazes, também fazem parte do universo feminino atual. No entanto, é importante 

observamos as mudanças com cautela e de forma crítica, visto que será que significam 

realmente conquistas, no sentido de superação das discriminações de gênero, de libertação de 

modelos estereotipados? No sentido da construção de sujeitos que respeitam as diferenças? 

A escola é, portanto, uma representação da sociedade. Nela encontramos diversas 

armadilhas ideológicas; nela são utilizadas vias subliminares para as normatizações propostas. 

Nos livros didáticos, podemos constatar facilmente a tendenciosidade nos conteúdos e 

ilustrações, desde a educação infantil até as séries mais adiantadas (imagens significativas de 

polarização do gênero, a saber, de mães cozinhando ou servindo à família e pais saindo para 

trabalhar no espaço público. Na historiografia: exaltação do mito do herói bélico e 

invisibilidade feminina). Não obstante, Romanelli (2010), ao reportar-se a Bourdieu, registra 

que o capital simbólico e o social só podem se reproduzir através da família, enquanto a 

escola é difusora do capital escolar, que é detentora do saber genérico e também específico, 

que por sua vez deve capacitar seu portador para o mercado de trabalho, e é na escola que o 

aluno constitui suas redes de relações, que pode ser extremamente importante na vida 

profissional, complementando o capital social da família (BOURDIEU apud, ROMANELLI 

2010). 

A participação da família no processo ensino e aprendizagem é extremamente 

importante para que o  aluno possa galgar e ocupar espaços e assim não ser um forte 
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candidato ao “fracasso escolar”29. A família é um sujeito coletivo, e enquanto grupo, o espaço 

doméstico é constituído de pessoas que também são sujeitos individuais (BOURDIEU apud, 

ROMAELLI 2010). Não obstante, Nogueira (2010), ao destacar o valor da escola, salienta 

que as teses bourdieusianas acerca do investimento no mercado escolar por parte dos grupos 

devem sua posição social basicamente à posse de capital cultural, ao passo que reconhecem a 

consagração da escola, desenvolvem disposições ascéticas em face ao saber e investem 

fortemente em sua aquisição via escola.  

Segundo Charlot (2000), o sujeito é, ao mesmo tempo, um ser humano singular e 

social. Logo, é um ser que ocupa uma posição social adquirida por pertencer a um grupo 

social e, ao longo da vida, produz sentidos e significados sobre si e sobre o mundo, 

construindo sua singularidade.   

Assim, Romanelli salienta que: 

A relação da família com a escola é mediada por determinantes 
macroestruturais, fruto das pressões que o processo de modernização do 
país impõe ao sistema educacional e ao mercado de trabalho, e também por 
fatores de cunho microestrutural, associados à organização da unidade 
doméstica e ao significado por ela atribuído à escolarização dos filhos 
(ROMANELLI, 2010, p. 101). 

Com efeito, em todas as famílias, independentemente da sociedade, cada membro 

ocupa determinada posição, função ou um determinado estatuto. A mãe, o pai, os filhos, cada 

um destes é orientado pelos seus papéis (obrigações e deveres). Destarte, Silva (1984, p. 91) 

ressalta que “as ações recíprocas partilhadas pela família, segundo diferentes autores, 

prendem-se principalmente àquelas relacionadas à reprodução física e social dos seres 

humanos”.  

Observa-se, assim, que a família vista como uma instituição socializadora deve 

demonstrar para seus componentes um ambiente harmonioso, agradável, tranquilo e de 

proteção, ao mesmo tempo em que fornece os vínculos de educação e orientação dos filhos. 

Ele não deve querer apenas impor regras e normas, no sentido de educar e manter os filhos 

sob sua autoridade. Logo, a família deve respeitar e dividir os direitos e deveres de cada um, 

sempre respeitando os limites de liberdade de expressão. O diálogo se torna parte essencial na 

vida familiar, pois é através dele que serão fortalecidos os laços familiares.  

                                                           

29 Observa-se que “o ‘fracasso escolar’ não existe, o que existe são alunos fracassados, situações de fracasso, 
histórias escolares que terminam mal” (CHARLOT, 2000, p. 16). 
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CAPITULO III 

DES/CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA DOCÊNCIA E AS 

RELAÇÕES DE GÊNERO 

Quando estudamos o trabalho feminino, devemos considerar que a atividade 

econômica das mulheres frequentemente é descontínua. Isso ocorre, principalmente, devido 

aos diferentes momentos de seu ciclo vital, dos quais o mais relevante é a maternidade. “Desta 

forma, os trabalhos em tempo parcial, ocasionais ou sazonais são mais frequentes entre elas, 

respondendo à necessidade de harmonizar o desempenho doméstico e profissional” 

(YANNOULAS, 2002, p. 16). Cada vez mais, exige-se dedicação, disponibilidade e 

compromisso – metaforizado no gesto de “vestir a camisa da empresa”. Em geral, as mulheres 

que apresentam restrições de horários e/ou filhos pequenos sofrem preconceito e 

discriminação, tendo maior dificuldade em conseguir e manter uma colocação no setor 

ocupacional. Outro ponto extremamente importante é a desvalorização cultural do trabalho 

feminino. Nossa sociedade perpetua uma desqualificação material e simbólica das “qualidades 

femininas”, consideradas inerentes à “natureza” das mulheres (HIRATA, 2002; SOUZA-

LOBO, 1991).  

Na concepção histórico-dialética, não existem características inatas: o psiquismo se 

constitui na atividade humana, no contexto das relações sociais. Através da atividade, uma 

pessoa transforma seu entorno e, neste processo, constitui a si mesmo como sujeito. Conceber 

as “qualidades femininas” inatas desconsidera todo o treinamento informal recebido pelas 

mulheres desde o nascimento para desenvolver tais qualidades e habilidades e abre caminho 

para que estas sejam amplamente exploradas sem a devida remuneração. Esta questão tem 

raízes históricas. Mudanças políticas, culturais, sociais e econômicas alteraram este panorama, 

e a mulher foi gradativamente reabilitada à cena pública. Nas últimas décadas do século XX, 

observou-se expressivo aumento da mão de obra feminina no mercado de trabalho.  

Dados de pesquisa do IBGE30 (2012) informam que as mulheres eram maioria na 

população de 10 anos ou mais de idade (PIA), cerca de 53,7%. Contudo, eram minoria 45,4% 

na população ocupada (PO). Essa estrutura distributiva reflete-se no nível de ocupação, 

relação que mostra o contingente de ocupados em relação ao total da PIA. Para as mulheres, 

                                                           

30
 FONTE: IBGE. Mulher no mercado de Trabalho. Média das estimativas mensais. Diretoria de Pesquisas, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego 2003-2011. 
www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado; Acesso: 
novembro de 1013.  
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esse indicador foi de 40,5% em 2003, passando para 45,3%, em 2011. Entre os homens, esse 

percentual era de 60,8%, passando para 63,4%. A partir dessa evolução, percebe-se o maior 

crescimento do nível de ocupação das mulheres, vis à vis ao dos homens, ainda que em 

patamar bem inferior ao dos homens.  

A presença feminina também era majoritária na população desocupada (PD) e na 

população não economicamente ativa (PNEA). Em média, elas totalizavam 11 milhões de 

pessoas na força de trabalho, sendo 10,2 milhões ocupadas e 825 mil desocupadas. Na 

inatividade, o contingente feminino era de 11,5 milhões de pessoas. Na comparação com 

2003, o crescimento da participação das mulheres na população economicamente ativa (PEA) 

foi de 1,8% (de 44,4% para 46,1%). No mesmo período, a proporção de mulheres na 

população desocupada e na população ocupada tiveram elevação de, respectivamente, 3,3% e 

2,4%.   

 A divisão do trabalho quanto ao gênero separa e articula a produção e a reprodução31, 

integrando os dois níveis do trabalho feminino, sexualizando as relações de trabalho e as 

relações sociais (SOUZA-LOBO, 1991). No setor secundário, a título de exemplo, as 

ocupações femininas quase sempre obedecem a um mesmo critério: tarefas repetitivas, que 

exigem atenção, paciência, destreza e minúcia. Apesar das mudanças das últimas décadas, a 

inserção no mercado de trabalho segue sendo um fator central para a construção de 

identidade, para a definição do padrão de sociabilidade e, sobretudo, para obtenção de 

recursos que permitam suprir as necessidades básicas de forma autônoma. Para as mulheres, a 

conquista da autonomia econômica é condição essencial para que se possa projetar uma vida 

de autonomia plena. Para a população negra, o acesso ao mercado de trabalho é pressuposto 

para enfrentar uma realidade de pobreza e privação a que historicamente foi relegada, com o 

objetivo de fornecer subsídios para ampliar o conhecimento sobre as desigualdades de gênero 

e raça no mercado de trabalho.  

O crescimento da escolaridade feminina tem-se consolidado nos últimos anos e se 

manifestado nos diversos setores da atividade econômica. Um exemplo disso é o comércio, 

onde, em 2003, as mulheres com 11 anos ou mais de estudo, ocupadas nessa atividade, 

totalizavam 51,5%, enquanto os homens com a mesma característica alcançavam 38,4%. Na 

construção, esses percentuais se diferenciavam ainda mais: 55,4% de mulheres e 15,8% de 

                                                           

31 Reprodução social e cultural diz respeito a atividades domésticas não remuneradas, realizadas geralmente por 
mulheres, relacionadas à reprodução material e simbólica das pessoas, tais como: alimentação, cuidados com a 
saúde, educação, manutenção da casa (YANNOULAS, 2002).  
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homens. Em 2011, os percentuais de participação alcançados por elas foram superiores aos 

dos homens em praticamente todos os grupamentos de atividade. A exceção ocorreu na 

indústria, onde o crescimento deles foi maior em 1,7%. A superioridade da presença feminina 

com nível superior também foi verificada nos grupamentos de atividade, com destaque para a 

construção (atividade majoritariamente desenvolvida do sexo masculino). No entanto, apesar 

do predomínio de homens, a proporção de mulheres que tinham nível superior foi bem mais 

elevada que a deles: 28,6% das mulheres e 4,7% dos homens ocupados na construção em 

2011. A administração pública e os serviços prestados a empresas foram os grupamentos que 

apresentaram as maiores proporções de mulheres, tanto com 11 anos ou mais de estudo, 

quanto com nível superior. As estatísticas demonstram que as mulheres estão em maior 

proporção em funções não-qualificadas, em diversos segmentos ocupacionais e em todas as 

regiões metropolitanas do Brasil: enquanto os trabalhadores não-qualificados são 8% entre os 

homens, as mulheres não-qualificadas somam 20% (IBGE, 2012).  

Segundo Hirata (2002), não há muitos estudos analisando o trabalho feminino diante 

da inserção de novas tecnologias32, porém os dados disponíveis indicam que os postos 

automatizados utilizam pouca mão de obra feminina. Polivalência, qualificação, flexibilidade, 

integração de tarefas e trabalho em equipe não são atributos geralmente reconhecidos nas 

mulheres. Estas são destinadas a trabalhos mecânicos e repetitivos, com os quais são social e 

culturalmente identificadas. Novas tecnologias tendem a suprimir com maior frequência 

justamente a mão de obra não-qualificada, excluindo muitas trabalhadoras do mercado de 

trabalho. A flexibilização dos mercados incrementada nas últimas décadas aumentou ainda 

mais as desigualdades entre homens e mulheres quanto às condições de trabalho e emprego.  

Devido à baixa qualificação profissional, as mulheres encontram-se mais sujeitas aos 

trabalhos vulneráveis, como os realizados por empregados domésticos sem registro, 

trabalhadores familiares sem remuneração, autônomos e terceirizados, frequentemente à 

margem da economia formal. A ocupação feminina nestes postos atinge cerca da metade das 

mulheres ocupadas nas regiões metropolitanas de Recife e Salvador e situa-se em torno de 

40% nas demais regiões. Para os homens, essa proporção gira em torno de 30%, destacando-

                                                           

32 Dado disponível no site: <http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/about/index.htm>. Acesso em 
26. out. A OIT possui um setor que estuda a situação da mulher no mercado de trabalho e promove programas 
ligados aos estudos de gênero (Gender Promotion Programme/ GENPROM: Employment Sector). 
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se a região metropolitana de Recife, com 38,7% (Dieese, 2010). Assim, percebe-se que “A 

flexibilidade é sexuada”, lembra Yannoulas (2002, p. 25)33.  

Ocorre um círculo vicioso implicado na dialética da inclusão/exclusão para aumentar a 

exploração: a inserção das mulheres no setor produtivo, principalmente daquelas pertencentes 

às camadas populares, é, muitas vezes, limitada pelas suas responsabilidades domésticas e 

familiares; culturalmente o seu trabalho é menos valorizado que o masculino, incluindo aí 

menores salários; são atribuídos às mulheres trabalhos reprodutores das tarefas domésticas, ou 

seja, trabalhos não-qualificados, em postos não-automatizados, que utilizam poucos 

componentes tecnológicos. Estes são os primeiros a desaparecer quando surgem novas 

tecnologias ou mudanças nas estratégias organizacionais. Estas mudanças geram ampliação da 

rede de subcontratação, terceirizando vários postos ou estabelecendo contratos flexíveis, mal 

pagos e provisórios. Estes postos são ocupados maciçamente por mão-de-obra feminina. O 

fruto de toda essa segmentação ocupacional deixa as mulheres sempre mais vulneráveis aos 

processos de exclusão social. 

Como instituição social, a escola, enquanto espaço ocupacional de docentes, está 

sujeita a apropriar-se das formas de organização e de representação da sociedade na qual está 

inserida. Assim, as desigualdades e discriminações de raça, gênero classe e religião, 

vivenciadas externamente, são reproduzidas, endossadas, produzidas ou transformadas nas 

relações entre os sujeitos do contexto escolar. A educação formal surgiu num espaço 

preparado para esse fim especificamente; entretanto, já foi marcada pelo caráter de 

diferenciação, visto que o acesso à escola começa com a exclusão de mulheres e pobres. Haja 

vista o exposto, cabe salientar que, mesmo após a inserção de todos e todas na escola, ou seja, 

terem adquirido o direito à educação, a escola passa e/ou continua a diferenciar por idade, 

sexo, classe social, conduta ou suposto grau de inteligência. Para Auad, “a escola, assim como 

outras instituições sociais, ressalta e utiliza as diferenças e transforma-as em desigualdades” 

(AUAD, 2006, p. 77). A educação tem papel importante no reforço, na interiorização e 

também na transformação das construções sociais, e por sua vez, das diferenças e 

desigualdades.  

Ora, faz-se necessário destacar que ao longo de sua história, a escola tem congregado 

na sua prática docente as construções sociais que se tinham e ainda se têm sobre masculino e 
                                                           

33 Estudos apontam que estaria havendo modernamente a valorização de atributos considerados “femininos”, tais 
como sensibilidade, capacidade de comunicação (transmitir e saber escutar), visão de equipe (trabalho solidário). 
Entretanto, há autores que apontam que esta seria uma nova forma de discriminação, reforçando antigos 
estereótipos sexuais e fazendo uso deles para justificar o maior uso intensivo da mão de obra feminina 
(YANNOULAS, 2002). 
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feminino, e é através da ação pedagógica que essas construções foram e são empregadas para 

moldar condutas de meninas e meninos. 

Ao se pensar no trabalho docente na escola como instituição onde deve ocorrer a 

formação integral de crianças – homens e mulheres –, sugere-se reconhecê-la como um 

espaço privilegiado na interiorização das desigualdades, visto que está inserida na sociedade e 

também a reproduz com suas diferenças, desigualdades e discriminações. No entanto, 

podemos afirmar que ela é também o lugar onde essas diferenças e desigualdades podem ser 

contestadas. Desse modo, a escola, configurando-se num contexto social em que as 

construções sociais são vivenciadas, tende a tornar-se um lugar onde elas poderão ser 

pensadas e também contestadas.  

Contudo, percebe-se que ainda se sobressai no contexto escolar a marcação das 

diferenças que permeiam as identidades de gênero pela desigualdade. Nessa tarefa, em vários 

estudos são salientadas as desigualdades na escola, presentes em diversas áreas do 

desenvolvimento dos discentes, como na Linguagem, na História, na Matemática e na 

Educação Física, como apontam os trabalhos de Moreno (1999), Toscano (2000) e Louro 

(2003). Nesse ínterim, para Auad (2006), além das atividades nas aulas de educação física, as 

brincadeiras nos pátios das escolas e as disposições dos discentes em sala de aula tendem a 

fornecer indícios de como se dão as relações de gênero na escola e como a interferência de 

professores e professoras influencia essas relações. Não obstante, as atividades realizadas e os 

diálogos travados pelos docentes nos momentos de intervalos, especificamente na sala dos 

professores, também indicam as relações de gênero na escola. 

Isso fora comprovado com a pesquisa, visto que a marcação das diferenças e das 

identidades de gênero estão presentes nos espaços da escola (salas de aula, corredores, sala 

dos/as professores/as, espaço de recreação, refeitório, entre outros). Professores e professoras, 

sem perceber, legitimam as diferenças de gênero e formam grupos: feminino e masculino, 

cada grupo ocupando seu espaço, o que não é diferente entre os alunos, sem contar com a 

dicotomia feita pelos próprios profissionais: dando também a cada sexo um tratamento 

diferenciado a partir do momento em que separam meninos e meninas em determinadas 

atividades, por exemplo. 

É na sociedade que as características sexuais femininas e masculinas são construídas e 

representadas. Portanto, ao chegarem à escola, meninos e meninas já percorreram um 

caminho social de convivência e de incorporação dos valores de sua cultura. Sabem a que 

gênero pertencem e, na maioria das vezes, o que se espera deles nos papéis masculino e 

feminino. Isso nos faz dizer que em muitos casos, estão carregados das antigas visões 
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preconceituosas acerca do homem e da mulher, edificadas com base nas diferenças de sexo. 

Por sua vez, a escola reflete o sexismo que trespassa toda a sociedade, reproduzindo, com 

frequência, as estruturas sociais, robustecendo os preconceitos e vantagens de um sexo sobre 

o outro, colaborando para a construção da identidade sexual das meninas e dos meninos. 

Com o intuito de discutir a temática em seu livro intitulado Como se ensina a ser 

menina: o sexismo na escola, Moreno Marimón (2003) defende que a escola pode ensinar a 

pensar, a questionar, e com isso apontar para novas formas de interpretar o mundo e de 

organizá-lo. Segundo essa autora, a escola pode, por um lado, através do desvelamento dos 

sistemas de pensamento e atitudes sexistas presentes na sociedade (e na própria escola), 

abraçar e tomar para si a empreitada de resistir e proporcionar mudanças nessas concepções e 

comportamentos sociais. Por outro lado, a partir do momento em que não explicitar as 

desigualdades de gênero, a escola pode acomodar-se e continuar (re)produzindo os modelos 

tradicionais na relação entre os sexos. Entretanto, caso faça a segunda opção, estará evitando a 

percepção e construção de novas maneiras de estabelecer a relação entre mulheres e homens. 

Portanto, a escola colabora para manutenção dos sistemas de pensamento e atitudes 

sexistas, historicamente construídos, que tendem a manter as mulheres marginalizadas e 

hierarquicamente submetidas a padrões masculinos.  

O androcentrismo consiste em considerar o ser humano do sexo masculino 
como o centro do universo, como a medida de todas as coisas, como o único 
observador válido de tudo o que ocorre no nosso mundo, como o único 
capaz de ditar leis, de impor a justiça, de governar o mundo. É precisamente 
esta metade da humanidade que possui a força (os exércitos, a polícia), 
domina os meios de comunicação de massa, detém o poder legislativo, 
governa a sociedade, tem em suas mãos os principais meios de produção e é 
dona e senhora da técnica e da ciência (MORENO MARIMÓN, 2003, p.23). 

A linguagem, o pensamento científico androcêntrico, os conteúdos de ensino das 

diversas disciplinas, os procedimentos pedagógicos e os padrões de relação entre 

professores/as e alunos/as contribuem para a manutenção do status quo masculino e feminino. 

Assim, a visão androcêntrica do mundo é compartilhada por todos, mulheres e homens, e não 

percebemos, pois, tendo sempre estado nela submersos, encaramos como universal, natural e 

imutável.  
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4.1 APRESENTANDO ONDE A ESCOLA ESTÁ INSERIDA 

A Escola Estadual Professor Valnir Chagas, localiza-se no município de Aracaju cujo 

corpo docente é constituído pelas professoras do ensino fundamental dos turnos matutino e 

vespertino. De acordo com o IBGE, o Estado de Sergipe apresenta uma área de 21.918.354 

km2 e densidade demográfica de 94,35 hab./km2. Tem uma população de 2.068.017 pessoas, 

sendo 1.005.041 homens e 1.062.976 mulheres, distribuídas em 75 municípios (IBGE, 2010). 

A capital, Aracaju, apresentava pouco mais de 571.149 habitantes. O município é uma 

das microrregiões do estado brasileiro de Sergipe pertencente à mesorregião do Leste 

sergipano e localiza-se no litoral, sendo banhada pelos rios Sergipe e Poxim, e sua extensão 

territorial é de 181.857 km2.  Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH34 

revelou que o de Aracaju foi 0,770. Segundo a classificação do PNUD, o município está 

situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 

2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi educação (0,708), seguida por 

longevidade (0,823) e por renda35 (0,784). No entanto, a capital apresenta preocupantes 

indicadores sociais no que se refere a saneamento básico e abastecimento de água tratada, 

iluminação pública, pavimentação das ruas, arborização, bibliotecas, áreas de lazer, entre 

outros.  

Cabe destacar alguns fatores intrinsecamente relacionados com o nível de escolaridade 

da população, os quais podem ser comprovados através do IDHM da Educação de Aracaju. A 

proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica 

a situação da educação entre a população em idade escolar do município, devendo salientar 

que no período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 

8,87% e no período de 1991 e 2000, 34,08%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 53,41% entre 2000 e 2010 e 

56,05% entre 1991 e 2000. Não obstante, a proporção de jovens entre 15 e 17 anos com 

ensino fundamental completo cresceu 49,22% no período de 2000 a 2010 e 70,51% no 

período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 110,85% entre 2000 e 2010 e 61,95% entre 1991 e 2000 (PNUD, 2010).  

                                                           

34 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o nível de desenvolvimento humano do país, estados e 
cidades. Para realizar a medição, utiliza como critérios a educação (alfabetização e taxa de matrícula), 
longevidade (a média de vida) e renda per capita (PIB).    
35 Observa-se que a renda per capita média de Aracaju cresceu, porém a desigualdade se manteve, apresentando 
um Índice de Gini (instrumento usado para medir o grau de concentração de renda) de 0,62 em 2010 (PNUD, 
2010). 
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Quanto ao fluxo escolar por faixa etária em 2010, 59% dos alunos entre 6 e 14 anos de 

Aracaju estavam cursando o ensino fundamental regular na série própria para a idade. Em 

2000 eram 49,61% e em 1991, 32,02%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 29,74% estavam 

cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 17,91% e em 1991, 9,69%. Entre 

os alunos de 18 a 24 anos, 27,07% estavam cursando o ensino superior em 2010, 12,07% em 

2000 e 6,56% em 1991. Destaca-se que em 2010, 2,58% das crianças de 6 a 14 anos não 

frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos, atingia 10,96% 

(PNUD, 2010).   

No tocante à assiduidade escolar de 6 a 14 anos, nota-se que Aracaju em 2010 

apresentava 59,00% no ensino fundamental sem atraso; 19,02% no ensino fundamental com 

um ano de atraso; 15,75% no ensino fundamental com dois anos de atraso e 1,63% no ensino 

médio. Notifica-se que 10,96% dos alunos com idade de 15 a 17 anos não frequentam a 

escola; 29,74% estão no ensino médio sem atraso; 10,61% no ensino médio com um ano de 

atraso; 2,83% no ensino médio com dois anos de atraso; 32,30% cursando o ensino 

fundamental e 2,37% cursando o ensino superior. Com idade de 18 a 24 anos registra que 

55,84% não frequentam a escola; 27,07% encontram-se no curso superior; 2,90% no 

fundamental e 7,58% no ensino médio (PNUD, 2010).   

Vale ressaltar que a escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso 

a conhecimento e também compõe o IDHM Educação. Sendo assim, em 2010, 69,50% da 

população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 54,24%, o 

ensino médio. Em Sergipe, 46,89% e 31,92%, respectivamente. Esse indicador carrega uma 

grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. A taxa 

de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 7,19% nas últimas duas décadas 

(PNUD, 2010).   

Com relação aos municípios brasileiros, Aracaju apresenta uma situação intermediária: 

ocupa a 227ª posição, sendo que 226 municípios (4,06%) estão em situação melhor e 5.338 

municípios (95,92%) estão em situação igual ou pior. Comparado aos demais municípios 

sergipanos está em uma situação considerada boa, pois ocupa a 1ª posição, sendo que  

(0,00%) município está em situação melhor e 74 municípios (98,67%) estão em situação pior 

ou igual36. Além disso, ressalta-se que Sergipe ocupa atualmente (2010) a 20ª posição no 

ranking nacional, com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,742 (PNUD, 2010).  

                                                           

36 Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 2013/PNUD. 
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 Nesse escopo, no tocante à educação, segundo o Censo Demográfico de 2010, o 

número de pessoas não alfabetizadas em Sergipe representa 19,07% da população do Estado. 

Contudo, Sergipe apresentou uma taxa de alfabetização de 80,93% na faixa etária de 5 anos 

ou mais de idade. Vale ressaltar que essa taxa permanece é maior do que a registrada na 

região Nordeste (80,18%) e menor que a do país (89,08%) (CENSO ESCOLAR, 2012).  

Outrossim, de acordo com o Censo Escolar realizado pelo MEC, observa-se que em 

Sergipe a rede pública de ensino, todos os níveis, é a principal responsável pela oferta de 

matrículas. Em 2010, era responsável por 73,31% das matrículas na Educação Infantil, 

82,29% no ensino fundamental e 82,24% no ensino médio. As estatísticas disponibilizadas 

revelam que no ensino fundamental público a taxa de abandono em 2010 cresceu 5,9%, mais 

que o registrado em 2009 (4,4%) frente a uma taxa de 0,3%, verificada no ensino fundamental 

privado. No entanto, no ensino médio público, essa taxa apresentou uma elevação 

significativa de 18,3%, enquanto o setor privado registrou apenas 06% (CENSO ESCOLAR, 

2012). 

4.1.2 A Escola Professor Valnir Chagas: campo empírico da pesquisa  

 

Foto 01 – Prédio da Escola Estadual Professor Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 

A Escola Professor Valnir Chagas campo empírico desta pesquisa, está sediada na Rua 

Itabaiana, nº. 313 Centro, Aracaju/Se, zona marcada pelo forte comércio, com poucas 

residências, próximo ao Quartel da Polícia Militar de Sergipe e à Delegacia de Atendimento a 

Grupos Vulneráveis – DAGV. A unidade escolar está situada em uma área bastante 
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estratégica para os alunos e familiares, e mesmo estando próxima aos órgãos mencionados, é 

ponto desejado por bandidos e marginais que circulam em suas imediações, o que torna os 

discentes vulneráveis, visto encontrar-se próximo a uma praça ponto de encontro e de 

comércio de usuários de drogas ilícitas e assaltantes. Portanto, a presença desses órgãos não 

inibe a ação de tais sujeitos, bem como a ação de alunos pertencentes a grupos organizados da 

própria escola e de outras escolas próximas, que agem dentro e fora da escola com atos de 

vandalismo e violência.  

As respondentes salientaram a necessidade da participação e o acompanhamento da 

família, pois, segundo elas, a escola tornou-se um espaço ao qual mães e pais enviam filhos e 

filhas e esquecem que devem participar de todo o processo. Assim, em quase todos os 

momentos demonstraram a fragilidade do estabelecimento de ensino, citando, inclusive, 

alguns problemas graves ocorridos dentro da escola envolvendo discentes, bem como durante 

a saída37.  

Com o intuito de apresentar melhor o nosso campo empírico, faz-se mister salientar 

que a Rede Estadual de Ensino de Sergipe apresenta uma divisão administrativa composta de 

dez Diretorias Regionais de Educação (DREs), distribuídas em dez microrregiões sergipanas 

abrangendo os 75 municípios, com 378 escolas que atendem aos discentes matriculados 

anualmente. Dessas diretorias, temos a Diretoria de Educação de Aracaju – DEA, que se 

localiza em Aracaju, Rua Laranjeiras, Bairro Getúlio Vargas com o total de 90 escolas, uma 

das quais é a Escola Valnir Chagas com todas as suas especificidades.   

Essa escola foi criada em 21 de janeiro de 1981, autorizada pela Resolução n. 

070/85/CEE e reconhecida pela Resolução nº. 022/95/CEE. Foi fundada sob jurisdição do 

governo de José Rollemberg Leite, tendo como secretário de educação Antonio Carlos 

Valadares, com o objetivo de servir como campo de estágio dos discentes do Instituto de 

Educação Rui Barbosa, que, na ocasião, foi denominada de Laboratório Rui Barbosa, dirigido 

pela Professora Marlene Montalvão. Em 1984, o então conhecido Laboratório Rui Barbosa 

passou a ser chamado de Escola de 1º Grau Professor Valnir Chagas, e sua denominação se 

deu em homenagem ao estudioso da Filosofia da Educação, o Professor Valnir Chagas38. 

Desta forma, passou a oferecer o ensino fundamental nos três turnos e supletivo do 1º grau no 

turno noturno.  

                                                           

37 Observa-se que atendendo à solicitação das professoras e com o intuito de preservar a imagem da escola, os 
fatos não serão narrados. 
38 Filósofo, escritor e professor de destaque nacional, responsável por diversos estudos de modernização do 
ensino em nosso país.  
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Nesse ínterim, no que se refere à escola39, faz-se necessário salientar que esta é um 

ambiente de difusão de alguns aspectos da memória coletiva, apreciada pelo grupo social ao 

qual pertence40. Nela, construímos e desconstruímos identidades diversas, bem como é local 

reservado na memória de cada um, pois as escolas são “celeiros” de memórias. Sendo assim, 

Graça (2002) menciona que a escola é um local público e que a educação tem a obrigação de 

dar conta dos fenômenos presentes na cidade; portanto, instituição é responsável pela 

distribuição das capacidades e dos conhecimentos imprescindíveis para que os estudantes 

possam não só entender o meio urbano em que vivem, mas também reforcem seus 

compromissos como cidadãos.   

Para adentrar no universo dessa pesquisa faz-se necessário abordar que a cultura 

escolar, compreendida por Dominique Julia (2001), não pode ser analisada fora das relações 

conflituosas e/ou pacíficas mantidas por ela no percurso de sua história articulada ao conjunto 

de outras culturas, a saber, cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. Nesse sentido, 

percebe-se que existe em educação uma consonância na qual se nega o que é passado, e as 

práticas clássicas como a leitura oral e o ditado, por exemplo, são qualificadas como 

“atrasadas”. Logo, a supressão da memória, bem como a história de vida, acabam cedendo 

espaço para uma identidade atemporal e reificada. Entretanto, a identidade não é uma 

representação abalizada no traço da realidade, mas uma configuração essencialmente 

histórica. Logo, é oportuno salientar, que através das histórias de vida, podemos ponderar a 

educação, visto que a vida pode ser considerada como ambiente de educação. De todo modo, 

memória e história atuam diferentemente, porém estão imbricadas, mantendo boas relações, 

visto que “entre história e memória as relações são claras. O saber histórico pode contribuir 

para dissipar as ilusões ou os desconhecimentos que durante longo tempo desorientaram as 

memórias coletivas” (CHARTIER, 2009, p. 24).  

Nas experiências vividas no cotidiano, nossa memória organiza e reorganiza o que 

aprendemos, de forma que muitas vezes é possível lembramo-nos dos fatos de maneira 

diferente da que aprendemos. Por conseguinte, a memória é dinâmica e assim deve ser 

                                                           

39 “Essa instituição é importante, mesmo quando apontamos a sua crise na construção das subjetividades do 
mundo contemporâneo, reside no fato de representar durante a infância e a adolescência, para além da sua 
finalidade específica, um território de lenta aprendizagem do mundo exterior. Outrossim, a escola como lugar de 
memória é simultaneamente material, simbólica e funcional”. (NUNES, 2002, p. 7).   
40 “No surgimento da forma escolar seja ela qual for, o que define o escolar não é o espaço, mas a atividade e a 
relação de dois grupos distintos: os mestres e os estudantes. Assim, a definição do espaço próprio e qualificado 
para o exercício do ensino aparece historicamente retardado, face à existência da escola como relação de 
transmissão e aprendizagem de conhecimentos estruturados e validação de aprendizagens, entre as quais a 
leitura, a escrita e o cálculo aparecem como essenciais a todas as outras” (FELGUEIRAS, 2010, p. 22). 
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entendida como elemento de ligação social dos grupos, isto é, os indivíduos de um grupo se 

identificam através das lembranças e dos valores comuns.  

Nesse sentido, Le Goff (2003) destaca que a memória pode ser individual ou coletiva, 

portanto, assim o sentimento de identidade enfatiza que a memória coletiva prossegue o seu 

desenvolvimento através da evolução social e política do mundo antigo. Não obstante, o autor 

ressalta que a memória coletiva sofreu grandes transformações com a constituição das 

ciências sociais e desempenha um papel importante na interdisciplinaridade que tende a 

instalar-se entre elas. Le Goff ainda afirma que “a memória, na qual cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos 

trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens” (LE GOFF, 2003, p. 471). 

Portanto, sendo a memória um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades, na angústia ou não, vale salientar aqui que a memória coletiva 

não é somente uma conquista; é também um instrumento e um objeto de poder. 

4.1.3 Conhecendo o projeto pedagógico da escola 

Isso posto, percebe-se que cabe à escola a reformulação de seus currículos. 

Salientamos currículo no plural porque, para além de um currículo oficial, há um currículo em 

ação e um currículo oculto que, em verdade, são os que constroem a identidade da escola. 

Para tanto, esta reformulação precisa ser coletiva e deve caminhar na direção de uma escola 

de qualidade social, portanto, inclusiva. Assim, Louro destaca que: 

Currículos, normas procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais 
didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de 
gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, 
ao mesmo tempo, seus produtores. Todas essas dimensões precisam, pois, 
ser colocadas em questão. É indispensável questionar não apenas o que 
ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as 
dão ao que aprendem. Atrevidamente é preciso, também problematizar as 
teorias que orientam nosso trabalho [...]. Temos de estar atentas/os, 
sobretudo, para nossa linguagem, procurando perceber o sexismo, o racismo 
e o etnocentrismo que ela frequentemente carrega e institui (LOURO, 2010, 
p. 64). 

Ao analisarmos o projeto pedagógico da Escola Valnir Chagas foi percebida sua 

importância para o bom funcionamento do estabelecimento e para a interação entre equipe 
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diretiva, docentes, discentes e profissionais administrativos, visto ser “O PPE um documento 

que respalda todo funcionamento da escola, caracterizando sua identidade” (PPE – Escola 

Valnir Chagas, 2013, p. 13).  

Assim, cabe citar que o PPE fora construído na perspectiva da Escola Cidadã, visando 

aprimorar o processo de organização e funcionalidade da escola, bem como edificar uma 

educação sólida e de qualidade, capaz de formar cidadãos aptos/dispostos de transformar sua 

realidade e a sociedade para melhor (PPE – Escola Valnir Chagas, 2013, p. 13).  

Para tanto, o PPE dessa escola apresenta como objetivos promover o processo de 

ensino-aprendizagem e despertar no educando uma consciência cidadã, tornando-o capaz de 

ser um agente transformador da sociedade, bem como desenvolver ações que contribuam para 

a qualidade do processo ensino-aprendizagem, estimulando a censo crítico e participativo do 

aluno, possibilitando a construção do seu próprio saber diante das questões sociais da 

comunidade na qual está inserido, e de valorização do docente, através de incentivo a 

formações continuadas a fim de enriquecer a interação e garantir o bom funcionamento da 

unidade escolar, envolvendo todos os segmentos, considerando as exigências impostas pela 

nova ordem do mundo globalizado (PPE – Escola Valnir Chagas, 2013, p. 18).   

Observa-se que o PPE oferta possibilidades de a escola desempenhar seu papel social, 

visto que o caminho para uma educação de qualidade necessita de planejamento eficaz a 

médio e a longo prazos, para assim superar as dificuldades do percurso e limitações que têm 

como bases: dedicação, integração, respeito ao próximo, inovação e transparência. 

Considerando a atual conjuntura de nossa sociedade, a escola não atende somente o 

que fora apresentado, mas também os pressupostos inerentes ao processo educacional que 

favorecem o desenvolvimento de competências e habilidades, bem como o de aprendizagens 

significativas que valorizam a formação integral do educando. Nesse sentido, o PPE da Escola 

Estadual Professor Valnir Chagas preconiza o que está nos documentos norteadores da 

educação básica e estabelece temáticas que devem ser desenvolvidas nas atividades 

pedagógicas e nos projetos, a saber: a) Ensino da Cultura Afro-brasileira e Indígena no Ensino 

Fundamental e Médio – Lei 10.639/2003, sancionada pela Lei 11.645/2008; b) Educação 

Ambiental – Lei 6882, de 08 de abril de 2010, que trata do Programa Estadual de Educação 

Ambiental; c) Música na Disciplina Arte na Educação Básica – Lei 11.769, de 18 de agosto 

de 2008; d) Educação Inclusiva – Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 

Com o intuito de subsidiar a prática pedagógica e a proposta vigente, são trabalhados 

conceitos como: sociedade, cidadão brasileiro, identidade do aluno, ensino, verificação da 
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aprendizagem, currículo, aprendizagem e prática pedagógica, os quais servem de parâmetro 

para as ações e objetivos delineados no PPE.  

Atualmente, a Escola Valnir Chagas apresenta IDEB de 4.1, e conforme o exposto no 

Projeto Pedagógico da Escola pretende-se: a) Elevar o IDEB dos anos finais em 40% em dois 

anos; b) Elevar a taxa de aprovação da escola em 20% em dois anos no ensino fundamental; 

c) Reduzir a taxa de reprovação da escola em 15% em dois anos no ensino fundamental; d) 

Reduzir as taxas de reprovação nas áreas de conhecimento/disciplinas críticas do ensino 

fundamental, identificadas no diagnóstico em 15%; e) Garantir o cumprimento das diretrizes 

curriculares em todas as turmas; f) Avaliar qualitativamente 90% dos estudantes; g) 

Aperfeiçoar a gestão de processos, reduzindo em 80% o tempo de resolução das demandas; h) 

Suprir em dois anos 70% dos ambientes escolares com os equipamentos e materiais 

necessários ao desenvolvimento de suas diversas atividades; i) Garantir que em dois anos, 

60% dos equipamentos e instrumentos de apoio pedagógico estejam em condições adequadas 

de uso.   

Destarte, cabe salientar que a escola, aos longo dos anos, tem contado com parcerias 

de entidades representativas da comunidade e sociedade sergipana: comércio local, SESC, 

Correios, Palácio Museu Olímpio Campos, Câmara Municipal de Aracaju, Posto de Saúde 

Maria do Céu, universidades e faculdades para a realização de pesquisas, estágios curriculares 

e projetos sociais. Convém ressaltar que a escola participou do Prêmio de Referência em 

Gestão Escolar – Ano base 2011/2012 e foi contemplada com o segundo lugar no Prêmio de 

Gestão na Rede Estadual de Ensino. A escola ainda apresenta alguns projetos elaborados e 

implementados pelos docentes:  

• Projeto de Leitura – “Ler é Socializar”; 

• Projeto de Educação Ambiental – “Educação Ambiental: uma visão 

interdisciplinar”; 

• Projeto de Ensino “Machado de Assis”;  

• Projeto de Treinamento Esportivo Voleibol Categoria “A”; 

• Projeto de Treinamento Esportivo Voleibol Categoria “B”; 

• Projeto Treinamento Esportivo – Tênis/mesa; 

• Projeto de Prática Esportiva de Base: Futsal Categoria “A”; 

• Projeto de Prática Esportiva de Base: Futsal Categoria “B”. 

Salienta-se que os projetos mencionados vêm sendo executados pelos(as) 

professores(as) com o incentivo e apoio da equipe diretiva, além dos outros funcionários da 
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escola (vigilante, agente de limpeza, merendeira, etc.), e com a participação efetiva dos 

discentes. 

Faz-se necessário citar que a escola realiza ações de planejamento participativo, 

acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos financeiros, levando em conta as 

necessidades do projeto pedagógico, os princípios da gestão pública e a prestação de contas à 

comunidade. Promove ações com a comunidade escolar para decidirem a aplicação dos 

recursos, priorizando as ações que contemplam o projeto pedagógico.  

Tendo como base o Plano de Ação para Melhoria da Escola – 2013, vale ressaltar que 

o Valnir Chagas prioriza em seu plano de ação o incentivo e a participação da família na 

escola, divulga e estimula a participação dos docentes e funcionários e cursos de formação 

continuada, estimula o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e aulas 

dinâmicas, promove a utilização da Sala de Leitura/Biblioteca como ambiente favorecedor da 

aprendizagem, entre outros. Ficam claros através do PPE os objetivos e metas da escola para o 

desenvolvimento pleno e eficaz do processo ensino-aprendizagem e o quanto essa unidade 

escolar é importante para o processo de formação de uma sociedade mais justa, visto que “a 

escola é uma caricatura da sociedade” (MORENO, 1992, p. 80). 

Cabe citar que não estamos aqui enunciando mudanças na sociedade a partir somente 

da escola, mas também, novas alternativas e possibilidades que podem ser visualizadas, e 

estas por sua vez podem viabilizar a compreensão de como as desigualdades se estabelecem e 

como podemos superá-las. A instituição escola deve ser um lugar privilegiado de encontros 

para lidar com essas questões e trabalhar com as diferenças; é um espaço que deve unir os 

sujeitos ao invés de separá-los. Dessa forma, torna-se possível oferecer/proporcionar 

condições em que o masculino e o feminino se mantenham singulares e, na mesma medida, 

plurais. 

Logo, as memórias indissoluvelmente são nossas, fazem parte de cada indivíduo e o 

constituem. As memórias dizem quem somos e integram nosso presente ao passado, tanto na 

perspectiva de que inventamos um passado adequado ao presente, quanto ao contrário. 

Destarte, estamos no centro delas, e só quando elas fazem conscientemente parte de nós é que 

podemos partilhá-la com os outros. Para a memória, a escola é vida, caminho que 

intimamente a história transporta com o objetivo de reconstrução, sempre incompleta e 

imbuída de problemas. Desse modo, a história da educação começa onde a memória da escola 

termina, conforme expressa Nunes (2002).   

Ao falar de memória, cabe salientar que para existir memória é necessário ter algum 

significado, isto é, ser construído um processo de valorização da memória (símbolos – 
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construídos ou não). Não obstante, a identidade e/ou identidades nascem de acordo com o 

lugar onde se vive (identidade cultural, profissional, nacional). Assim, com iniciativa de 

políticas públicas, podemos dizer que nascem identidades, visto que a memória e as 

identidades são debate público e político. Isso posto, percebe-se que “tal como o processo de 

escolarização, as culturas escolares41 resultam da ação dos sujeitos que fazem a escola, 

portando consigo seus diversos pertencimentos e identidades” (FARIA FILHO apud 

BENCOSTTA, 2010, p. 40). Dessa maneira, “o adjetivo escolar deve ser delimitado 

apresentando como pressuposto a educação como prática social e cultural não restringida 

somente aos processos de escolarização”, como aponta Souza (2007, p. 176). 

Nessa linha de reflexão, compreende-se que:  

Na valorização da ação dos sujeitos da educação na produção das múltiplas 
experiências de escolarização, emergem estudos que se interrogam sobre os 
modos como os professores e alunos traduzem ativamente políticas públicas 
em práticas escolares e, simultaneamente, apresentam aos órgãos de poder 
problemas escolares que demandam regulação ou criam soluções 
inesperadas para os desafios encontrados (VIDAL e SCHWARTZ, 2010, p. 
27). 

Segundo o Censo Escolar 2012, podemos perceber um quantitativo maior de mulheres 

no quadro de profissionais docentes, o que ratifica a feminização do magistério. O processo 

que podemos chamar de feminização do magistério tem sido frequentemente justificado por 

linhas essencialistas, associando-se supostas características das mulheres às necessidades da 

docência, notadamente na educação básica. No imaginário popular, as mulheres têm vocação 

para o magistério, por sua amorosidade, dedicação e inclinação maternal, e isto está associado 

também a uma visão mistificada do processo educativo.  

                                                           

41 “Cultura escolar pode ser definida como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 
incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo 
épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)”, como salienta Julia (2001, p. 
10). 
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Foto 02 – Sala dos/as docentes da Escola Estadual Professor Valnir 
Chagas – Encontro com os/as docentes para comemorar “O dia do/a 
Professor/a” (2013). 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 

Entre os séculos XIX e XX a docência foi progressivamente transferida do âmbito de 

atuação masculina para a feminina. Esse processo tem sido comumente justificado e 

naturalizado como características intrínsecas às mulheres. Entretanto, entendemos que o 

processo de feminização do magistério tem estirpes em mecanismos de poder geradores de 

formação das identidades profissionais do ser professora, com várias nuances e que vêm 

passando consecutivamente por modificações. No que se refere ao processo de feminização 

do magistério, os argumentos mais difundidos colocam como pontos fundamentais a falta de 

interesse dos homens em continuarem na profissão em virtude da “precarização da docência”, 

em especial devido aos baixos salários; a “dificuldade” que a mulher apresenta em acessar 

outras profissões; compreensão no imaginário social de que essa seria uma profissão própria 

das mulheres, entre outros. Isso posto, cabe salientar que durante a pesquisa na Escola 

Estadual Professor Valnir Chagas, constatou-se um número maior de professoras que 

professores, sendo dezesseis professoras e nove professores (CENSO ESCOLAR, 2012). No 

entanto, a pesquisa também nos apresentou um quantitativo interessante e igualitário de 

professores e professoras graduados e ministrando matemática, o que antes não era comum. 

Outro ponto que chamou atenção foi o fato de a escola não apresentar em seu quadro, 

professores de língua portuguesa e estrangeira. Esses dados podem ser constatados no Quadro 

1. 
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Quadro 1 – Docente por disciplinas 
DISCIPLINAS MULHERES HOMENS 

Língua/Literatura Portuguesa 5 - 

Língua/Literatura Estrangeira - 
Inglês 

2 - 

Matemática 3 3 

História 1 1 

Geografia 1 1 

Ciências 4 - 

Ensino Religioso 4 1 

Educação Física 1 3 

Artes (Educação Artística, 
Teatro, Dança, Música, Artes 
Plásticas e outras) 

- 1 

Total 21 10 

Fonte: Censo Escolar 2012 

Cabe salientar que ao observamos a organização dos espaços educativos e 

administrativos do Valnir Chagas, percebemos a preocupação com espaços físicos como 

diretoria, sala de direção e coordenadoria de ensino, secretaria e comitê pedagógico (espaços 

pequenos e de certa forma improvisados), mas que estão localizados no térreo e próximos à 

entrada da escola. O quadro de profissionais da direção da escola é composto por três 

mulheres, sendo uma na função de diretora e duas na coordenação pedagógica.  

Quadro 2 – Perfil dos(as) servidores(as) por lotação 
SERVIDORES POR 
LOTAÇÃO 

MULHERES HOMENS 

Direção 1 - 
Coordenação Pedagógica 2 - 
Secretária 1 - 
Tutores: Programa Mais 
Educação 

3 2 

Comitê Pedagógico 2 - 
Oficial Administrativo 4 1 
Executor de Serviços Básicos 5 1 
Merendeira Escolar 2 - 
Vigilante - 4 
Total 20 8 
Fonte: Projeto Pedagógico da Escola – 2013 

Com base no quadro 2, percebe-se que a escola apresenta um espaço tipicamente 

feminino, independentemente da ocupação, isto é, se desenvolvem atividades “meios ou fins”. 
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Não obstante, nota-se que, na medida em que o nível hierárquico aumenta, a participação 

feminina permanece superior em relação à dos homens, inclusive no que se refere ao cargo de 

direção.  

As ações e as reflexões efetivadas na escola tendem a exigir a implementação de 

políticas específicas, estáveis e irrestritas, provenientes dos poderes constituídos. Percebe-se, 

assim, a necessidade da sistematização de um programa de formação continuada que assegure 

aos docentes a reelaboração de seus pensamentos, bem como de suas práticas que, 

historicamente, têm reforçado e nutrido preconceitos e discriminação contra as mulheres e, 

por conseguinte, o fortalecimento do machismo.  

4.1.4 O perfil dos(as) discentes da Escola Valnir Chagas  

Atualmente, a escola apresenta 25 turmas, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com 

um total de 591 discentes matriculados e 25 docentes e 05 monitores de atividade 

complementar. Cabe salientar que do quadro total de alunos, 150 deles encontram-se 

matriculados em atividade complementar, ou seja, são alunos inseridos no Programa do 

Governo Federal “Mais Educação” (CENSO ESCOLAR, 2012).  

 
Foto 03 – Espaço para recreação e aula de Educação Física da Escola  
Estadual Professor Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 

O corpo discente é bastante heterogêneo, com alunos(as) na faixa etária de 10 a 17 

anos de idade, matriculados no ensino fundamental, constituído de alunos(as) de diversos 
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bairros da capital e da grande Aracaju, e uma boa parte proveniente da rede particular de 

ensino. A maioria dos discentes são filhos(as) dos comerciários da região que pouco 

comparecem à escola para o devido acompanhamento e participação efetiva em seu 

desempenho escolar, o que podemos identificar como um sério agravante no processo ensino 

e aprendizagem e interação entre família e escola.  
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CAPÍTULO IV 

DIÁLOGOS ENTRE OS SUJEITOS 

O primeiro contato feito por mim na Escola Professor Valnir Chagas se deu por meio 

da minha parceria como assistente social, coordenando e executando projetos sociais, como já 

mencionado. No entanto, o primeiro contato como pesquisadora se deu no primeiro semestre 

de 2013, mas foi no segundo semestre desse mesmo ano que houve o estreitamento dos laços, 

claro que ainda com resistências por parte de algumas professoras. No decorrer das visitas e 

durante as aplicações dos questionários e entrevistas que sempre ocorriam nos intervalos, fui 

percebendo o quanto era importante estar ali com as professoras. Tentava não deixar escapar 

nada, pois para mim tudo era importante. Minha intenção ali era realizar a pesquisa com as 

professoras, e como não havia a intenção de selecionar, tentei deixá-las bem à vontade para 

participarem como sujeitos. Todas as respondentes me receberam na escola, e esta recepção 

passou a acontecer com muito entusiasmo e disponibilidade por parte de cada uma. Todas 

tinham muitas experiências para contar e se sentiam envaidecidas por compor a amostra da 

pesquisa. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

A amostra foi composta de sete professoras do ensino fundamental dos turnos 

matutino e vespertino da Escola Estadual Professor Valnir Chagas, Aracaju/SE, 

independentemente da área e disciplina que ministram, do nível de instrução, idade, estado 

civil e filhos. São elas42: Afrodite, Artemis, Dakimi, Eva, Gaia, Hera e Oya. 

Afrodite tem 49 anos. Graduada em Letras Língua Portuguesa e especialista em 

Língua Portuguesa. Ela é professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação e atua há 25 

anos como professora, sendo que trabalha nesta escola há um ano no turno vespertino e 

participa das assembleias da categoria e das caminhadas em prol dos direitos da classe, mas 

não atua em movimentos sociais e partidos políticos. É casada, tem um filho, reside com 

esposo e filho em um apartamento próprio, sempre trabalhou como professora e não trabalha 

em outra área.  

                                                           

42 Os nomes das participantes foram trocados para garantir a privacidade delas.  
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Artemis tem 39 anos. Graduada em Letras Português Inglês e especialista em 

Psicopedagogia. Ela é professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação há nove anos, 

mas atuava antes por meio de contratos no Estado. Trabalha nesta escola há cinco anos 

aproximadamente e não participa de espaços sociais como sindicato, movimentos sociais e 

partidos políticos. É casada, tem um filho, reside com esposo e filho em um apartamento 

próprio. Sempre trabalhou como professora e também trabalha com vendas (consultora) das 

empresas Natura e Boticário.  

Dakimi tem 44 anos. Graduada em Ciências Biológicas. Ela é professora efetiva da 

Secretaria de Estado da Educação há 17 anos e nesta escola trabalha há dois anos e não 

participa de espaços sociais como sindicato, movimentos sociais e partidos políticos. É 

casada, tem dois filhos, reside com esposo e filhos em casa própria. Sempre trabalhou como 

professora e não trabalha em outra área. 

Eva tem 62 anos. Graduada em Serviço Social e Biologia. Ela é professora efetiva da 

Secretaria de Estado da Educação e há 13 anos vem atuando neste segundo vínculo como 

professora, sendo que há oito anos trabalha nesta escola e não participa de espaços sociais 

como sindicato, movimentos sociais e partidos políticos. Do primeiro vínculo como 

professora da rede pública estadual já está aposentada, pois antes trabalhou no INSS durante 

15 anos, assim averbou o tempo de serviço do INSS com o de professora e aposentou-se. No 

momento encontra-se readaptada por motivos de saúde e desenvolve atividades junto à 

orientadora pedagógica. É divorciada, tem cinco filhos e hoje reside com apenas um filho em 

casa própria. 

Gaia tem 45 anos. Graduada em Geografia e especialista em Educação e Gestão de 

Manejo de Solo e Água.  Ela é professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação há 15 

anos e trabalha nessa escola há um ano aproximadamente. Também trabalha em ONGs e antes 

trabalhou no comércio e exerce atividades como militante de movimentos sociais, partidos e 

central sindical. É divorciada e tem três filhos e reside com eles. 

Hera tem 54 anos. Graduada em Pedagogia. Ela é professora efetiva da Secretaria de 

Estado da Educação há nove anos, sendo que há três trabalha nessa escola como orientadora 

pedagógica em processo de aposentadoria e não participa de espaços sociais como sindicato, 

movimentos sociais e partidos políticos. É divorciada, tem três filhos e reside com eles em 

casa própria e não trabalha em outra área. 

Oya tem 38 anos. Graduada em Letras Português e especialista em Língua Portuguesa. 

Ela é professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação há 18 anos e trabalha nesta 

escola há um ano e três meses. Participa dos movimentos de luta da categoria como 
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assembleias e greves e não participa de movimentos sociais e partidos políticos. É divorciada, 

tem um filho com quem reside em apartamento próprio. Já trabalhou como auxiliar de 

escritório e hoje não trabalha em outra área.   

5.1.2 Motivação e escolha do trabalho docente 

Procuramos, através da imagem da obra Abaporu, representar os conflitos femininos e 

a motivação no processo de escolha da profissão, visto que hoje uma parcela significativa de 

mulheres ainda realiza a escolha profissional considerando sonhos, “facilidade” para inserção 

no mercado de trabalho, estabilidade financeira (via emprego público) e aposentadoria. 

Abaporu – o homem que come (Tarsila do Amaral, 1928) 

 
Pintura óleo sobre tela 
85cmx73cm 
Movimento Modernista 
Museu de Arte Latino-americano de Buenos 
Aires (MALBA), Argentina 

Assim, a mulher é representada na obra como Abaporu, visto que o fato de a mulher 

ausentar-se da arena doméstica e inserir-se no espaço público (mercado de trabalho) denota a 

intenção de “deglutir” novos espaços, valores, cultura, entre outros, e transformá-los em algo 

possível para ela; o que não foi, nem é diferente para as respondentes. 

Assim, quando questionadas acerca da motivação e escolha do trabalho docente, as 

respondentes majoritariamente relataram que a escolha se deu em virtude da oportunidade de 

acesso para ingressar na universidade e, por conseguinte, ter uma formação superior. Estes 
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fatos justificam a inserção delas no magistério, bem como a permanência, pois “mais vale um 

pássaro nas mãos que dois voando”, como assim destacaram: 

Na cidade onde morava – Entre Rios, interior da Bahia – só existiam dois 
cursos: magistério e contabilidade. Não me lembro de terem me perguntado 
se eu preferia um ou outro. O fato é que fiz o curso do magistério, pois era o 
curso diurno (o outro era noturno). Mas vale ressaltar que minha mãe disse-
me que quando criança fazia das portas dos quartos, quadros e simulava dar 
aulas. Gostava de ser professora (Afrodite).   

Achava interessante quando era aluna e como eu gosto de inglês achei de 
seguir esta carreira de professora (Artemis). 

A escolha de uma profissão não anula a percepção dos sujeitos sobre os problemas que 

permeiam o seu campo de atuação. No magistério, são muitas as problemáticas apresentadas 

na literatura própria e também nos relatos das professoras já mencionados. O ingresso no 

ensino superior tem se tornado aspiração crescente da juventude brasileira, comum também 

nos jovens economicamente desfavorecidos, o que, não necessariamente, significa que as 

novas modalidades de educação superior, tampouco as políticas afirmativas previstas em lei, 

tenham sido suficientemente incorporadas. A condição socioeconômica é extremamente 

importante no processo das escolhas profissionais.  

Percebe-se que as escolhas muitas vezes encontram-se atreladas à oportunidade posta 

no momento, ou seja, a mulher é impulsionada a optar pela carreira de professora, a ela não é 

perguntado se este é o seu desejo; “não” são apresentados a ela outros caminhos. E movidas 

pelo desejo de garantir a independência profissional, por exemplo, optam pela profissão.  

Os resultados também evidenciam que os valores e estímulos são absorvidos pelo 

homem e pela mulher e compõem concomitantemente as identidades. No que concerne às 

mulheres, estas criam uma ambivalência que as induzem a se ajustar a carreiras “tipicamente 

femininas”, pois, ao serem educadas para o matrimônio e a maternidade, as jovens acabam 

mesmo não se dando conta, optando por carreiras que não lhes atrapalhem os papéis que irão 

exercer posteriormente. Ao mesmo tempo o mercado de trabalho robustece valores sociais e 

estimulam as mulheres a “profissões próprias ao sexo feminino43” (BLAY apud HECKERT, 

1991).  

                                                           

43
 A divisão sexual das carreiras ocorre porque o gênero está associado a noções socialmente construídas de 

masculinidade e feminilidade; ou seja, a distinção entre sexo e gênero é fundamental, pois muitas diferenças 
entre homem e mulher não são de origem biológica. Logo se observa que o gênero é um conceito socialmente 
criado que atribui aos homens e às mulheres papéis sociais e identidades distintas. 
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Diversos motivos levam à escolha de determinada profissão, bem como ao campo em 

que se almeja atuar. A carreira docente e o campo da escola pública, por exemplo, 

designadamente, possuem suas características no que tange a essa escolha. Sobre a escolha do 

magistério, Valle (2006) explica que, em sua pesquisa com professoras do 2º ao 5º ano do 

ensino fundamental, encontrou diversos motivos para que elas tivessem desejado essa 

profissão. 

Pudemos constatar assim que as motivações para o ingresso no magistério, 
evocadas pelos professores interrogados, permanecem no campo dos valores 
altruístas e da realização pessoal, estando fortemente ancoradas na imagem 
de si e na experiência cotidiana, a saber: o dom e a vocação (“tenho 
características inatas indispensáveis ao ensino”), o amor pelas crianças 
(“adoro trabalhar com as crianças”), o amor pelo outro (“eu sempre gostei de 
ajudar as pessoas”), o amor pela profissão (“adoro o trabalho escolar”, 
“formando os outros, a gente se forma a si mesmo”), o amor pelo saber (“é 
uma profissão que possibilita minha realização pessoal”), a necessidade de 
conquistar autonomia financeira (“o fato de entrar no magistério me permite 
ganhar a vida e continuar os estudos”) (VALLE, 2006, p.183). 

Nesse ínterim, podemos registrar que ainda que profissões masculinas e femininas não 

tenham hoje uma fronteira rígida, o gênero continua sendo responsável por escolhas 

profissionais, perdurando a divisão sexual das profissões. Assim, muitas das principais razões 

para a escolha do magistério estão relacionadas com o desejo de ajudar, cuidar do próximo, 

colaborando com a sociedade ou com as realizações pessoais, como, por exemplo, vir a atuar 

numa área que promove crescimento pessoal ou a conquista da autonomia financeira.  

Não obstante, o relato a seguir ratifica o fator socioeconômico, que pode ser 

confirmado a partir do momento em que Eva expressa:  

Fui motivada pela minha necessidade econômica e familiar, mas não estou 
arrependida, a escolha não foi ruim (Eva).  

O alcance de certa estabilidade profissional, segundo a Fundação Carlos Chagas 

(2009), é outro fator bastante atrativo do magistério, principalmente da rede pública de 

ensino. Atualmente, com os elevados índices de desemprego e a alta rotatividade profissional, 

devido à busca do mercado por mão de obra cada vez mais especializada, os concursos 

públicos ganham relevância para diversas classes profissionais, e para os professores não é 

diferente. Assim, é muito comum ouvir pessoas em busca do emprego público na perspectiva 

de obter, de certo modo, uma estabilidade profissional, principalmente no atual cenário da 
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sociedade capitalista, em que os sujeitos tendem a se preocupar com a estabilidade financeira, 

o que não é diferente para o magistério.  

Para suprimir as diferenças sociais entre os indivíduos, imagina-se que todos têm as 

mesmas oportunidades de educação. Uma conjectura forte, mas não totalmente verdadeira. A 

educação cria as habilidades que os trabalhadores ofertam no mercado de trabalho e que 

determinam seus níveis de produtividade e de rendimentos possíveis. Na nossa sociedade, 

industrializada e tecnológica, o papel de trabalhador tem uma influência marcante na inserção 

do indivíduo na sociedade. Assim, a primeira função do trabalho é a de prover os meios 

necessários para sobreviver, mas é algo mais que um meio de sobrevivência; é um 

componente básico que define o indivíduo, sendo que nossa identidade se baseia, em grande 

parte, no trabalho que realizamos. 

5.1.3 Possibilidades de mudar de profissão  

A opção pela obra “o ovo” ou “urutu” justifica-se por representar os desafios impostos 

pela profissão docente, isto é, a docência representa a cobra grande como um bicho que 

assusta e tem o poder de “deglutição”. A partir daí, o ovo é uma gênese (proposta da 

Antropofagia), o nascimento de algo novo aqui percebido como desejo e possibilidades de 

mudanças – o nascimento de uma nova mulher, uma nova vida.  

O Ovo ou Urutu (Tarsila do Amaral, 1928) 

 
Pintura óleo sobre tela 
60,55cmx72,5cm 
Movimento Modernista   
Coleção Gilberto Chateaubriand – MAM/RJ,  
Rio de Janeiro, Brasil 
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A ocupação profissional pode ser percebida como o maior mecanismo de inserção do 

indivíduo na sociedade e no desenvolvimento e manifestação da sua identidade. Acreditamos 

ser possível conceituarmos o trabalho humano como uma atividade que envolve esforço físico 

e/ou intelectual, que se realiza produzindo resultados sobre a realidade externa e dentro de 

suas conjunturas, com vistas a alcançar em troca algo indispensável para a sobrevivência e/ou 

bem-estar material e/ou psíquico daquele que o realiza.  

A relação do indivíduo com o trabalho pode representar meios para o desenvolvimento 

psíquico harmônico do indivíduo ou, por outro lado, levar à deterioração da sua relação 

consigo mesmo e com os outros. A partir do momento em que ocorre a impossibilidade de o 

profissional manifestar no trabalho as suas características pessoais e, por conseguinte, a não 

obtenção de compensações desejadas/necessitadas, podem ocorrer interferências no 

desenvolvimento pessoal, nas condições de vida e mesmo na possibilidade de sobrevivência 

da pessoa. Síndromes depressivas e paranoides, irritabilidade e agressividade exacerbada, 

drogadição e distúrbios psicossomáticos diversos podem ser consideradas como possíveis 

decorrências de uma relação negativa com o trabalho que geram entraves ao desenvolvimento 

psíquico individual, dificuldades nas suas interações sociais e afetivas e, consequentemente, 

na sua integração na comunidade (SELLIGMANN-SILVA,1994).  

A saída da mulher para o espaço público, nos últimos cinquenta anos, pode ser 

visualizada como um grande ônus para ela, em virtude, por exemplo, do aumento da 

incidência de doenças cardiovasculares nas mulheres, haja vista que o aumento de doenças 

associadas ao stress e à pressão social, antes tipicamente masculinas, demonstra que mulheres 

que trabalham fora de casa estão contraindo doenças associadas ao ritmo de vida e ao tipo de 

atividade laborativa. No tocante ao trabalho docente, estudos já indicam que a docência é uma 

das atividades profissionais mais estressantes.  

Faz-se necessário ressaltar que a escolha e o desempenho de uma profissão, bem como 

suas atualizações e redirecionamentos, inserem-se no desenvolvimento da carreira do 

indivíduo e também se insere em sua estrutura de vida como um todo. Assim, ao serem 

questionadas, dentro de uma escala de possibilidades sobre mudar de profissão, cinco das 

sete professoras relataram majoritariamente o desejo de não mudar de profissão, o que 

podemos confirmar através dos relatos a seguir: 

Por enquanto não tenho interesse em mudar de profissão, já que todos dizem 
e até eu mesma me analiso que nasci para ser professora, eu gosto [...] 
(Artemis). 
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Não tenho interesse, já estou me aposentando [...], mas como já estou me 
aposentando, pretendo fazer um trabalho voluntário em alguma entidade 
com fins filantrópicos. Fazer um curso de Bíblia, entre outras atividades 
(Hera). 

Não. A mudança de atividade será por conta da aposentadoria; e quanto à 
mudança de escola, a resposta é negativa também. O Valnir Chagas 
apresenta problemas assim como as outras escolas, portanto não dá para ficar 
de “galho em galho”. Esta escola para mim tem acesso maravilhoso (de onde 
moro até ela), tenho bons colegas (Afrodite). 

Não desejo mudar de trabalho, mas desejo um ambiente de trabalho mais 
tranquilo e organizado. [...] anseio uma estruturação da carreira que venha a 
possibilitar um avanço tanto de cargo como de salário (Gaia).  

Gosto demais do trabalho e da escola, mas penso em ingressar em outra área 
por motivos financeiros. Atualmente, consegui uma das minhas conquistas 
projetadas: convocação para um segundo vínculo. Penso sempre em 
continuar aperfeiçoando e melhorando minha prática. Já tentei mestrado e 
penso em cursar Direito (Oya). 

É importante observar que os relatos das respondentes em geral expressam, de certa 

forma, uma tensão acerca do “novo”, ou seja, de ingressar em uma nova profissão e/ou em 

uma nova escola, o medo de trocar algo visualizado como “certo” por algo 

desconhecido/incerto, associando ainda o fator aposentadoria, como se a vida profissional 

girasse em torno de um único e certo caminho, a aposentadoria. No entanto, mesmo diante das 

incertezas, encontramos o desejo de mudança que pode ser confirmado no relato de Oya. 

Percebe-se, portanto, que determinados desejos encontram-se atrelados às expectativas 

e planos para o futuro, estando estes majoritariamente relacionados à qualidade de vida 

através da aposentadoria, visto que para elas a aposentadoria significa conquista após anos de 

labor. Esses relatos demonstram que para as respondentes, o bem-estar está associado à saída 

do magistério, mesmo que por meio da aposentadoria, o que pode indicar um sofrimento 

dessas mulheres devido à excessiva jornada de trabalho, à própria natureza da atividade ou 

ainda ao trato dado à educação pelo Governo, que vem penalizando os profissionais da 

educação; ou pode ser uma soma de tudo isso. 

Observa-se que esse desejo está associado às excessivas horas de trabalho, aliadas à 

baixa qualidade de vida dessas mulheres, visto que a maioria dos profissionais do magistério, 

independentemente de ser homem ou mulher, tem acesso restrito ao lazer, à moradia digna, à 

saúde preventiva. Estamos nos referindo à qualidade de vida, aqui tratada como um conjunto 

de elementos, tais como segurança, bem-estar, lazer, possibilidades de ascensão 

profissional/social, bom salário, condições dignas de trabalho e capacitações pessoais e 
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profissionais. Não obstante, as expectativas também estão associada à família, pois as 

respondentes apresentam de forma clara em seus relatos a preocupação com os filhos e filhas, 

pontuando que através do trabalho remunerado podem oferecer melhores condições de vida 

para seus entes e que se sentem realizadas com o sucesso da prole.   

5.1.4 As mulheres nas duas esferas do trabalho 

É na “dança de roda” do cotidiano, ao lado de seus pares, na harmonia dos passos, que 

vemos a mulher, aqui em especial as docentes, sujeitos aprendentes contornando e driblando 

os arquétipos de masculinidade e feminilidade nos espaços público e privado. A ela cabe 

dançar e rodar na dança da vida para exercer os papéis de mulher, professora, dona de casa, 

mãe, esposa e sujeito agente da história. 

Dança de Roda (Cândido Portinari, 1955) 

 
Desenho a grafite, crayon, crayon colorido, sanguínea 
e sépia/cartão 35.5 x 35.5 cm (aproximadas) 
Rio de Janeiro, RJ 
Assinada no canto inferior esquerdo “Portinari” 
Datada na inscrição no canto inferior esquerdo “Paz O.N.U. VI-55”. 

Podemos esboçar que na atual conjuntura, a tensão entre trabalho produtivo e trabalho 

reprodutivo é uma realidade no cotidiano da maioria das mulheres trabalhadoras, os quais têm 

sido conferidos, sobretudo, a elas que enfrentam os conflitos da vida diária que resultam da 

contradição entre essas duas esferas de trabalho. A inserção da mulher no mercado de trabalho 

cada vez mais significativa não tem obedecido a uma maior divisão do trabalho doméstico 

com os homens e nem a uma maior oferta de serviços públicos direcionados para as 

necessidades cotidianas da reprodução social. Como veremos adiante, quando questionadas 
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acerca da jornada de trabalho, divisão do trabalho doméstico, administração da casa e 

educação dos/as filhos/as, os relatos das respondentes aqui analisados apontam nessa mesma 

direção, visto que, comumente, a mulher que ingressa na atividade remunerada não diminui 

de modo equivalente o tempo de trabalho no espaço doméstico, como podemos observar no 

relato a seguir 

Trabalho 30 horas semanais. Divido o trabalho doméstico e a administração 
da casa com meus filhos e filha. No turno da manhã, de segunda a sexta, 
estou na escola. Na segunda, terça e quinta à tarde é o trabalho voluntário. 
Na quarta e sexta pela tarde atividade extraclasse e sou doméstica aos 
sábados (Gaia). 

O relato aponta que o tempo de trabalho, ou seja, a jornada de trabalho remunerado e 

não remunerado de uma mulher será sempre maior que a do homem, pois este nem sempre, ou 

melhor, na maioria das vezes, não assume sua parte nos trabalhos de casa e de cuidados. 

Outro ponto importante é a falta de uma rede de serviços públicos que venha a se ocupar de 

alguns desses afazeres. Nesse sentido, a mulher quando pode pagar, recorre para a contratação 

desses serviços, delegando a outras mulheres as tarefas domésticas e a responsabilidade dos 

cuidados com a família.  

Os dados da pesquisa apontam aspectos do trabalho produtivo e reprodutivo, 

mostrando que no universo das respondentes, todas (100%) fazem parte da População 

Economicamente Ativa – PEA, cujos dados afirmam que são elas as principais responsáveis 

pelo trabalho doméstico, o que vem ratificar a permanência da lógica que preside a divisão 

sexual do trabalho no contexto do sistema capitalista/patriarcal. 

Trabalho atualmente 50 horas-aula semanais, eu sou a chefe do lar, mas 
passo o dia fora de casa trabalhando, assim tenho uma secretária para os 
afazeres domésticos. [...] procuro organizar dias e horários para não 
comprometer a vida social, o que é difícil, geralmente fico mais limitada ao 
trabalho durante a semana e o lazer aos finais de semana, com o filho, 
família e amigos (Oya).  

Logo, percebe-se que a dupla, e porque não chamarmos atenção para uma tripla ou 

quarta jornada, é a denominação que se tem dado ao movimento ocasionado pela 

sobreposição de tarefas do trabalho remunerado e não remunerado no cotidiano. A dupla e/ou 

tripla/quarta jornada não pode ser discutida de maneira simplificada, ou seja, como um 
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resultado automático da participação das mulheres no mercado de trabalho44 e sim como 

resultado das relações de produção e reprodução nesse sistema.  

Nesse aspecto, o relato informa:  

Trabalho todas as tardes e tento inovar. Sempre fiz tudo sozinha, apesar de 
ser casada eu tomo a frente de tudo, tentando sempre colocar em ordem e 
administrando da melhor forma para mim e para eles (Artemis). 

Nesse tipo de argumentação, surge o questionamento acerca do que é ser mulher. 

Assim, o relato de Artemis afirma que ela é uma mulher, e tal afirmação domina as demais 

mulheres de lugares, idades e opiniões diferentes. Para elas, asseverar que são mulheres afasta 

qualquer possibilidade de elas se definirem de forma diferente. Ser mulher não é a pura 

comprovação de um estado de fato, mas a afirmação de uma pretensão de ser, pois a grande 

empreitada de todas elas é o dever de ser o que elas percebem por mulher. Ora, verifica-se que 

para Artemis ser mulher é abraçar todas as responsabilidades para si; é organizar, cuidar; é ser 

avaliada e avaliar-se, permitir-se ser julgada e condenada quando algo sai errado, por 

exemplo. Entretanto, esse comportamento deve ser compreendido e respeitado, pois são 

comportamentos adquiridos culturalmente. 

Paralelo a isso, Afrodite expressa:  

Este ano de 2013 decidi trabalhar somente às tardes. Está sendo um ano mais 
livre. [...] hoje tenho diarista e meu marido dá uma mãozinha nos afazeres 
domésticos. A educação do meu filho é dividida com o meu marido. Durante 
a semana todos de casa têm atividades para desenvolver, não é difícil 
administrar os trabalhos, tanto os de casa como os da escola. [...] é claro que 
se pudesse, teria mais tempo livre para fazer o que quisesse, ou até não fazer 
nada, relaxar (Afrodite). 

Para a maior parte delas, a situação da mulher vem melhorando com o tempo, 

principalmente para aquelas com ensino superior, em virtude das possibilidades de ingresso 

no mercado de trabalho e melhores salários, se comparado com as que apresentam menor 

nível escolar, bem como se comparado com as gerações mais velhas, suas mães, avós e tias, 

por exemplo. Muitas se declaram independentes, “determinadas”, “decididas”, 

“batalhadoras”, “lutadoras” ou “guerreiras”, pois em muitas vezes tiveram que tomar decisões 

importantes, principalmente no seio familiar, como, por exemplo, decidir por uma separação 
                                                           

44 Observa-se que quando a questão é tratada de forma simplificada estamos tão somente mais uma vez 
culpabilizando a mulher ao passo que legitimamos o discurso masculino – machista –, pois se apenas em casa ela 
estivesse, cumprindo suas obrigações de esposa, mãe, dona de casa, tais problemas seriam evitados ou não 
existiriam.  
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diante de um casamento que não ia bem. Assim, para elas, ser mulher hoje significa ter mais 

liberdade e autonomia.  Contudo, no que tange à divisão dos afazeres domésticos e ao 

cuidado com os/as filhos/as, majoritariamente elas afirmam que são elas as responsáveis pela 

manutenção e a ordem da casa e da família, contando, em alguns casos, com a presença de 

diarista e/ou empregada doméstica.  

Araújo e Scalon (2005), após ampla pesquisa realizada em 2003, que contou com 2000 

domicílios em 24 estados brasileiros, constataram que a maior parte do trabalho doméstico 

entre nós ainda continua sendo majoritariamente uma atribuição feminina. Assim, para essas 

autoras, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho não implicou uma divisão mais 

igualitária dos trabalhos domésticos, ainda que haja indícios de maior participação masculina 

no que diz respeito ao cuidado com os filhos (mas não nas tarefas domésticas).  

Logo, embora a contribuição masculina nos afazeres dentro do lar esteja letamente 

aumentando, as mulheres ainda trabalham pelo menos duas vezes mais que os homens, 

desempenhando as tarefas rotineiras do lar (cuidar das crianças, lavar e passar roupas, fazer 

compras no supermercado, limpar a casa, entre outras). Nesse sentido, as implicações dessa 

injusta divisão são notadas, frequentemente, em sentimentos de injustiça, sintomas de 

depressão e de insatisfação com o casamento por parte das mulheres, bem como aumento de 

conflitos e insatisfação marital. Por outro lado, maior participação masculina nessas tarefas 

seria um elemento excelente de satisfação marital.  

Na comparação com os homens, as mulheres despendem mais que o dobro de horas 

semanais em afazeres do lar. Cerca de 50% dos homens realizam afazeres domésticos, ao 

passo que entre as mulheres esse percentual fica em torno de 90%.  O conceito de trabalho 

normalmente desconsidera o trabalho doméstico não remunerado. Nesse sentido, o estudo 

evidencia a importância dessa atividade, tanto do tempo que se gasta com ela quanto de sua 

relevância para a reprodução da vida social e econômica. Devido às convenções de gênero 

existentes em nossa sociedade, que estabelecem lugares, papéis e identidades femininas e 

masculinas, cabe às mulheres a realização dos afazeres domésticos. Apesar de todas as 

transformações em processo em variados campos sociais, como a educação e o mercado de 

trabalho, esta convenção se mantém praticamente inalterada (IPEA, 2012). 

A perspectiva de gênero aponta a dificuldade de mudanças substantivas em face da 

profunda internalização de estabelecidas diferenças de atuação. Esse entendimento, ancorado 

em vieses culturais arraigados em sociedades patriarcais, tende a superar a influência mais 

individual relacionada aos cônjuges – ligada à educação, status, ganhos individuais e 

disponibilidades temporais –, fazendo com que predominasse a visão tradicional de divisão de 
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tarefas (THOMPSON, 1995). Em outras palavras, a realidade macrossocial supera a 

microssocial no que diz respeito à elevação de tarefas dentro do lar, de acordo com o que 

prega a perspectiva de gênero que atrela a construção simbólica do feminino à realização da 

maior parte dos trabalhos domésticos.  

Quanto à posição na família, poderíamos supor que homens e mulheres na posição de 

chefe gastassem menos tempo com afazeres domésticos do que seus cônjuges. Isto porque se 

acredita que a identificação de uma pessoa como chefe passa em grande medida por sua 

capacidade de aportar mais recursos para o orçamento familiar. A diferença entre tempo gasto 

com afazeres domésticos por chefes e cônjuges parece fazer sentido no caso das mulheres, 

pois enquanto as chefes afirmam gastar 26 horas por semana, aquelas na posição de cônjuges 

gastam quatro horas a mais. Mas no caso dos homens, os chefes gastam uma hora a mais do 

que os cônjuges, o que parece em princípio contraintuitivo (IPEA, 2012). 

5.1.5 O Encontro com a chefia familiar  

O encontro com a chefia familiar mostra-se atrelado à construção do ser mulher e do 

ser homem, que necessita seguir os rituais dos “Faiscadores de Ouro” a fim de que se 

elaborem respostas à questão acerca das mudanças de ordens socioeconômica e cultural. 

Faiscadores de Ouro (Cândido Portinari, 1938) 

 
Pintura a guache/papel 
38.7 x 46.4cm Montevidéu 
Assinada e datada na margem inferior à direita. 

Assim, quando questionadas acerca da renda, as respondentes se colocaram de forma 

bastante variada, principalmente quando questionadas acerca de ser ou não ser provedora 
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e/ou chefe de família. Observa-se que toda a relação e contato com os sujeitos da pesquisa se 

deram no espaço da escola; assim, torna-se complexo descrever o comportamento delas em 

seus lares com familiares. No decorrer da realização da pesquisa com as professoras tornou-se 

possível evidenciar que estas vivem num modelo de família patriarcal que foi construído a 

partir da visão masculina, na qual a mulher, bem como todos os membros que compõem sua 

prole, são dependentes de um chefe, ainda que teoricamente, e sendo assim fazem parte da 

“propriedade” deste. Entretanto, 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 famílias, com outras configurações diferentes dos padrões “normais” que vêm 

redesenhando as famílias a partir das construções das novas composições familiares, em 

especial em nossa pesquisa, as monoparentais, que já são um grupo considerável, 

independentemente da classe social, mas, sobretudo, nas classes populares.  

Tal afirmativa tornou-se evidente quando questionado o estado civil das 

respondentes, visto que das sete, quatro são divorciadas, o que as levou a assumir de fato as 

despesas e assim se intitularem de provedoras e chefes da família.  

Moro só com filho. A minha renda é a maior e a principal, assumo sozinha 
desde que me divorciei, há oito anos. [...] conto apenas com a pensão 
alimentícia de meu filho (Oya).  

Há dezesseis anos assumi essa responsabilidade. A minha renda é a principal 
e moro com meus filhos. [...] sou coordenadora da família – minha prole é 
parceira – (Gaia). 

Quando era casada dividia com o marido; com o divórcio assumi só e com 
uma pequena parcela dos filhos. Hoje moro com um filho, ele ganha mais, 
mas considero meu salário como a renda principal e sou provedora/chefe 
(Eva). 

 Profundas mudanças de ordem socioeconômica e cultural vêm levando o casamento 

contemporâneo a um estado de instabilidade, como se infere do aumento do número de 

separações, a tal ponto que, no Brasil, por exemplo, tomados os dados relativos entre os anos 

1997 e 2007, o número de divórcios aumentou 200%, enquanto o de casamentos legalizados 

cresceu apenas pouco mais de 26% (IBGE, 2007).  

Cabe salientar que historicamente, com o aumento dos casos de divórcio, o casamento 

perde a sua força simbólica e deixa de ser indissolúvel. Surge o conceito de família 

recomposta: no lugar da família sacramentada e divina surge a família pautada nos laços 

afetivos da relação entre homem e mulher. Dentro dessa nova configuração, os filhos 
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poderiam vir a conviver sob o mesmo teto com seus meio-irmãos, ora vivendo com um único 

pai ou mãe, ora filhos dos dois cônjuges convivendo na mesma casa. Esses filhos “bastardos” 

passam a ser considerados “normais” e, por conseguinte, integrados à nova ordem de uma 

família recomposta. 

Assim, surge na França a expressão “família monoparental”, que serviu para instituir 

um modelo de família composto apenas pela figura feminina, que, sendo designada “mãe 

solteira”, era antes concebida como transgressora dos bons costumes e das normas por não 

cumprir sua obrigação de procriar apenas no casamento. 

Mesmo com essas mudanças apresentadas na forma de conceber a instituição familiar, 

Roudinesco (2003) considera que a família não se dissolveu, mas somente passou por um 

processo de reformulação, que possibilitou que as gerações e as famílias se reorganizassem de 

forma diferente, uma vez que, apesar de todas as alterações na forma de conceber e ver a 

família, esta instituição continua a ser até os dias de hoje objeto de desejo e reivindicação das 

mulheres, homens e filhos, independentemente da idade, orientação sexual ou condição social.  

Nesse sentido, com os novos arranjos familiares e as novas configurações nas relações 

entre homens e mulheres, tem surgido o avanço das mulheres chefes de família, o que 

representa uma verdadeira mudança, nos valores culturais, quanto ao papel da sociedade 

brasileira. A inserção da mulher no mercado de trabalho e o papel de provedora e/ou chefe 

estão relacionados a diversos fatores, como desemprego do marido, ou com a separação deste, 

dentre outros fatores e a tendência é que este cenário de crescimento no número de mulheres 

chefes de família permaneça nos próximos anos.  

A inserção da mulher na esfera do trabalho acarreta repercussões na organização e na 

estrutura de funcionamento familiar, levando à proposição de novas configurações, arranjos 

familiares com interferências diretas na relação familiar. Desta forma, as mulheres nos 

últimos tempos têm conquistado espaço significativo no mercado de trabalho e passaram a 

alcançar melhores ocupações e postos de poder no mundo todo. Hoje temos um grande 

número de mulheres que deixaram de ser somente esposas, donas de casa e mães, e que 

deixando para trás barreiras seculares, passaram a contribuir para a economia nacional. Desde 

as primeiras décadas do século XX, tornou-se visível a presença feminina em distintos 

segmentos do mercado de trabalho, principalmente na docência, dentre outras áreas.  

A participação da mulher no mercado de trabalho deu-se de forma crescente entre as 

décadas de 1920 e 1980, acompanhando o processo de urbanização e industrialização da 

sociedade brasileira. Esse período é marcado por um grande contingente de mulheres 
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exercendo ocupações em condições precárias de trabalho, sem proteção social e com baixa 

remuneração. 

No século XX, um conjunto de acontecimentos, sobretudo relacionados ao processo de 

urbanização e desenvolvimento das cidades e à entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

levou a mudanças econômicas da sociedade que colaboraram para o início do processo de 

autonomia e independência financeira da mulher diante do homem e acenaram para mudanças 

nos usos, costumes, valores e projetos de família. Assim, diante dessas alterações, o modelo 

de família baseado na complementariedade de papéis com o pai provedor e a mãe dona de 

casa em período integral passa a sofrer rupturas, sinalizando o início da decadência da versão 

mais tradicional da família nuclear. 

Sendo assim, segundo o IBGE (2010), o número de mulheres chefes de família dobrou 

em uma década no Brasil. O levantamento feito a partir de dados apurados para o Censo 

Demográfico mostra que o volume de mulheres responsáveis pelo domicílio saltou de 9,048 

milhões para 18,617 milhões entre 2000 e 2010. No entanto, cabe salientar que o número de 

homens chefes de família permaneceu inalterado em 31 milhões. Portanto, o Censo 2010 

contabiliza 49,9 milhões de chefes de família em todo o país. Nesse universo, a maioria das 

mulheres responsáveis pelo domicílio está em situação monoparental, fato que se tornou evidente 

durante a pesquisa. Outrossim, nos últimos anos a família monoparental firmou-se como um 

fenômeno social, passando a ser objeto de estudos e preocupações e recebendo dos sociólogos e 

juristas atenção especial, visto que se firmou como uma categoria específica de família.  

Neste liame, vale destacar que: 

Sempre existiram viúvos e viúvas, mães solteiras e mulheres separadas ou 
abandonadas por seus maridos que assumem, por inteiro, o encargo de sua 
progenitora. Mas, o crescimento dos anos 60 nos países industrializados 
produziu um impacto sobre a configuração das famílias. Como a maioria dos 
casais desunidos tem filhos, os lares dirigidos por um só genitor sofreram um 
aumento considerável e uma intensa visibilidade. Os analistas sociais lhes 
atribuem, então, uma denominação inédita: famílias monoparentais. O 
neologismo é amplo e procura designar, ao mesmo tempo, novas formas de 
monoparentalidade oriundas de rupturas voluntárias de uniões, bem como 
formas antigas (e desaparecidas) decorrentes de falecimentos e deserções de 
cônjuges, como também os nascimentos extra-matrimoniais 
(DANDURAND apud LEITE; 1997, p. 724-725). 

O conceito de família monoparental refere-se a uma mãe ou um pai que vive sem 

cônjuge e com filhos dependentes. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a 

família monoparental foi reconhecida como um tipo de família, pelo Direito brasileiro. Desta 

forma, o artigo 226 § 4º da Constituição Federal dispõe que “entende-se, também, como 
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entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Assim, o 

passa não só a reconhecer a existência das famílias monoparentais, como também lhes confere 

a especial proteção do Estado.  

Logo, para Sousa (2008), grande parte das mulheres chefes de família monoparental 

consegue prover seus domicílios com a renda gerada por seu trabalho. Entretanto, esta é uma 

situação que gera sobrecarga nessas mulheres, pois, além do trabalho remunerado, ainda se 

responsabilizam pelas atividades domésticas e cuidados com os filhos. As famílias 

monoparentais de mães sozinhas com filhos podem ser mais “vulneráveis” no plano 

econômico, no provimento de víveres e dos cuidados prestados aos filhos, principalmente 

quando família pobre.  

Outrossim, a vulnerabilidade da família pobre quando centrada no pai, provedor, ajuda 

a explicar a frequência de rupturas conjugais, diante de tantas expectativas não cumpridas, 

para o homem, que se sente fracassado, e para a mulher, que vê rolarem por água abaixo suas 

chances de ter habitação própria, alimentação suficiente e condições de educação para os 

filhos através do projeto do casamento. Dessa forma, cabe frisar que a família vista a partir da 

sociedade patriarcal tem como modelo a figura masculina como provedor principal, e 

analisando na perspectiva das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, têm 

crescido consideravelmente os desgastes familiares e consequentemente ocorrendo rupturas. 

Entretanto, vale ressaltar que o modelo hierárquico prevalece na classe popular, mas na sua 

grande maioria a iniciativa de prover o sustento da família é da mulher, visto que ela encontra 

alternativas para suprir as necessidades básicas suas e de seus entes.  

Contudo, vale lembrar que, historicamente, associou-se a formação dos papéis 

masculino e feminino como binômios construídos, introjetados e reproduzidos tanto pelo 

homem quanto pela mulher. Sendo assim, mesmo quando a manutenção da família é função 

da mulher, nem sempre, ou melhor, com raras exceções, ela é chefe da família, porque o chefe 

é a autoridade maior, impõe respeito, é construção cultural e social, e estas atribuições cabem 

ao varão; enquanto à mulher compete ser mãe-esposa-dona de casa e provedora econômica da 

sua prole. Percebe-se que as atribuições são distintas e desvinculadas: quem é mantenedora 

necessariamente não é chefe.  

Com esse pensamento, Sarti ressalta que: 

Cumprir o papel masculino de provedor não se configura, de fato, um 
problema para a mulher, acostumada a trabalhar, sobretudo quando em 
precisão; para ela o problema está em manter a dimensão do respeito, 
conferido pela presença masculina. Quando as mulheres sustentam 
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economicamente suas unidades domésticas, podem continuar designando, 
em algum nível, um ‘chefe masculino’. Isto significa que, mesmo nos casos 
em que a mulher assume o papel de provedora, a identificação do homem 
com a autoridade moral, a que confere respeitabilidade à família, não 
necessariamente se alteram (SARTI, 2005, p.67).  

Dentre os diversos fatores determinantes da constituição das famílias monoparentais, 

como já mencionado, destaca-se a categoria de mães solteiras, viúvas, separadas e 

abandonadas, frisando que a separação acontece com o acordo do casal e o abandono sem o 

consentimento de uma das partes. Dessa forma, as famílias monoparentais derivam de 

circunstâncias muitas vezes alheias à vontade de um dos cônjuges, impondo sua formação a 

seus elementos. Uma mulher chefe da família monoparental atua sozinha a partir de 

diversificados papéis (mãe e pai, criar e cuidar dos filhos), colocando os filhos na escola, 

provendo educação, alimentação, habitação, entre outros, bem como dedicando o amor de que 

necessitam. Assim, as mulheres provedoras/chefes e mães, suplantam muitas vezes seus 

desejos e sua autorrealização para cuidar somente da família. Perdem a expectativa de 

reconstituir suas vidas, mutilando seus sonhos, tornando-se, no decorrer de suas vidas, o 

arrimo e o porto seguro dos familiares. 

Não obstante, durante a pesquisa também foi observada a presença de mulheres que se 

encontram casadas e com filhos. Assim, quando questionadas acerca da renda (se principal 

para a manutenção da família), as respondentes não perceberam seus proventos como a 

primeira e/ou segunda renda da família, pois, na percepção delas, mesmo sendo “às vezes 

fundamental para a divisão das despesas”, como assim relata Artemis, os proventos delas não 

passam de complemento (ajuda). Observa-se que trabalham e em alguns casos seus proventos 

são maiores que os proventos do esposo, mas este é o provedor e chefe. Isso não ocorre com 

as respondentes divorciadas, que relatam terem passado a assumir todas as responsabilidades 

e despesas após o divórcio e que, além dos seus salários, contam também com a pensão 

alimentícia dos/as filhos/as.  

5.2 BUSCA PELA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

Apropriamo-nos da obra mencionada com o objetivo de salientar os encontros e 

desencontros na formação docente e no cotidiano de trabalho. A qualificação profissional 

combina com devoração, “antropofagia”, apropriar-se de novos conhecimentos e 

des/construir, algo voraz e impulsivo, mas inspirador, erótico e complexo, que pode silenciar, 

bem como transformar. Nesse escopo, percebe-se que os caminhos são delineados conforme o 
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olhar de cada um, bem como do coletivo, segundo seus códigos, suas crenças, seus valores e 

sua recepção. 

Antropofagia (Tarsila do Amaral, 1929) 

 
óleo/tela  
126 X 142 cm 

Percebe-se que a formação do educador é um processo que vem acontecendo no 

interior das condições históricas que ele mesmo vive, mas a realidade concreta e determinada 

por sua vez, pode sofrer alterações no cotidiano por não ser estática e definitiva. Assim, faz-se 

necessário que esse cotidiano seja desvendado. No entanto, o retorno permanente da reflexão 

sobre a sua caminhada como educando e como educador é que pode fazer avançar o seu fazer 

pedagógico, como assim expressa Cunha (2004). 

Dessa forma, ao serem questionadas acerca do sentido e do significado do trabalho e 

da qualificação, as respondentes relataram que vivem procurando melhorar diariamente nas 

atividades e exercícios que não se mostraram eficientes e eficazes no decorrer do período de 

aula. Tal afirmativa pode ser constatada nos seguintes relatos: 

Acredito que a qualificação profissional amplia a atuação profissional e nos 
sensibiliza a constantemente rever nossa prática pedagógica e as relações 
interpessoais que, certamente, interferem significativamente nos objetivos e 
metas traçados por nós (Oya). 

Nunca participei de formação continuada na rede pública. (Dakimi). 

Houve uma época em que a minha formação continuada era bastante intensa. 
Hoje ficou mais escassa. Mas, tenho vontade em fazer mestrado, pretendo, 
mas ainda não sei quando. [...] meu esposo pretende fazer, inclusive. [...] 
talvez após ele concluir, pois os dois, no mesmo momento não seria possível, 
tem que ser um de cada vez (Afrodite).   
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O relato de Afrodite emergiu como uma verdade comum a muitas mulheres, pois é a 

mulher quem deve abrir mão de sonhos e perspectivas em nome da família; a ela cabe esperar 

com docilidade o tempo para fazer algo que deseja, mesmo que o desejo seja estudar. É como 

a mulher aguardar o crescimento da prole para ir à busca da realização dos sonhos. Em alguns 

casos isso ocorre e em outros não, pois o tempo cicatriza inclusive os sonhos. Nesse ínterim, 

diante dos sonhos podados, a mulher passa a sonhar para o outro (família), e sua vida gira em 

torno de sonhos/perspectivas para filhos/as e, por conseguinte, para os/as netos/as. Logo, o 

relato da respondente soa como algo natural, inclusive para ela, pois o sonho do esposo deve 

ser priorizado e concretizado antes.   

Assim, segundo as respondentes, o/a professor/a como todos os profissionais, 

necessitam estar em constante atualização, uma vez que a sociedade está sempre em 

transformação pelo avanço da tecnologia e pelo desenvolvimento humano. No entanto, frisam 

que não basta buscar a qualificação, pois se faz necessário ter também o apoio e compreensão 

da escola (equipe diretiva), do Estado (empregador), dos discentes e familiares, visto que 

muitas vezes irá ausentar-se de suas atividades (compensando em outro momento) para 

atualizar-se.  

Tal enunciado pode ser comprovado através da titulação, pois das sete respondentes 

apenas quatro apresentam, além da graduação, especialização (latu sensu), e quando 

questionadas acerca de mestrado e doutorado, majoritariamente a resposta foi não, sendo que 

apenas duas das sete respondentes relataram interesse em cursar mestrado. 

Os relatos acerca do processo de qualificação são ambíguos. Assim, quatro das 

respondentes relatam que quando podem, buscam participar de qualificações e treinamentos 

internos e externos da escola e três das respondentes relatam que não sentem mais interesse 

em participar de qualificações e treinamentos. Contudo, em sua maioria, as respondentes 

relatam que as mulheres sentem mais interesse e são mais participativas dos processos de 

qualificação e treinamentos, mesmo apresentando outras demandas fora da escola, como o 

cuidado com os/as filhos/as e com a casa, dentre outros afazeres. E para elas, 

independentemente do curso realizado, o/a docente sempre aprenderá algo novo, pois a 

formação é importante e proporciona ao docente condição de trabalhar com o diverso, isto é, 

com a diversidade da sala de aula como um todo, através de novas metodologias para executar 

as atividades pedagógicas, segurança no desempenho de suas funções, novas habilidades para 

o trabalho, integração e realização profissional e pessoal. 

As respondentes percebem o sentido e significado do processo de qualificação para o 

desenvolvimento do trabalho docente e relatam que deveria ocorrer de forma contínua, pois, 
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para elas, atualizar-se significa fortalecer-se e proporcionar qualidade ao trabalho e à prática 

pedagógica. Logo, a compreensão das respondestes sobre a valorização da qualificação 

docente está articulada, principalmente, aos pontos positivos para a formação continuada e 

desenvolvimento/atualização de suas práticas, visto que a qualificação tende a alterar o 

cotidiano docente. 

Percebe-se que a discussão acerca da qualificação docente é bastante conflituosa, pois 

esta encontra-se atrelada também à remuneração e faz parte da pauta de discussão dentro da 

escola e do sindicato, haja vista que segundo as professoras respondentes, o próprio governo 

não oferta cursos de capacitação nem possibilita condições através de salário digno para que 

os/as docentes venham a participar de capacitações em suas áreas e áreas afins, 

principalmente hoje, em meio às discussões dos temas transversais.  

Isso posto, percebe-se que a prática pedagógica nas escolas da atualidade exige um 

professor bem capacitado e preparado para trabalhar com os discentes e também com as novas 

problemáticas que estão presentes no cotidiano da sociedade. Como afirma Behrens (1996, p. 

24): “A busca da educação continuada é necessária ao profissional que acredita que a 

educação é um caminho para a transformação social”. Logo, a formação continuada do/a 

professor/a vem a ser mais um suporte para que o docente consiga trabalhar e exercer a sua 

função diante da sociedade, pois assim irá perceber como atuar para que o horário dos 

discentes perante sua aula seja um momento de aprendizado.  

A prática docente é construída no decorrer do tempo pelos sujeitos professor/a e 

aluno/a, sujeitos em processo de aprendizado, ambos atuando em círculo como educador/a e 

educando/a concomitantemente. Isso posto, percebe-se a necessidade de uma contínua 

reflexão do próprio processo de aprendizagem enquanto educa, processo este inacabado, 

complexo e em avanço. Logo, através da reflexão crítica sobre sua caminhada como 

educador/a, sempre procurando autocorrigir-se, é que o/a professor/a poderá gradativamente 

aperfeiçoar-se. Na concepção de Freire (1993), somos seres inconclusos, e em nossa 

aprendizagem sempre há coisas para acrescentar. Assim, os/as professores/as precisam abrir 

caminhos para que, juntamente com os pares e os/as alunos/as, possam fazer a leitura de 

mundo que está cultural e socialmente se constituindo. 

Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, 
sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem 
musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem 
esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência 
ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, 
sem ideias de formação, sem politizar não é possível. É na inconclusão do 
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ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 
permanente (FREIRE, 2000, p. 64). 

No que concerne à ação pedagógica, esta é considerada como o momento de atuação 

dos professores dentro da sua área de conhecimento. Sendo assim, ela torna-se parte essencial 

da vida dos professores, uma vez que estes estão diariamente desenvolvendo a sua atividade 

prático-pedagógica. A prática pedagógica pode tornar-se mais eficiente partindo da 

capacidade dos docentes em sintetizar os conhecimentos por eles armazenados, visto que é 

necessário delimitarem o tema de estudo para que os discentes possam assimilar e 

compreender de maneira mais simples e façam da construção do conhecimento um momento 

mais produtivo e agradável. 

Os/as docentes, ao desenvolverem sua prática profissional, precisam estar atentos ao 

público com que irão trabalhar e ter um vasto conhecimento sobre o conteúdo que será 

trabalhado e apresentado aos seus alunos. Cabe a eles/as a organização da sua matéria e dos 

conteúdos a serem abordados em cada aula ministrada. Devem também avaliar seus discentes 

conforme estabelecido no início do processo pedagógico. Assim,  

[...] na atual conjuntura do país, diante das demandas impostas, percebo 
como importante a qualificação docente e [...] procuro oferecer aos alunos e 
alunas os pré-requisitos necessários para ingressar no ensino médio (Hera).  

[...] sempre gosto de perguntar aos alunos a opinião deles, penso que é 
importante, pois posso modificar algumas coisas e atender às necessidades. 
Trabalho todas as tardes e tento inovar com jogos, utilizando os livros, todos 
os recursos possíveis (Artemis).  

Assim, os relatos destacam a importância da qualificação profissional e a necessidade 

de o/a docente intervir na realidade posta. As respondentes não atribuem toda a 

responsabilidade ao docente, mas o colocam como mola propulsora no processo ensino-

aprendizagem. 

 Desse modo, os/as docentes devem, além de organizar as suas aulas, proporcionar aos 

seus discentes variadas formas para que venham a obter o conhecimento, trabalhando com 

recursos diversos e, por conseguinte, fazer com que as aulas tornem-se mais motivadoras e 

dinâmicas, pois faz-se necessário desenvolver os/as alunos/as de maneira integral e trabalhar 

com todas as suas potencialidades. 

A formação teórica e a prática poderão contribuir para melhorar a qualidade de ensino, 

visto que as mudanças sociais que podem gerar transformações ao ensino e a aprendizagem 

são decorrentes de um ensino de qualidade, para o qual será necessária uma qualificação 
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profissional e pessoal. Assim, segundo Darido (2005), os docentes necessitam pensar sobre o 

ambiente de aula, fazendo uso disso para seu próprio aprimoramento profissional. Assim, a 

reflexão serviria como uma espécie de formação contínua, e esta seria desenvolvida no 

próprio ambiente de trabalho durante a sua prática docente. Não obstante, ainda esclarece que 

“o professor deve considerar a importância de refletir em seu próprio dia-a-dia” (DARIDO, 

2005, p. 42). 

Nesse sentido, os/as docentes poderão refletir sobre sua prática e a partir daí procurar 

aperfeiçoamentos que poderão ocorrer através de cursos de graduação, especialização, 

mestrado, doutorado ou até mesmo de palestras, seminários, leituras de livros, entre outros. A 

partir do estudo dos mesmos poderão confrontar as ideias e experiências vivenciadas e fazer a 

associação com os problemas enfrentados na prática docente a fim de obter uma resposta para 

os problemas enfrentados em sala de aula, o que ratifica a necessidade de fazer um paralelo 

entre a teoria e a prática, visto que, um depende do outro. Sabemos que o docente não é 

valorizado o suficiente pelo trabalho que desenvolve, mas nem por isso deve deixar de buscar 

formação para melhor desempenhar o seu trabalho. 

Cabe ao docente manter-se qualificado para que possa atender às necessidades de seus 

discentes, bem como da sociedade, uma vez que o mercado de trabalho busca o profissional 

mais bem qualificado, flexível e disposto para enfrentar os desafios a ele apresentado, visando 

a uma melhoria na educação e no ensino. Para tanto, apenas a formação inicial não é 

suficiente para a garantia da qualificação dos professores na atualidade. Entretanto, segundo 

as pesquisadas, o fator financeiro, ou seja, uma boa remuneração só tem a contribuir no 

processo de formação continuada, pois para qualificar-se necessitam de condições. Logo, 

percebem que o processo de qualificação para atender às novas demandas/competências para 

o trabalho encontra-se atreladas à remuneração recebida, uma vez que não há incentivo por 

meio de remuneração digna.   

Segundo Mizukami (2002), os/as profissionais da educação precisam de algumas 

bases de conhecimentos. Uma dessas bases são conhecimentos científicos dentro da área de 

atuação, outra engloba os conhecimentos da profissão arrolados à docência e os instrumentos 

para que ocorra a construção do conhecimento, e a base de conhecimentos pela experiência no 

qual o/a professor/a passa a conhecer as maneiras adequadas para a sua atuação dentro da sala 

de aula.  

Para Behrens (1996, p.135): “A essência da formação continuada é a construção 

coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Assim, a maneira ideal para 

que seja realizada a formação continuada ocorre através de um trabalho coletivo, no qual o 
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profissional aprende através da experiência dos seus colegas, tornando-se assim reflexivo e 

preocupado com os resultados apresentados durante a sua atuação, para então procurar novas 

estratégias que levem à melhoria da situação. Com isso tornam-se importantes os momentos 

de reflexão individual e pessoal, a fim de que haja uma melhora diante da prática pedagógica 

que será desenvolvida, visando a um melhor desenvolvimento e entendimento do educando.  

Portanto, com os relatos das respondentes, torna-se importante ressaltar que a 

formação continuada do/a docente não está apenas na busca pelo conhecimento científico, 

mas também na realização pessoal, pois o profissional que trabalha com maior disposição e 

dedicação diante daquilo que desenvolve terá sempre maior incentivo para procurar novas 

técnicas e desenvolver o seu trabalho docente sempre de maneira inovadora. Neste sentido, 

Machado (2005, p.30) afirma que “a formação continuada é um dos aspectos importantes para 

reunir a teoria e a prática no contexto profissional”, no qual os/as docentes, através de vários 

momentos, consigam perceber e abstrair as melhorias partindo da prática e aliando-a à teoria, 

tornando os momentos de ensino e aprendizagem mais intensos e atraentes aos educandos. 

Em que pese, o nível de escolaridade dos/as professores/as e a contratação por meio de 

concurso público são os fatores que mais pesam no nível de aprendizado dos/as alunos/as de 

uma escola pública.  

A formação docente, segundo Paro (2006), deve ter um caráter político e crítico, que 

venha a proporcionar um trabalho docente com o intuito da transformação social e que seja 

capaz de criar a atitude democrática no interior da escola, visto que a formação docente tem a 

intenção de formar professores/as hábeis de se comprometerem com a transformação social.  

A formação continuada dos/as profissionais da educação é componente basilar para o 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade, e essa formação não pode ser avaliada fora do 

contexto educacional como um todo, bem como do conceito de práxis educativa. Nesse 

escopo, a prática educativa se caracteriza por ser uma ação propositada, um processo social 

que tende a agregar as práticas sociais que compõem o funcionamento da sociedade, tendo por 

base o desenvolvimento cultural e pessoal dos indivíduos. Para Libâneo (1990), a ação 

educativa tem o objetivo de modificar cada ser humano em um sujeito capaz de construir sua 

humanidade. Assim,  

[...] educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que 
intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação 
ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações 
entre grupos e classes sociais. É uma prática social que atua na configuração 
da existência humana individual e grupal, para realizar nos sujeitos as 
características de “ser humano” (LIBÂNEO, 1990, p.22). 
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Nesse sentido, entende-se que o recinto organizado/apropriado para esse fim é a 

escola, espaço social da educação formal, na qual o intuito é a difusão, absorção e produção 

do conhecimento sistematizado e construído historicamente pela humanidade.  

Atualmente, a busca pela qualificação profissional está cada vez mais presente na vida 

dos professores e dos demais profissionais. Assim, cursos de extensão, oficinas, seminários, 

simpósios e outros momentos de exposição sobre assuntos relacionados às áreas de interesse 

tornam-se importantes para que ocorra a qualificação. Nesse sentido, Libâneo (1998) destaca 

que a formação continuada leva os/as professores/as a uma ação reflexiva, uma vez que, após 

o desenvolvimento da sua prática, ele(as) poderão reformular as atividades para um próximo 

momento, bem como repensar os pontos positivos e negativos ocorridos durante a aula.  

Nesse ínterim, Arroyo afirma que: 

A história do magistério não se escreve isolada dos processos culturais mais 
amplos, das idéias e valores, da herança histórica que vem consolidando uma 
determinada cultura social e política, nem dos interesses das classes dos 
governos, das forças econômicas que podem fazer avançar ou retardar a 
consolidação dessa cultura (ARROYO, 2002, p. 189). 

Como toda profissão, a função docente tem uma trajetória construída historicamente.  

O/a professor/a, durante anos, recebeu qualificações relacionadas a um conjunto de virtudes: 

abnegação, sacrifício, bondade, dom, sabedoria. Ultimamente, o discurso educacional tem se 

utilizado de outros substantivos, a saber: profissionalização, valorização, autonomia, 

formação continuada, entre outros. Isso posto, percebe-se que da forma como surgiram, as 

intervenções legais ou oficiais, as exigências estabelecidas pela realidade social, o contexto 

social e político no qual esse/a profissional está inserido, as finalidades da educação em cada 

momento histórico e, consequentemente, o papel e o modelo de professor/a são fatores 

determinantes para compreender a construção dessa profissão. 

Assim, Cruz (2012), ao estudar o sentido do trabalho na docência sob a dimensão de 

gênero, destaca que a articulação das estratégias de poder reflete-se nos discursos de forma 

objetiva e subjetiva dos/as professores/as, através de disputas de posições entre os agentes, 

com o objetivo de aumentar o capital simbólico. Desta forma, percebe-se que os relatos das 

respondentes salientam que nas relações coloquiais de trabalho, o significado do fazer e do ser 

apresenta-se de maneira bastante diversificada, o que, por conseguinte, tende a consentir as 

dinâmicas de suas vivências dentro e fora do trabalho. Ao relatarem o significado do seu 

trabalho, as respondentes atribuem sentido ao desempenho do seu fazer e a relação que isso 

exerce na construção dos saberes docentes. No entanto, todo esse processo apresenta 
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contrassensos, satisfações, medos, cobranças e inseguranças, tudo proveniente das relações 

interpessoais. 

Para as respondentes, seu trabalho proporciona atributos que se incorporam às 

identidades de cada um. O sentido da categoria trabalho para elas na carreira docente 

transcorre pela construção de suas identidades, dos significados de pertencimento e das 

relações cotidianas, visto que ser professora ou professor está relacionado com as 

compreensões individuais e subjetivas de cada um. Assim, para Scoz:  

A subjetividade e a identidade podem ser compreendidas como algo em 
construção, com base nos sentidos que os sujeitos vão produzindo na 
condição singular que se encontram inseridos em suas trajetórias de vida e, 
ao mesmo tempo, em suas diferentes atividades e formas de relação. Assim, 
são o resultado de complexas sínteses das experiências individuais dos 
sujeitos em diferentes contextos de expressão (SCOZ, 2011, p. 28-29).  

Consoante essa autora, o sentido e o significado do trabalho docente nos convidam 

para uma análise maior acerca da relação entre subjetividade/identidade dos(as) 

trabalhadores(as), e as formas que contribuem para que essa relação seja transformada de 

acordo com suas trajetórias. 

Meu trabalho, minha profissão significa vida, sou professora por formação e 
diariamente aprendo mais e me identifico com o que faço. Ser professora 
significa meu eu, é o que sou, e assim sou re/conhecida (Afrodite).  

Mesmo sendo um trabalho cansativo, a escola, meu trabalho é um lugar de 
troca de experiências com outros profissionais, de adquirir conhecimentos, 
de ascensão social, pois nele tenho crescido e sou reconhecida socialmente 
(Gaia). 

O trabalho para mim significa muito, posso com ele ascender como mulher, 
ser reconhecida como profissional, posso garantir qualidade de vida (Oya). 

Percebe-se que nessas relações, os agentes vivem e trocam experiências múltiplas no 

trabalho e também fora dele. Nessa perspectiva, o sentido e o significado da docência estão 

atrelados, sobretudo, às vivências da sala de aula, do fazer docente cotidiano, visto que a sala 

de aula se configura como um espaço de construções de saberes docentes e de mediação 

desses saberes, e as experiências vivenciadas pelas docentes influenciam suas vidas. Nesse 

sentido, com base nos relatos, tornou-se possível perceber que os significados do trabalho 

docente giram em torno da compreensão do sentido da profissão para cada docente e as 

maneiras como a profissão foi sendo produzida por cada um, tendo como pilar a construção 
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dos saberes. Contudo, os relatos das respondentes apontam positividade acerca do sentido e 

significado do trabalho docente, mesmo cientes das problemáticas no tocante a salário, 

jornada de trabalho, ausência da família, desmotivação dos(as) alunos(as), dentre outros. 

Assim, propomo-nos a visualizar as novas configurações do perfil feminino e o seu 

contributo social e econômico, além dos efeitos da superposição de papéis em sua vida 

familiar e social.  

5.2.1 Concepções sobre o trabalho/profissão docente  

A obra “Fragilidade”, de Cândido Portinari, convida-nos para uma reflexão das 

concepções das respondentes sobre sua profissão e a qualidade desta. A luta resistente e ao 

mesmo tempo frágil dos/as professores/as pela educação de qualidade é um conflito político, 

social e cultural. Ela nos chama a atenção também para a fragilidade cotidiana dos/as docentes 

frente às questões sociais presentes na escola e o quanto todas essas problemáticas fragilizam 

o/a docente e a escola como um todo. 

 Fragilidade (Cândido Portinari, 1945) 

 
Técnica: desenho a nanquim 
15 cm x 24 cm - 1945 
Rio de Janeiro, RJ. 

Desse modo, a forma de o/a docente perceber sua profissão e relacionar a 

qualidade de seu trabalho45 com as condições às quais está sujeita é crucial, pois assim o 

                                                           

45 Trabalhar não deve ser sacrifício ou sofrimento. Trabalhar é aceitar responsabilidades e, também, deixar 
espaço, para autocrítica por fracassos. O prazer vem de sentimentos de sucesso, de valorização moral, de 
cumprimento das responsabilidades (FONSECA, 2001, p.21). 
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profissional pode perceber pontos positivos e negativos presentes em sua profissão e em seu 

trabalho. Não obstante, essa discussão pode ser percebida através destes relatos: 

Os problemas são visíveis, no entanto, o compromisso com o fazer 
educacional é maior e a sensação do dever cumprido com os/as alunos/as, a 
meu ver, oferece uma satisfação pessoal e profissional que não se intimida 
com os obstáculos da profissão (Oya). 

Penso que o professor é essencial, importante para a formação do aluno. Eu 
me vejo nesse processo em todos os estágios da formação dos jovens, pois o 
nosso papel vai além de ajudar no conhecimento científico, devemos orientá-
los para a vida social, familiar e religiosa – espiritual (Dakimi). 

Percebo que a nossa profissão é extremamente importante, busco realizar 
minhas atividades sempre pensando nos alunos e nos resultados da minha 
ação (minha atuação). Sinto-me peça essencial no processo ensino e 
aprendizagem, assim, como o objetivo de bons resultados sempre estou me 
cobrando para realizar um bom trabalho e colher bons frutos com meus 
alunos (Artemis).  

Sei e reconheço meu papel como professora, sei o quanto é importante, 
assim, procuro realizar um excelente trabalho, no entanto, nós dependemos 
também do sistema, das técnicas, dos equipamentos disponibilizados para o 
exercício da nossa função (Gaia).    

Gosto da minha profissão, escolhi e não estou arrependida, mas 
lamentavelmente, nem sempre conseguimos trabalhar como desejamos. É 
problema aqui e ali, a família ausente, o aluno despreocupado sem 
perspectiva, realidade de todas as escolas públicas, problemas que depois 
podemos sentir com o tempo, com a idade (Artemis). 

 Esses relatos podem ser corroborados pela pesquisa realizada em 2004, que 

demonstrou que professores do ensino fundamental menor (do primeiro ao quinto ano) 

representam seu trabalho como dedicação, enquanto que os professores do ensino 

fundamental maior (do sexto ao nono ano) representam seu trabalho como dificuldades e luta 

(ALVES-MAZZZOTI, 2010). A diferença entre as representações de professores dos dois 

segmentos educacionais é visível, e acredita-se que essa diferença pode tornar-se ainda maior 

quando comparada à realidade das escolas públicas e privadas. 
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Quadro 3 – Fatores que prejudicam o trabalho docente, Aracaju, 2013. 
Categorias % 

Baixos salários 21% 

Poucos recursos materiais 09% 

Sobrecarga de trabalho 16% 

Estrutura física inadequada 15% 

Desvalorização social do(a) professor(a) 03% 

Desmotivação do(a) aluno(a) 13% 

Falta de segurança 07% 

Relação ruim com o(a) aluno(a) 02% 

Família ausente 14% 

Total 100% 

Fonte: Entrevista realizada com as professoras da Escola Valnir Chagas, 2013. 

Segundo as respondentes, os fatores que mais prejudicam o trabalho docente são 

baixos salários 21%; sobrecarga de trabalho 16%; estrutura física inadequada 15%; ausência 

da família 14% e a desmotivação do(a) aluno(a) 13%. Contudo, o quadro 03 ainda nos aponta 

outros fatores não menos importantes que os mencionados, mas o que aqui percebemos é que 

esses fatores relatados não podem ser considerados como problemas isolados da escola e 

dos(as) professores(as) do Valnir Chagas.  

Não obstante, cabe salientar que esses fatores tendem, com o tempo, a interferir e 

prejudicar o desempenho profissional dos/as professores/as, bem como desencadear doenças. 

Isso posto, vale lembrar que no mundo globalizado cada vez mais se observa o sofrimento 

psíquico dos trabalhadores. Tal fato parece estar relacionado a uma carga excessiva de 

trabalho mental e de tarefas solicitadas ao profissional nas diversas áreas, o que não é 

diferente para os/as docentes. 

Quando questionadas acerca dos pontos positivos do trabalho docente, as respondentes 

relatam suas satisfações ao ver os/as alunos/as com bom desempenho nas disciplinas, 

participando das atividades (projetos promovidos pela escola e parceiros) com bastante 

entusiasmo, seguindo bons caminhos e dando continuidade aos estudos após o ensino 

fundamental. Para elas, é gratificante e entusiasmante ver o sucesso dos/as alunos/as. 

Sinto-me motivada com o sucesso dos meus alunos. Tento manter uma boa 
relação com eles, bem como com os colegas de trabalho (Afrodite). 
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Tenho a maior satisfação em contribuir com a formação deles, faço sempre o 
que posso, é gratificante ver o crescimento dos alunos (Oya). 

É muito bom e gratificante ver alguns alunos crescendo, tendo bom 
comportamento e a família participando. Gosto também dos momentos com 
os colegas de trabalho (Eva). 

O espaço escolar, como espaço de materialização das práticas sociais do/a docente, é 

refletido por meio de diversos aspectos nos relatos das respondentes acerca dos aspectos 

positivos da docência. Percebe-se que nas práticas escolares, a socialização tende a acontecer 

mediante a rotinização das práticas, por meio dos conflitos, dos diálogos, na maneira como 

o/a docente se percebe/identifica a partir do seu próprio olhar, bem como do olhar dos outros.  

Ao longo dos anos o processo de trabalho sofreu sucessivas mudanças. Iniciou-se com 

a economia de subsistência em que o homem e a mulher produziam somente o que era 

necessário para o seu próprio consumo e posteriormente com os trabalhos artesanais que eram 

produzidos manualmente e vendidos em uma escala menor, até chegar ao mercado capitalista 

que vivemos em nossos tempos atuais. O modelo capitalista organiza o sistema de produção 

de maneira a restringir a iniciativa do trabalhador, no que se refere ao seu processo de 

trabalho, organização e, em algumas situações, ao próprio ambiente de trabalho. Desta forma, 

Satto (1994, p. 169) propôs o conceito de penosidade atrelado à falta de controle no processo 

de trabalho que, por conseguinte, leva o trabalhador ao sofrimento, não sendo permitido 

questionar as alterações feitas no processo de trabalho. 

Assim, cabe ressaltar que para que o profissional docente tenha um controle sobre suas 

condições de saúde é necessário que suas necessidades básicas sejam atendidas, tanto no 

trabalho, quanto em função do que este mesmo trabalho pode oferecer a sua vida privada. 

Dessa feita, o trabalho deve proporcionar salário digno, alimentação saudável, habitação 

adequada, meios de transportes, saúde, qualificação profissional e direitos básicos à condição 

humana.  

A saúde do/a docente fica comprometida quando este/a começa a exercer um papel de 

multifuncionalidade dentro da escola atrelada às péssimas condições de trabalho, gerando a 

fadiga e o desgaste profissional. Estes sintomas tendem a gerar danos à saúde (clínico e 

psicológico). Assim, quando questionadas acerca dos danos que a profissão pode ocasionar 

à saúde, as respondentes relatam: 

Temos colegas por aí passando por diversos problemas de saúde, problemas 
gerados pelo trabalho, chegam inclusive a fazer tratamentos e podendo 
inclusive ficar afastados do trabalho (Dakimi).  



156 

 

Precisamos ficar atentos a tudo, qualquer sinal de problema, o melhor é 
procurar resolver, para que o mal não cresça (Artemis). 

Trabalho no que gosto e com amor, mas o trabalho é cansativo, temos que 
preparar aula, organizar tudo nos mínimos detalhes e quando estamos na 
escola, em sala de aula lidando com todos os problemas [...], sentimos o 
quanto é árduo todo o processo, pode não parecer para alguns, mas o 
professor trabalha muito, quando está na escola e também fora dela, já em 
casa (Oya). 

Essas exigências afetam o ritmo físico, psíquico e psicológico do(a) professor(a) 

gerando as doenças de trabalho, pois é cobrado/a excessivamente, sempre no intuito de 

superar a capacidade de adaptação profissional. O/a docente, na maioria das vezes, vem sendo 

orientado e obrigado pelo sistema a ignorar essa realidade. Logo, segundo Sivieri: 

A moderna organização capitalista do processo de trabalho iniciou a era das 
doenças provocadas pela grande exigência de adaptação do homem ao 
trabalho, um reflexo do esforço que o trabalhador emprega para adaptar-se a 
esta situação anormal (SIVIERI, 1994, p. 82). 

Nesse escopo, podemos salientar que a sobrecarga de tarefas no trabalho é considerada 

como um dos motivos que leva ao estresse no ambiente de trabalho, bem como outras 

patologias. Isso ocorre em virtude das exigências que são impostas no ambiente e que tendem 

sempre a ultrapassar nosso limite de capacidade de adaptação, o que não é diferente com o/a 

profissional docente, e ficou ratificado por meio dos relatos das respondentes. Isso nos leva a 

nomear quatro fatores que resultam na sobrecarga no trabalho: 1) urgência do tempo; 2) 

responsabilidade excessiva; 3) falta de apoio, e 4) expectativas contínuas de nós mesmos e 

daqueles que estão a nossa volta.  

Podemos observar que as mudanças que estão ocorrendo no processo de trabalho estão 

afetando diretamente na vida do trabalhador, causando males a sua saúde. As exigências 

estabelecidas pelo mercado de trabalho ao trabalhador estão, em algumas situações, levando-o 

ao sofrimento psíquico. Alguns fatores foram identificados, tais como: o ruído, que é 

considerado um fator altamente prejudicial, influenciando no seu comportamento e tornando-

o mais agressivo; a fadiga incessante, falta de perspectivas, frustração, ansiedade, depressão, 

medo, desmotivação com o trabalho e sobrecarga de tarefas, fazendo com que o rendimento 

do trabalhador seja insuficiente pelo fato de este não conseguir dar conta de cumprir suas 

tarefas. 
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Nesse sentido, Dejours (1992), ao fazer referência à relação trabalho/saúde, defende 

que o trabalho não é neutro em relação à saúde, pois contribui para o adoecimento dos 

trabalhadores.  

Focando nosso olhar na organização escolar e em todo o contexto político, econômico, 

social e cultural em que a educação está inserida, percebemos que há uma sobrecarga em 

grande medida aos seus agentes e em especial aos professores/as. Dejours (1992) afirma que o 

ambiente e a pressão sobre determinadas tarefas têm alterado experiências de trabalho e seus 

significados, o que afeta a psiquê dos indivíduos. Esse mesmo autor afirma também que a 

docência é uma profissão de sofrimento. Os desgastes físico e mental ocasionados pelas 

exigências permanentes dessa profissão certamente proporcionam impactos em termos de 

bem-estar e saúde para a maioria dos profissionais. 

Assim, quando refletimos sobre a situação atual dos professores, em que as mudanças 

sociais transformaram seu trabalho, sua imagem social e o valor que a sociedade atribui à 

própria educação, a respondente destaca: 

Assim são o professor e a professora, antes de tudo um forte, que tem que ser 
capaz de se virar e continuar sua jornada frente a inúmeros problemas: 
desrespeito; indisciplina; a família que não estabelece limites e regras; as 
mudanças de currículos que estão sendo constantes, dentre outras 
problemáticas (Gaia). 

 Através do relato dessa professora, percebemos que na jornada docente, os 

profissionais passam por inúmeras tensões que possivelmente fazem com que não 

desempenhem satisfatoriamente suas atividades.  

Gomes (2002) afirma que os/as professores/as necessitam, atualmente, adaptar-se a 

suas novas funções diante deste novo mundo onde há um capitalismo integrado, produção de 

novas tecnologias, exigindo trabalho e trabalhadores flexíveis, polivalentes e criativos. 

Todavia, quando se trata de se adequar a essa nova realidade imposta pelas mudanças sociais, 

as respondentes relatam estar presas em virtude dos poucos recursos que a escola 

disponibiliza, o que acaba inibindo, por exemplo, a criatividade. Isso afeta diretamente os/as 

docentes intimamente, gerando crise, pois o sistema educativo não conseguiu equiparar-se a 

essa nova situação e preparar os/as professores/as para suas novas funções. 
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Dessa forma, as cobranças constantes que ocorrem no ambiente de trabalho fazem 

com que o trabalhador apresente o estresse ocupacional46 quando seu desempenho 

profissional passa a ser insuficiente, deixando-o insatisfeito com a sua atividade, podendo 

também levar o profissional a adquirir a síndrome de burnout47, que gera a desmotivação do 

trabalho e faz com que a pessoa queira “abandonar” seu trabalho, o que vem ocorrendo com 

muitos professores(as). 

5.2.2 A estrutura da escola e condições de trabalho 

Convidamos a obra “Escola”, de Cândido Portinari, para ilustrar este subitem por 

representar o cenário no qual ocorre o processo ensino aprendizagem e, também, por 

representar o espaço da nossa pesquisa onde ocorre a ação docente das respondentes, a qual 

representa, ao mesmo tempo, trabalho coletivo e solitário. 

Escola (Cândido Portinari, 1939) 

 
Escola – Cândido Portinari 
Pintura a guache/cartão 
53 x 39 cm (estimadas) (irregular) 
Rio de Janeiro, RJ 

                                                           

46 Estresse ocupacional pode ser entendido como as situações em que a pessoa percebe o seu ambiente de 
trabalho como ameaçador às suas necessidades de realização profissional e pessoal, e/ou à sua saúde física e 
mental, prejudicando a interação desta com o trabalho e com o ambiente de trabalho, à medida que esse ambiente 
contém demandas excessivas a ela, ou que não contém recursos adequados para enfrentar tais situações 
(FRANÇA, 1999, p. 31). 
47 A síndrome de Burnout é um conceito que surgiu no campo do estresse ocupacional. Recentemente tem 
chamado a atenção por parte dos pesquisadores. Para o Ministério da Saúde do Brasil, a síndrome de Burnout é 
uma doença ocupacional e está classificada como transtorno mental. 
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Nesse escopo, faz-se mister salientar que a Escola Valnir Chagas funciona em um 

prédio com estrutura de casarão antigo, com algumas adaptações, e recentemente passou por 

reformas. As dependências da escola contam com salas para diretoria, secretaria, comitê 

pedagógico, sala de professores, sala das mídias, sala de leitura e biblioteca, almoxarifado, 

arquivo, sala de rádio escola, depósito para a banda escolar e dois banheiros. Outrossim, na 

construção separada de dois andares há salas de aula, laboratório de tecnologias educacionais, 

banheiros, depósito de alimentos, refeitório, cantina, cozinha, corredores e área de lazer 

coberta com arquibancada.  

 
Foto 04 – Sala de aula da Escola Estadual Professor Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 

 

Os equipamentos, mobiliário e recursos materiais existentes na escola encontram-se 

em condições de uso, a saber: data-show, microsistem, caixas de som portátil e microfones, 

câmeras fotográficas, televisores, projetor de slides, DVD, lousa digital, computadores com 

impressora. No administrativo e no laboratório de informática, mais computadores e 

impressora, frezzeres, geladeira, fogão industrial, ar-condicionado, ventiladores nas salas de 

aula, sirene, bebedouros, panelas, talhares, copos e pratos, armários, fichários, estantes, birôs, 

mesas e cadeiras, carteiras, lousas brancas nas salas de aula, livros didáticos, paradidáticos, 

dicionários e jogos educativos.  

Seja qual for o contexto em que se insira, a escola é, por definição, um local de 

aprendizagem. Mas o que ensina cada um de seus espaços? Essa é uma pergunta 

extremamente importante, visto que salas de aula, locais de merenda, áreas de lazer, 

corredores e banheiros ajudam a construir e consolidar muitos valores. Pensar a escola na 

sociedade atual sugere pensar nos seus díspares elementos, instâncias e papéis. Logo, inserida 
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em um contexto político, econômico, social e cultural, a instituição escolar aparece como um 

espaço que possibilita inúmeras relações interpessoais.  

Por um lado, historicamente, a escola representa a reprodução das relações de 

dominação vigentes numa sociedade capitalista e autoritária; e por outro, pode representar um 

espaço rico para a construção de um projeto político pedagógico. 

O processo de globalização convida todos a passarem por transformações. A escola 

não pode ficar alheia a uma série de acontecimentos diários, uma vez que a sociedade torna-se 

cada vez mais exigente quanto ao perfil do homem moderno. Nesse sentido, é muito frequente 

o discurso acerca da qualidade, em todos os setores da vida humana. Mas, na educação, é 

preciso entender que a mudança começa a acontecer de dentro para fora, tendo em vista que 

nenhuma mudança significativa acontecerá se não passar pelos caminhos da educação. Educar 

é ensinar a pensar. E se pretendermos fazer valer a educação, a escola deverá ser não um 

reduto de cultura transformado pela sociedade, mas sim um espaço aberto e atuante, capaz de 

se posicionar como um agente transformador da sociedade.  

Outra interrogação que surge provocando inquietude e que se tornou visível durante a 

pesquisa paira acerca do papel do/a professor/a, visto que o papel desse(a) profissional é o de 

planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo 

dentro da classe e incentivar os(as) alunos(as). Ou seja, o(a) professor(a) dirige as atividades 

de aprendizagem dos/as alunos/as com o objetivo de que estes se tornem sujeitos ativos da 

própria aprendizagem.  

Nesse sentido, tais questionamentos nos trazem como respostas, portanto, que não há 

ensino verdadeiro se os/as alunos/as não desenvolvem suas capacidades e habilidades 

mentais, se não assimilam pessoal e ativamente os conhecimentos ou se não dão conta de 

aplicá-los, seja nos exercícios e verificações feitos em classe, seja na prática da vida. 

Entretanto, cabe salientar que nem sempre se torna possível exercer as atividades da docência 

tendo como foco tais objetivos, pois a caminhada é longa, e é preciso saber contornar os 

obstáculos 

 Assim, as respondentes ao serem questionadas acerca da estrutura da escola e das 

condições de trabalho, relatam as dificuldades devido ao fato de o espaço físico, por 

exemplo, não ser muito favorável para o funcionamento adequado da escola. 

Hoje há forte desorganização no funcionamento da unidade escolar. A escola 
apresenta vários equipamentos, contudo, não funcionam ou funcionam 
precariamente (sala de vídeo, informática, biblioteca). As salas de aula, 



161 

 

sempre sujas, sem contar com a sujeira dos banheiros. [...] Nossa! Como 
desejo um ambiente de trabalho mais tranquilo e organizado (Gaia).  

Esse relato ratifica o quanto é necessário que os educadores conscientes da 

importância da educação para a “libertação” do indivíduo se empenhem a desenvolver em sua 

sala de aula e também fora dela um trabalho que vise ampliar essa conscientização para seus 

educandos; e mais que isso: que este trabalho não fique só no campo da conscientização, mas 

que atinja o campo da prática. Entretanto, as professoras, em seus depoimentos, destacam a 

necessidade de condições dignas de trabalho para os docentes, a fim de que estes possam 

atuar, pois de nada adianta a consciência sem ação. Podemos ter consciência de que temos o 

direito a uma educação de qualidade; podemos ter consciência de que é preciso oferecer uma 

educação que propicie possibilidades de o indivíduo transformar a sua realidade; podemos ter 

consciência de que só uma educação transformadora pode formar o cidadão crítico e 

consciente. Todavia, só ter consciência não transforma o indivíduo nem a sociedade. 

Em que pese, as respondentes ainda relatam que as condições desfavoráveis de 

trabalho prejudicam a todos, ou seja, é prejudicial em todo o processo ensino e aprendizagem.  

O prédio, por ter sido anteriormente uma residência, não oferece uma boa 
estrutura para a execução das aulas. Isso prejudica bastante a aprendizagem 
dos alunos, independentemente da disciplina, mas destaco em especial as 
aulas de Educação Física, o espaço não é adequado e também atrapalha as 
outras aulas (Eva).    

A docente em seu relato ressalta a necessidade de a educação pública ser levada a 

serio, pois é fato que em Sergipe, particularmente, muitas escolas funcionam de maneira 

improvisada durante anos, em prédios com estrutura comprometida, com uma logística 

distante para o funcionamento de uma unidade escolar, o que comprova a falta de 

compromisso dos gestores, como assim é identificado em outros relatos: 

O prédio da escola não oferece uma estrutura adequada para escola. As aulas 
de educação Física ocorrem no pátio da escola, atrapalhando as outras aulas 
(Hera). 

É fato que as condições financeiras e de infraestrutura do estabelecimento 
(prédio) deixam a desejar e, por vezes, provocam certa desmotivação na 
execução dos trabalhos (Oya). 

Durante a pesquisa, as respondentes, de maneira particular, colocavam suas 

insatisfações, pois, segundo elas, todos os problemas relacionados à educação são atribuídos 
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ao profissional docente, visto que essa educação formal ou escolar encontra na figura do(a) 

docente a possibilidade de alcançar seus objetivos, e quando se trata da escola pública (nosso 

lócus de pesquisa), surgem outras questões para o debate, pois, no cenário brasileiro, é 

perceptível a insatisfação dos(as) professores(as) em relação ao seu trabalho, sendo frequentes 

as manifestações dessa classe por melhorias que venham a possibilitar a realização plena de 

seu trabalho e melhor qualidade da educação. 

Com o intuito de aprimorar a discussão sobre condições de trabalho docente, cabe 

registrar aqui uma breve explanação sobre a profissão docente48. A vida profissional não está 

desconectada da vida particular desses sujeitos, como também não está desvinculada da 

instituição onde o trabalho ocorre e da sociedade como um todo. A educação, área de atuação 

dos/as professores/as, encontra-se totalmente permeada pelas questões sociais da 

contemporaneidade, que vêm passando por intensas mudanças em múltiplos aspectos. 

As condições de trabalho variam de acordo com cada grupo social, momento histórico 

e cultural. Comumente, as condições de trabalho são associadas às questões salariais, porém, 

outros fatores se tornam decisivos para que o trabalho seja bem realizado. Quando se 

especificam as condições de trabalho da classe de professores/as da rede pública, surgem 

fatores como tempo para planejamento, quantidade de alunos por sala, estrutura física da 

escola e sala de aula, materiais pedagógicos adequados, bem-estar e segurança no cotidiano, 

carga horária e diversos outros. 

No tocante às condições de trabalho, é notória certa preocupação por parte das 

respondentes, nos momentos em que estivemos com elas. De forma discreta, elas deixavam 

transparecer suas aflições, atreladas ao espaço físico da escola, precarização do trabalho, 

salário aviltante e descompromisso do governo, ausência da família e do poder público, 

insegurança e excessiva jornada de trabalho.  

Elas ainda relatam que o planejamento das aulas vai além, pois o(a) professor(a) deve 

sempre planejar e se apropriar de todos os mecanismos para trabalhar. Segundo as 

respondentes, diariamente a sala de aula vem sendo um desafio, pois elas devem sentir-se 

motivadas para motivar e mobilizar os(as) discentes e não permitir que a aula se torne menos 

atraente para eles(as).   

                                                           

48 Constitui-se de um conjunto de ações específicas que são empreendidas pelo professor durante sua vida 
profissional (REBOLO; CARMO, 2010, p. 5). 
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Tenho que ter tempo para planejar e desenvolver bem as atividades com os 
alunos. Procuro diversificar indo à biblioteca, à sala de multimídia, 
desenvolvendo pequenos projetos, entre outros (Afrodite).  

As mensagens das insatisfações e angústias não surgiram no primeiro encontro, pois as 

respondentes foram tomadas por certa timidez, o que não foi diferente com a pesquisadora. 

Enquanto elas demonstravam insegurança para falar, eu apresentava insegurança para 

perguntar, pois não queria assustá-las e, por conseguinte, perder os sujeitos da pesquisa.  Mas, 

mesmo diante de tudo que fora mencionado, procurei aproveitar todos os relatos tímidos. 

Dessa forma, tornou-se visível a insatisfação por parte de algumas delas, não com a 

profissão/trabalho, mas com o sistema, cujos problemas tendem a interferir na prática docente 

e na satisfação do(a) professor(a) com seu trabalho, como assim explicam Rebolo e Carmo 

(2010). 

A impossibilidade de participar das decisões sobre o rumo do ensino, o 
excesso de burocracia e o controle do trabalho do professor, a falta de apoio 
e de reconhecimento do trabalho por parte das instâncias superiores do 
sistema educacional, a escassez de recursos materiais, a falta de apoio 
técnico-pedagógico e a falta de incentivo ao aprimoramento são fatores 
geradores de desmotivação e insatisfação com o trabalho (REBOLO; 
CARMO, 2010, p.08). 

 Assim, percebe-se que, comumente, a expressão “condições de trabalho” surge como 

fonte de discussões e reivindicações de professores/as. Mas a categoria condições de trabalho 

significa inúmeros itens, a saber: salário, estrutura física das escolas, materiais didáticos, 

carga horária de trabalho, entre outros. Nesse sentido, numa pesquisa realizada por Fontineles 

(2008), que abordava a valorização do magistério, foi possível verificar que as condições de 

trabalho são uma das dimensões da valorização docente, juntamente com o salário e a 

formação. Percebe-se, portanto, que os itens relacionados às condições de trabalho do 

professor/a podem ser expostos e deliberados de acordo com o grupo de professores/as que os 

reivindica, bem como o momento da reivindicação, confirmando, dessa forma, que talvez não 

exista uma clara definição ou consonância entre essa classe profissional sobre o que de fato 

podem ser essas condições de trabalho.  

As condições de trabalho do(a) professor(a) podem estar relacionada à formação 

desse(a) profissional. A “falta de preparo” dos(as) professores(as), em decorrência muitas 

vezes, de uma formação “inadequada”, tem sido associada a condições de trabalho ruins ou 

impróprias. Alves-Mazzotti (2010), ao discutir essa temática, destaca que o mundo atual exige 

cada vez mais dos(as) professores(as), em virtude da dinamicidade das relações sociais, das 
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variadas formas de buscar conhecimento, do avanço tecnológico e das circunstâncias de 

violência social. Portanto, os(as) docentes precisam estar aptos para lidar com essas situações 

do mundo globalizado, bem como com as novas formas de subjetividades decorrentes deste.  

As condições de trabalho dos docentes tendem a variar de acordo com o tipo de escola 

– pública ou privada – e com o segmento escolar – educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio ou ensino superior.  

5.2.3 Atributos de gênero e barreiras aos projetos pessoais e profissionais 

A obra intitulada “Paz”, de Cândido Portinari, traz em si um movimento preocupante, 

pois manifesta a complexidade das relações humanas. Essa complexidade também se faz 

presente nas relações e nos atributos de gênero que tendem a canalizar os questionamentos, os 

saberes, as experiências, os anseios, as dificuldades, as tensões e as potencialidades 

envolvidas no cotidiano de cada sujeito nos espaços público e privado. 

Paz (Cândido Potinari, 1952-1956) 

 
Painel a óleo/madeira compensada 
1400 x 953 cm (aproximadas) (irregular) 
Rio de Janeiro, RJ 

Quando questionadas se os atributos de gênero (sexo, idade, estado civil, quantidade e 

idade dos filhos) interferem na estruturação de projetos pessoais e profissionais, as 

professoras demonstraram certa dificuldade em responder. Este fato ficou evidente, 

principalmente, se compararmos com o quesito em que indagamos se as responsabilidades no 

trabalho interferem no processo de formação continuada, pois, ao mesmo tempo em que as 

respondentes questionam o fato de o tempo ser limitado em virtude do excesso na jornada de 
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trabalho, ressaltam que o fato de ser mulher não interfere na concretização de objetivos, como 

podemos ver nos três primeiros relatos a seguir, quando comparamos com o quarto relato, a 

saber: 

Um pouco [...] o tempo é limitado, exigindo grande esforço. Por ser mulher 
[...] de forma alguma, pois exige mais capacidade para administrar o tempo e 
as tarefas (Oya).  

Sim, sim, em parte. É claro que se fosse mais “livre” teria mais 
oportunidades ou mais tempo para dedicação nos meus projetos pessoais e 
profissionais. Como é natureza do ser humano relacionar-se, construir 
família, temos que nos adequar e caminhar juntos, o que é muito bom 
também (Afrodite). 

Em parte, trabalho em casa até às 12h e na escola à tarde das 13h às 17h. 
Tenho uma diarista a cada 15 dias. Cuido diariamente da casa e [...] dos 
cinco filhos já formados e com empregos. Quatro são casados e resta um 
comigo (Eva). 

Já interferiu sim, e muito em minha vida. As responsabilidades no trabalho 
[...] acredito que sim, pois já ouvi de colegas que não fariam determinado 
curso porque chocava com suas aulas (Dakimi).  

Afirmar-se como mulher é, a afirmação da conquista da subjetividade das mulheres. 

Durante séculos as mulheres foram percebidas como seres sem alma, mas hoje é evidente que 

elas percebem a função de atrizes morais, livres, responsáveis, com o objetivo principal de 

construir a si mesmas como atrizes e seres livres. Portanto, tal afirmação significa ter o direito 

der ser uma mulher e de dar a este personagem suas próprias escolhas, pois estas escolhas são 

a prova da liberdade, da capacidade de definir, de conduzir e de valorizar-se.   

A relação das mulheres com o trabalho produtivo e reprodutivo é evidenciada de 

forma contundente através dos relatos das respondentes, pois na vida cotidiana é a lógica e o 

tempo do trabalho produtivo que se impõem como determinantes da sua organização. Assim, 

as lógicas que regem o tempo do trabalho produtivo e o tempo do trabalho reprodutivo são 

distintas, o primeiro se rege por meio de uma lógica diacrônica, linear e facilmente tornada 

objetiva mediante o sistema de horário, enquanto o segundo tende a se mover em uma lógica 

sincrônica, difícil de precisar sem a percepção subjetiva da experiência vivida cotidianamente 

e com uma descontinuidade só visível através do ciclo de vida feminino, como assim expressa 

Tornsf (2002).  

O gênero, ou o que visualizamos como imagens sobre mulheres e homens e as 

construções do feminino e masculino são construções sociais e históricas, e estas construções 
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não são fixas e nem permanentes. Assim, as diferenças entre homens e mulheres e as 

atividades definidas como masculinas ou femininas não derivam de nosso corpo, embora 

nossa sociedade insista em “essencializar” tais atributos como “naturais”. Não obstante, faz-se 

necessário salientar que em épocas diferentes, bem como em sociedades diversas, o que é 

feminino ou masculino varia muito, como assim é apresentado em estudos sobre outras 

sociedades.  

Podemos evidenciar que o movimento de mulheres, deflagrado a partir do final dos 

anos de 1960, teve e tem um papel fundamental nessa discussão, principalmente no que se 

refere à crítica que faz acerca das relações hierárquicas entre homens e mulheres, a qual é 

geradora de conflitos. Nesse sentido, no debate da divisão sexual do trabalho, pode-se 

observar que essas relações hierárquicas constituem um dos mecanismos para a manutenção 

de subordinação da mulher, sendo atribuídos a ela e ao homem lugares diferenciados e 

desiguais no mercado de trabalho, expandindo-se para outros setores da vida social. Os 

lugares ocupados pelas mulheres no mundo do trabalho ainda são de forte desigualdade. O 

que é perceptível através da presença massiva dessa população na economia informal, ou 

mesmo no trabalho em domicílio, além do acúmulo de tarefas com a dupla jornada, em 

virtude da necessidade de conciliar o trabalho remunerado com o trabalho doméstico e o 

cuidado com as crianças, idosos e doentes, e, por que não dizer, com os filhos adultos, mesmo 

quando estes não mais residem com elas.  

Durante a pesquisa, percebemos que a família e a qualidade da relação familiar são 

muito valorizadas pelas professoras. Em seus relatos, percebe-se a responsabilidade não só 

com a organização da casa, como também com o esposo, os filhos e filhas. As conquistas e 

melhorias de vida sempre incluem os familiares, mesmo quando estes não mais residem com 

elas, pois para as respondentes, o(a) filho(a), ao formar sua família, amplia a família, pois a 

ela são agregados novos membros. Assim, cada relato deixa claros os cuidados que a mulher, 

independentemente da classe social, tem com a família. Ela se sente responsável por todos e 

por tudo. 

É notório que os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos, filhas e os idosos 

continuam precipuamente uma atribuição feminina. A distribuição entre os sexos do tempo 

gasto em afazeres domésticos, por sua vez, permanece intocada na última década, embora 

tenha ocorrido, segundo o IBGE (2010), certa evolução na participação masculina nas tarefas 

domésticas. Assim, enquanto em 2002 45% dos homens responderam que se ocupavam com 

esses afazeres, em 2009 49% fizeram essa declaração. No entanto, cabe salientar que essa 

declaração não significa uma diminuição da carga horária feminina na execução dessa 
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atividade. Os números continuam inalterados, pois as mulheres continuam as principais 

responsáveis pelo trabalho doméstico.  

Apesar da redução da desigualdade de gênero, inclusive com a promulgação da Lei 

Federal nº 9.799, de 26 de maio de 1999, que trata singularmente sobre o acesso da mulher ao 

mercado de trabalho e de programas próprios do Governo Federal, inclusive com a criação, 

em 2003, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM, a qual integra o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, é fato que as mulheres encontram 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho e, quando inseridas nesse contexto, recebem 

os salários mais baixos, ocupando normalmente cargos hierarquicamente inferiores mesmo 

quando o seu grau de escolaridade é mais alto que o dos homens, e têm dificuldade de 

oportunidade para a ascensão profissional, qualificação, formação política e profissional. Tais 

questões são mais acentuadas quando se trata de mulheres negras. 

Dessa forma, diversos estudos têm evidenciado uma alta relação entre o nível de 

escolaridade alcançado pelas mulheres e sua participação no mercado de trabalho. Contudo, 

também têm corroborado para alguns aspectos negativos, como o fato de o aumento de 

escolaridade não ter sido suficiente para alterar expressivamente a estrutura de empregos e a 

falta de equivalência entre o nível salarial das mulheres e sua formação educacional. 

Observa-se que os dados da pesquisa evidenciam que o universo pesquisado é 

composto majoritariamente de mulheres negras e brancas dentro de uma escala de faixas 

etárias que parte de 38 a mais de 50 anos. Devemos mencionar que as questões racial e étnica 

aparecem fortemente nas entrelinhas e na conduta de cada professora, mas não como uma 

definição metodológica para composição de amostra, o que nos fez optar por não utilizar tais 

variáveis como referência para a análise sobre trabalho produtivo e reprodutivo. Contudo, 

cabe salientar a relevância das questões racial e étnica neste campo, o que é visível nas 

pesquisas em geral sobre mercado de trabalho e trabalho não remunerado, pois mostram as 

desigualdades que existem entre mulheres negras e brancas.  

Assim, no que tange às desigualdades raciais entre as mulheres, a inserção se 

apresenta diferenciada: entre as de cor branca, 44% estão em trabalhos informais, enquanto 

para as de cor parda, essa proporção é de 60%, e para as de cor preta é de 54,1%. Para homens 

e mulheres essa relação é de 46,8% e 51,2%, respectivamente (IBGE, 2010). Portanto, a 

informalidade produz condições precárias de trabalho, sem direitos e sem proteção social, 

situação à qual as mulheres negras estão mais submetidas, fato que nos faz mencionar que as 

condições e relações do trabalho informal se estruturam pelas relações de raça/etnia, classe e 

gênero. 
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Isso posto, cabe salientar que: 

A participação de homens e mulheres no mercado de trabalho é diferenciada 
entre os grupos etários. Enquanto jovens, os homens atingem uma taxa de 
atividade de 72,5% contra uma taxa feminina de 55%. Este indicador reflete 
o quadro dos indicadores educacionais, pois o fato de as mulheres 
permanecerem mais tempo estudando faz com que elas entrem tardiamente 
no mercado de trabalho. Por outro lado, vale ressaltar que a tradicional 
divisão de papéis na sociedade, segundo a qual o homem é visto como 
provedor e a mulher como responsável pela casa e família, reforça esse 
padrão do mercado de trabalho (BRASIL, 2013, p. 39).  

Sem a intenção de aprofundarmos essa discussão, é oportuno destacar que nem sempre 

a mulher teve acesso à escolarização e ao mercado de trabalho. Particularmente no Brasil, 

desde o início da colonização, instalou-se na sociedade brasileira a ideia da submissão da 

mulher e estabeleceu-se, assim, uma desigualdade social entre os gêneros e, por conseguinte, 

a mulher foi impelida para cuidar dos filhos, da casa e do marido, reclusa à vida doméstica, 

entendida como uma atividade não pública, enquanto ao homem era reservado o espaço 

público. Portanto, na sociedade brasileira, foi se caracterizando a superioridade masculina e, 

consequentemente, a inferioridade feminina.  

A superioridade masculina, segundo Del Priore (1997), delimitava o papel da mulher 

na sociedade e normatizava seus corpos, escravizando-os de qualquer valor ou poder que 

pudesse colocar em risco a supremacia masculina. Sendo assim, com o intuito de garantir a 

interdição das mulheres, normatizando seus corpos e almas, era negado, ou muito dificultado, 

o acesso das mulheres ao processo de escolarização. A falta de mulheres habilitadas para o 

exercício do magistério, o medo dos pais de que, ao se instruírem, elas pudessem ler livros 

considerados proibidos ou manter correspondências amorosas, aliado à falta de perspectiva 

em relação à utilidade que teria para as mulheres o acesso à instrução, fizeram com que a 

maioria das mulheres fossem alijadas do acesso à escolarização.  

Por meio da Constituição de 1824, já podemos vislumbrar uma vontade em garantir o 

acesso das mulheres ao processo de escolarização. Essa constituição concedia aos cidadãos 

brasileiros, inclusive às mulheres, o direito de acesso gratuito à instrução primária. Sendo 

assim, através de diversas mudanças em nosso contexto histórico, e com o surgimento e a 

sedimentação de um novo discurso em favor da instrução feminina, presenciamos hoje a 

feminização do magistério; isto é, podemos contar com a presença maciça de mulheres na 

educação, como professoras, gestoras, dentre outras funções. 
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5.2.4 Diversidade e construção das diferenças na escola 

Convidamos a obra “A lua”, de Tarsila do Amaral, para nos ajudar a discutir e analisar 

a temática enunciada, visto que a “lua” aqui se mostra em uma de suas fases, que guarda em si 

as outras três, e representa a diversidade e a construção das diferenças na escola enfrentadas 

pelas professoras. 

A Lua (Tarsila do Amaral, 1928) 

 
Óleo/tela 110 X 110 cm 

A escola pode ser um espaço que estimula a mudança social, por isso precisa 

questionar estereótipos, padrões sexuais e de gênero, assim como o sexismo e a homofobia. 

Percebemos que o modo mais adequado para abordar o tema das relações de gênero, é o 

princípio da garantia dos direitos humanos a todos os sujeitos, independentemente do quanto 

estes se ajustam ou não aos padrões impostos socialmente. 

Desse modo, os relatos das respondentes acerca da diversidade e construção das 

diferenças na escola foram homogêneos no que se refere ao não reconhecimento/percepção 

das diferenças:  

Acho que não existe diferenças (Hera); 

Não. Nunca percebi essas diferenças (Dakimi); 

Não percebo nenhuma diferença (Eva); 

Não há diferenças, eu não percebo, sempre nos sentimos iguais, apesar de 
haver uns ganhando muito mais que outros (Artemis).  
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Dessa forma, observa-se a tendência à naturalização das diferenças no cotidiano de 

trabalho entre as professoras.  Contudo, quando questionadas pela segunda vez, após alguns 

minutos de discussões, com o intuito de clarificar a temática, cinco das sete respondentes 

reconheceram a possibilidade de existirem essas diferenças; entretanto, argumentaram nunca 

ter refletido concretamente sobre o fato. Tomando como base a diferença de rendimentos 

entre mulheres e homens citada por Artemis, faz-se mister salientar que “a análise das 

desigualdades entre os rendimentos49 existentes entre homens e mulheres constitui elemento 

essencial para se pensar a influência do mundo do trabalho nas condições socioeconômicas 

das mulheres e evidenciar as diferenças de acesso ao mercado de trabalho” (BRASIL, 2013, p. 

48).  

Duas das entrevistadas enfatizaram: 

Em nossa escola, percebe-se uma presença muito maior de profissionais do 
sexo feminino. Em geral, os professores não interagem muito com as 
professoras, a não ser em casos isolados. Os homens dialogam mais entre si 
e as mulheres, da mesma forma, também interagem mais com as colegas. 
Essa observação é feita considerando os horários dos intervalos (descanso) 
das aulas (Oya).  

Quanto à divisão, é comum estarmos compartilhando conversas nos 
momentos de intervalo das atividades escolares. A maioria é formada por 
mulheres. Poucos homens realmente comungam diariamente nas conversas 
(Afrodite). 

As desigualdades de gênero emergem nos embates das relações profissionais sempre 

que uma mulher passa a fazer parte de espaço reconhecido como sendo espaço masculino de 

atuação, e para se inserir, as mulheres precisam vencer barreiras relacionadas à idade, gênero 

e a diversos outros preconceitos. As disputas de espaço profissional realizadas entre homem e 

mulher exigem grande esforço das mulheres, pois não basta elas apresentarem as exigências 

de competência e capacidade profissional; hão de se superar e mostrar competência para 

ocupar os mesmos espaços que os homens, e, em muitos casos, mostrarem-se mais 

competentes que os homens, visto que as mesmas competências não garantem o espaço 

                                                           

49 No Brasil, em 2011, o rendimento-hora da população ocupada de 16 anos ou mais de idade do sexo masculino 
era de R$11,10 e de R$ 9,20 no caso das mulheres. Para ambos os sexos, à medida que a escolaridade avança, o 
rendimento médio aumenta. No entanto, em todos os grupos de anos de estudo analisados, as mulheres recebem 
menos que os homens, embora em média elas tenham maior escolaridade. De fato, chama atenção que a 
desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres é maior entre as/os mais escolarizadas/os, e não entre as 
pessoas de baixa escolaridade. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem em média 65% do 
rendimento deles (LAVINAS, apud BRASIL, 2013 P. 43). 
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profissional. Regras de disputa são, muitas vezes, alteradas no decorrer do processo para que 

homens possam ser beneficiados. 

Observa-se que a maioria dos cargos de poder relacionados às diversas profissões são 

ocupados por homens, e quando ocorre de uma mulher conquistar e ocupar um determinado 

cargo de poder, para ela manter-se neste não é fácil. Portanto, a sustentação das posições 

alcançadas provoca desgastes nas mulheres, e há situações em que elas se demitem por não 

suportar as pressões e boicotes masculinos, tanto no espaço público quanto também na esfera 

doméstica. Isso posto, cabe salientar que a equipe diretiva da escola é composta por três 

mulheres, sendo uma diretora e duas coordenadoras pedagógicas. Assim, quando questionadas 

acerca de a escola ser administrada por mulheres, as respondentes relataram não ter nenhum 

tipo de problema, salientando que a presença feminina tende a fortalecer os laços femininos 

dentro da escola. Quanto à percepção masculina, ou seja, quando questionadas sobre o que os 

professores demonstram pensar e como se comportam tendo uma administração só de 

mulheres, as respondentes relataram que eles não demonstram insatisfação e que não 

apresentam comportamento machista.  

Não demonstram comportamento machista, se não gostam, disfarçam bem 
(Afrodite). 

Penso que no fundo, não gostam, sabemos que isso incomoda os homens 
sim, vivemos em uma sociedade machista, mas aqui na escola disfarçam 
(Gaia). 

Nunca percebi até o presente momento um comportamento machista dos 
professores, acho que para eles é tranquilo (Artemis). 

Para Cruz (2012, p. 144), a construção da masculinidade, bem como a da feminilidade, 

passam pela construção da identidade de gênero, a qual se transforma e inclui também a ideia 

de sexualidade. Isso posto, Cruz, ao reportar-se a Badinter, expressa que: 

A crise da masculinidade na virada do século XIX e XX identifica que os 
homens sentem-se ameaçados em sua identidade por nova criatura (mulher 
emancipada) que quer agir como eles, ser como eles, a ponto de se 
perguntarem se não serão obrigados a “[...] desempenhar tarefas femininas, 
ou até mesmo – horror supremo – a serem mulheres”, por isso, como a 
depressão apresenta características tidas como femininas, é difícil para os 
homens admitirem a doença (BADINTER, apud CRUZ, 2012, p. 144). 

Os desafios impostos para as conquistas de novos espaços (profissionais, sociais, 

políticos), à medida que são vencidos, trazem uma experiência prazerosa para as professoras, 
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aumentando sua autoestima e as fazendo sentir-se capazes, ao mesmo tempo em que as 

capacitam para novos desafios e conquistas. Cabe destacar que, durante a pesquisa, três das 

sete respondentes salientaram que o fato de os homens deterem o poder econômico é 

elemento que dificulta o avanço das mulheres, e afirmaram que foram criadas em ambientes 

dominados por machistas, onde a voz do homem era decisão. Sendo assim, as expressões das 

professoras corroboram que:  

A educação é uma das dimensões mais importantes para avaliar a 
desigualdade existente na sociedade, seja ela de gênero, racial, econômica ou 
regional. Nas últimas décadas, a educação brasileira foi marcada pela 
urgência de promover o acesso e a universalização da educação básica, 
respondendo tanto aos compromissos assumidos pelo Brasil no campo 
internacional, como também ao próprio processo de desenvolvimento 
socioeconômico nacional.  Neste contexto, as agendas de gênero e de 
educação se ampliam e a política de promoção da igualdade de gênero na 
educação desenha metas paritárias, mas sem enfatizar as desigualdades de 
acesso dos grupos de mulheres, seja pelas diferenças entre mulheres rurais e 
urbanas ou pela desigualdade salarial entre homens e mulheres com o 
mesmo nível educacional (ROSEMBERG & MADSEN, apud BRASIL, 
2013, p. 67). 

Isso posto, salienta-se que: “A escola não é a alavanca da transformação social, mas 

essa transformação não se fará sem ela, não se efetivará sem ela. Ela tem sido o lugar do 

retrocesso social e político; ela nunca está em ‘primeiro lugar’ na questão social e política” 

(GADOTTI, 2008, p. 73). No entanto, a escola pode vir a sofrer modificações em suas 

estruturas. Para tanto, é necessário que professores e professoras se permitam estar em 

constante processo de atualização, especialmente em relação às discussões sobre as diferenças 

e as relações de gênero, pois, como enfatiza Felipe e Guizzo:  

O pouco conhecimento sobre as temáticas de gênero e sexualidade 
apresenta-se como um dos fatores pelos quais professores e professoras, na 
maioria dos casos, continuam ensinando, mesmo que “discretamente”, 
modos de ser e de se comportar de maneira diferente e desigual para 
meninos e para meninas (FELIPE e GUIZZO, 2008, p. 39).  

Portanto, a implantação de momentos nos espaços de formação continuada, pensados 

para a discussão das temáticas voltadas para as diferenças, contribuirá não só para se repensar 

as aprendizagens relacionadas à construção das identidades de gênero, como também para 

repensar o lugar das diferenças nos espaços escolares. 

Durante a pesquisa, majoritariamente as professoras, bem como a equipe diretiva 

ressaltaram a ausência da família como um serio problema. As respondentes relataram que 
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apenas os pais dos discentes que não apresentam “problemas” (desinteresse pelos estudos, 

envolvimento em brigas, entre outros) são os que mais visitam a escola e comparecem às 

reuniões de pais e mestres; quanto aos pais dos discentes – “problema”, como assim são 

chamados, esses só aparecem quando convocados, após suspensão do filho ou filha.  

É fato que as condições de infraestrutura do estabelecimento atrapalham e 
deixam a desejar, mas principalmente a falta de acompanhamento familiar 
provoca certa desmotivação (Oya).     

Nesse sentido, os sujeitos que circulam o espaço da escola50 e do magistério se 

diversificam. Não obstante, entre as transformações que abalizam esse processo de mutação 

está a feminização do magistério, o que no Brasil é possível identificar ao longo da segunda 

metade do século XIX e que, por conseguinte, veio consentir a entrada da mulher na sala de 

aula na condição de discente e o seu predomínio como docente. O discurso51 a favor da 

instrução feminina aos poucos cresce, porém sempre articulado à educação dos filhos e filhas, 

o que tende a afetar o caráter do magistério, inicialmente impondo a necessidade de 

professoras e, posteriormente, favorecendo a feminização da docência. Logo, o magistério, 

em seu processo de feminização52, tende a tomar alguns atributos tidos como feminino, como 

a sensibilidade, o amor, o cuidado, entre outros, para assim poder ser reconhecido como uma 

profissão.  

Sabe-se que a crescente participação da mulher no mercado de trabalho alterou o 

padrão de família constituído por um provedor masculino e uma cuidadora feminina. No novo 

modelo, a tendência predominante é a maioria dos homens investir seu tempo 

majoritariamente no mercado de trabalho, enquanto a maioria das mulheres se divide entre o 

trabalho remunerado e os cuidados da família.  

Na sociedade contemporânea, contraditoriamente, percebe-se uma pressão social 

para que os pais participem mais dos cuidados cotidianos com os filhos e que também se 

envolvam mais afetivamente, já que existe no pensamento social a crença de que o pai é mais 

distante, inclusive emocionalmente. Por outro lado, os homens ainda têm de demonstrar que 

são os principais provedores do lar, e para eles, muitas vezes, não é fácil compartilhar os 

                                                           

50 A escola influencia bastante nossas vidas. É dela que levamos hábitos como gestos, formas de compartilhar, 
formas de raciocínio; levamos valores e também sentimentos, segundo Miguel Arroyo (2004). 
51 Discurso constituído pela ordem e o progresso da sociedade, da família e pela formação dos jovens. 
52 Observa-se que o magistério é transformado e as professoras passam a ser compreendidas como mães-
espirituais. As marcas religiosas da profissão permanecem, mas são reinterpretadas através de novos símbolos, 
mantendo o caráter de doação e entrega. Assim, as escolas de formação docente enchem-se de moças, e esses 
cursos passam a constituir seus currículos, normas e práticas (LOURO, 2010).  
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cuidados dos filhos e filhas com a companheira, pois correm o risco de ser desqualificados, 

desmotivados ou excluídos. Para que se compreenda tal dinâmica deve-se reconhecer que 

tanto a maternidade como a paternidade são objetos que se encontram dispostos na realidade 

social desde o início da existência humana. Os significados e práticas atribuídos a eles se 

modificaram de acordo com o tempo e com as sociedades. Entretanto, as mudanças ainda 

preservam resquícios do passado, apesar das novas roupagens que foram adquiridas, e por 

serem representações sociais relacionadas ao gênero, elas refletem as iniquidades e diferenças 

peculiares às relações entre homens e mulheres.  

É impórtante destacar que o trabalho de cuidado (care work), em geral, é uma 

atividade profissional em plena expansão na economia de serviços em escala internacional. 

Antes, a creche era um espaço apenas para cuidados e guarda da criança; hoje, cuidar tem 

duplo sentido: refere-se tanto ao sentido de tomar conta, como o de observar, pensar refletir, 

planejar. Conforme Hirata e Guimarães (2012), a atenção ao outro, solicitude e todas as 

palavras ou sinônimos são traduções aproximadas do termo inglês care. Cuidar do outro, 

preocupar-se, estar atento às suas necessidades, todos estes diferentes significados 

relacionados tanto à atitude quanto à ação estão presentes na definição de care, termo 

dificilmente traduzível porque é polissêmico.  

Compreende-se que a escola é considerada um espaço educativo onde a criança pode 

vivenciar experiências significativas de socialização, que contribuem para sua aprendizagem e 

desenvolvimento. É uma instituição educacional, mas não substitui a família, e seu maior 

cuidado consiste em assegurar as melhores condições para que as crianças entrem em contato 

com as pessoas e coisas do mundo, ampliando seu universo cultural.   É senso comum que o 

principal pré-requisito para atuar profissionalmente em creches é gostar de crianças.  

O trabalho docente nos níveis fundamental e médio sempre foi culturalmente 

considerado adequado para as mulheres de classe média, visto que sustentava-se que a mulher 

era vocacionada a ser professora. Assim, a ideologia da feminilidade incorporava-se à escolha 

vocacional, a escolha do magistério como conveniente, porque lhe permitia conciliar a vida 

profissional, doméstica e familiar. É imperativo, então, contrapor-se a esse tipo de 

argumentação, visto que essa explicação não é válida. 

Nessa perspectiva, Carvalho salienta que: 

No caso da escola primária brasileira de hoje, o cuidado aparece no discurso 
pedagógico fortemente vinculado à maternidade, às percepções da escola 
como extensão do lar e ao assistencialismo, provavelmente como 
consequência da difusão de modelos pedagógicos que enfatizavam 
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exclusivamente as dimensões cognitivas do processo ensino-aprendizagem, 
deixando de lado o desenvolvimento emocional e moral do aluno, o 
contexto socioeconômico, as condições da própria escola e da vida de 
alunos e professores/as. O profissionalismo tem sido frequentemente 
dissociado de qualquer aspecto afetivo no exercício da docência, criando 
uma falsa incompatibilidade entre profissionalismo e envolvimento afetivo. 
Ao mesmo tempo, costuma-se associar profissionalismo com os aspectos 
técnicos do trabalho docente, considerando como componente de diluição 
das competências específicas e de desqualificação toda tarefa que vai além 
do processo de ensino-aprendizagem – como as ações dirigidas para o 
conforto físico e a saúde, o desenvolvimento moral e emocional, atitudes 
voltadas para o acompanhamento de problemas extraescolares dos alunos, 
aconselhamento, etc. (CARVALHO, 1998, p. 405-406).  

As professoras que estão inseridas no contexto escolar desde o século XIX também 

são compreendidas como pessoas que lutaram em prol de um reconhecimento da profissão. 

Nesse sentido, Strey relata que: 

O passado me mostra uma longa história em que as mulheres, para não falar 
das outras dicotomias, tiveram que enfrentar permanentemente a 
desigualdade, embora nunca tenha se submetido completamente a isso. 
Submissão e resistência sempre fizeram parte da vida das mulheres53 
(STREY, 2001, p.09).  

Paralelo a isso, Lewgoi (2009, p. 25) destaca que a profissão é uma atividade 

historicamente determinada pelo modo como a sociedade se organiza e, ao mesmo tempo, 

pelo resultado do desempenho da categoria profissional, isto é, do posicionamento e das 

respostas oferecidas por ela às demandas sociais dos distintos grupos e classes sociais.              

 Assim, Campos, ao reportar-se a Goffman, destaca que “os processos de 

monitorização e transformação identitária abastecem-se dos diversificados modos de 

representação, sendo o contrário também verdadeiro”. Percebem-se assim outras práticas 

ligadas ao estudo da juventude os estudos da mass media, visto que “a forma como nos vemos 

e expressamos está estreitamente associada à forma como os outros nos contemplam e o 

exteriorizam” (GOFFMAN apud CAMPOS, 2002, p. 119). Logo, essa percepção é possível 

através dos espaços midiáticos, televisão, cinema, entre outras, mídias, pois o jovem tende a 

ser representado e assim produzir o seu próprio estilo de vida, independentemente do grupo 

                                                           

53 A relação homem e mulher sempre foi definida dentro de determinantes de poder patriarcal. Cultural e 
socialmente, a condição da mulher sempre foi de submissão nos seus mais diversos aspectos, mas também de 
desafios e luta por superação, embora nem sempre vitoriosa, mas nunca de acomodação.   
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social, podendo ser exemplo ou não historicamente, não sendo diferente com o sexo feminino, 

nos espaços que a mulher vai se inserindo, por exemplo, mercado de trabalho e escola. 

Assim, para explicar, trago aqui Cruz e França, que destacam: 

A escola por seu caráter normativo e por seu papel de transmissora do 
conhecimento, também está contaminada pelo sexismo, que constitui o 
código secreto e silencioso que molda e discrimina o comportamento de 
meninas e meninos, mulheres e homens. Nesse ponto, cabe a ela o papel de 
romper os fundamentos científicos que discriminam a mulher, para não se 
converter em cúmplice ideológica da ciência e rompa, assim, a cadeia de 
transmissão do endocentrismo. A escola colabora eficazmente no 
esclarecimento do significado conceitual de ser menina e fará o mesmo com 
os meninos. Não o fará, porém, sempre de maneira clara e aberta, mas, na 
maioria das vezes, de forma dissimulada ou com certeza arrogante daquilo 
que, por ser tão evidente, não necessita sequer ser mencionado nem muito 
menos explicado (CRUZ e FRANÇA, 2011, p. 172). 

Dessa reflexão, é oportuno salientar que antes de tudo, a escola é um espaço de onde 

emanam ideias, dúvidas, hipóteses e tentativas que objetivam encontrar respostas; mas 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), as quais, 

por sua vez, também têm promovido reflexões acerca do papel social da mulher e sua 

participação política e histórica. Contudo, segundo Carvalho (1998, p. 406), “há indicações de 

que nos cursos de magistério, tanto em nível da socialização quanto do aprendizado de 

psicologia, os saberes sobre cuidar quase sempre se reduzem a uma reiteração dos papéis e 

características considerados adequados à feminilidade”.   

O papel da escola vai além de transferir conhecimentos. É na escola que 
adquirimos conhecimentos sim, mas também é nela que nos encontramos 
como sujeitos, bem como reconhecemos o outro como sujeito (Artemis).  

A escola deve ser receptiva ao novo, ao diferente, isto é, nós devemos ser 
receptivas ao novo e ao diferente. Contudo, é aqui na escola que na maioria 
das vezes legitimamos nossos preconceitos (Era). 

Não somos preparadas/os na graduação para lidar com determinadas 
situações, lidar com as diferenças. Somos engessados para trabalhar com o 
que está posto, a escola é machista e contribuímos muito para isso (Oya).  

Segundo Louro (2010), as escolas e também academias, em suas práticas, provam 

(des) continuidades, realizam deslocamentos e rupturas. As denúncias, as questões e as 

críticas feministas, bem como aquelas vindas dos estudos culturais, dos estudos negros, dos 
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estudos gays e lésbicos, também estão produzindo resultados. Assim sendo, ainda que de 

formas talvez acanhadas, vemos hoje em escolas brasileiras experiências e iniciativas que 

procuram subverter as circunstâncias desiguais – de classe, raça, etnia, gênero – vividas pelos 

sujeitos. Nesse contexto, é pertinente destacar que a escola há muito não é mais representada 

como o lugar neutro, dedicado exclusivamente à vivência do ensinar e do aprender. Assim, 

um passo importante para a compreensão da complexidade da escola é reconhecê-la como 

guardiã da diversidade, pois nela habitam e interagem alunos(as), pais, professores e 

profissionais em geral, e cada um desses traz para a escola sua história de vida, sua 

expectativa social, seus valores, suas dificuldades e potencialidades, e juntos consagram 

relações sociais de toda ordem, conforme expressa Amaro (2011).  

Destarte, faz-se necessário enfatizar que a escola e o magistério historicamente se 

transformam tendo em vista que são instituições sociais; e conforme Louro (2010), a 

feminização do magistério é a forma mais evidente nesse processo de transformação. Nesse 

ínterim, essa autora menciona que as formas como se dá essa feminização podem ter algumas 

características particulares, por mais que se aproximem das transformações evidenciadas em 

outros países, pois, no Brasil, algumas transformações sociais são evidentes ao longo da 

segunda metade do século XIX, que permitem não só a inserção das mulheres nas salas de 

aula, mas também o seu predomínio. Nesse sentido, Dantas Júnior (2010, p. 54) destaca que 

“a escola é um campo fértil às múltiplas possibilidades de experimentação”.  

Dessa forma, professores e professoras passam a compartilhar as mesmas exigências 

de uma vida pessoal modelar, estabelecendo expectativas e funções diferentes para eles e para 

elas e são incumbidos de tarefas de algum modo distintas, separadas por gênero, visto que 

senhoras “honestas” e “prudentes” ensinam meninas, homens ensinam meninos. Trata-se de 

saberes distintos, isto é, currículos e programas para eles e para elas (diferenciados), pois os 

objetivos da formação é diferente, e as avaliações ocorrem de formas distintas, como expressa 

Louro (2010). Portanto, a escola é um objeto histórico; ela abrange uma série de elementos 

presente no tempo com funções de intervir no processo de formação das sociedades. Contudo, 

através de seus objetivos, sendo intencionais ou não, ela atua diretamente na formação dos 

indivíduos que compõem essa sociedade e, por conseguinte, no processo histórico. 

Percebe-se, assim, o caráter machista dentro dos currículos e programas, uma 

educação pensada por homens, a qual tem como objetivo a perpetuação do poder masculino e 

da subserviência da mulher. Contudo, entre avanços e recuos, historicamente a mulher foi se 

posicionando e ocupando cada vez mais o espaço escolar e as escolas de formação docente 

enchem-se de garotas, mas faz-se necessário salientar que esses cursos não passam a compor 
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seus currículos, normas e praticas de acordo com as concepções hegemônicas do feminino, 

mesmo sendo esses cursos regidos por mulheres, visto que a mulher (re)produz 

comportamentos típicos do sexo masculino.  

Segundo Vidal (2001, p. 80), “formar professores, para Anísio, era desenvolver-lhes a 

atitude científica, prepará-los para os desafios da profissão, munindo-os de um saber técnico 

específico, de um instrumental de análise capaz de subsidiá-los na resolução de problemas 

práticos”.  

Ao que parece, professores e professoras foram e são objetos de representações como 

qualquer outro grupo social, assim se o magistério foi, de forma lenta mas com fervor, se 

feminizando, é perceptível que a representação da atividade também foi se transformando. 

Assim, vê-se que o caráter de missão do educador, argumentando que ele é um vocacionado, 

ou seja, um sujeito destinado à tarefa educativa, tem suas raízes ancoradas na sociedade 

colonial brasileira, visto que a concepção missionária associava magistério e sacerdócio e, por 

conseguinte, ainda aprisiona o universo de representações do profissional num círculo de 

difícil rompimento, conforme salienta Nunes (2000).  

5.3 REGIME DE TRABALHO E BASE SALARIAL DOS(AS) DOCENTES DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO 

A obra “Operários”, de Tarsila do Amaral, abre este item representando a 

multiplicidade de professores(as) que se encontram nas instituições de educação básica e 

compõem o cenário destas. Ela nos revela que as diferenças é que constituem o espaço 

escolar, anfiteatro de eclosão de diversidade e de formação humana. Nesse espaço temos o(a) 

docente, representado na tela como o operário que vende a sua força de trabalho em prol de 

salário, que é visualizado pelas respondentes como aviltantes.  

Operários (Tarsila do Amaral, 1933) 
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Óleo/tela 150 X 205 cm 
Col. do Gov. do Estado de São Paulo. 

Para refletirmos sobre o trabalho, podemos recorrer ao conceito que o dicionário de 

língua portuguesa nos fornece. No léxico, a palavra trabalho indica “aplicação das forças e 

faculdades humanas para alcançar um determinado fim” (AURÉLIO,1977, p. 473). Isto 

sugere que essas forças podem ser compreendidas nas esferas física e intelectual.  

A própria etimologia da palavra, segundo Ribeiro (2000), guarda o sentido de tortura. 

Trabalho tem origem no vocábulo latino tripalium, que denota aparelho de tortura composto 

de três paus, que também servia para imobilizar animais difíceis de ferrar. Na compreensão do 

verbete latino, o termo indica uma reflexão sobre até que ponto o trabalho pode proporcionar 

a realização humana. Historicamente, Albornoz (2004) aponta que em quase todas as línguas 

da cultura europeia há uma multiplicidade de significados para esse vocábulo: 

O grego tem uma palavra para fabricação e outra para esforço, posto a ócio; 
por outro lado, também apresenta pena, que é próxima da fadiga. O latim 
distingue entre laborare, a ação de laborar, e operare, o verbo que 
corresponde a opus, obra. Em francês, é possível reconhecer pelo menos a 
diferença entre travailler e ouvrer, sobrando ainda o conteúdo de tache, 
tarefa. Assim, também, lavorare e operare em italiano; e trabajar e obrar 
em espanhol (ALBORNOZ, 2004, p. 8). 

Ribeiro, em seu texto Trabalho e Realização, indaga a respeito da organização da 

sociedade e das diferentes culturas. Ele afirma que o trabalho atende a necessidades que, em 

sua maioria, não são projetos de quem executa, mas de quem determina sua execução 

(RIBEIRO, 2000, p.196). Nesse ínterim, percebe-se que os sujeitos que se encontram na 

categoria de trabalhadores, a depender do contexto histórico em que se inserem, podem ou 

não apresentar reflexão sobre o significado do trabalho para suas próprias condições de vida, 

atrelado à realização como humano ou um modo de sobrevivência material, e esse significado 

reside em qualquer atividade que tenha o mesmo fim.  
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O processo de entendimento de trabalho só pode ser compreendido numa base de 

estrutura social, na qual os sujeitos aplicam sua concepção a partir de sua consciência. Logo, 

ao buscar a produção e a reprodução da sua vida societal por meio do trabalho e da luta por 

sua existência, o ser social cria e renova as próprias condições da sua reprodução, como assim 

salienta Antunes (2000). Portanto, o trabalho passa a ser o resultado de um sujeito que confere 

significado ao mundo material, que se encontra diante do seu processo consciente. 

Situamos, portanto, que o homem é produzido historicamente, como resultado das 

apropriações que ele faz do espaço produtivo e do tempo de que dispõe para tanto. Isto indica 

que o conceito de trabalho vai se permitindo discorrer na proporção das relações humanas que 

preenchem esse espaço. Segundo afirma Frigotto (1998), a categoria de produção da 

existência constitui-se no elemento básico para entendermos como os homens concretamente 

se produzem pelo trabalho e como, historicamente, as relações sociais de produção da 

existência variam.  

Para o ambiente da Educação, devemos refletir sobre o desenvolvimento das relações 

sociais e políticas que se estabelecem no ambiente da Escola pelos sujeitos. Especificamente, 

o professor, na condição de trabalhador, tende a estabelecer mediações com o saber, produto 

de seu trabalho, e com a técnica, esta elaborada nas relações mútuas dos produtores dos 

saberes. Destaca-se, também, neste espaço, a apropriação dos bens produzidos, as ideias, as 

instituições e ideologias que buscam legitimar o modo de os homens se relacionarem na 

produção de sua existência, como assim destaca Frigotto (1998). Não obstante, no decorrer da 

História, os homens configuram suas relações sociais e políticas, a partir do modo de 

produção que estabelecem para sua existência.  

Considero o trabalho especialmente com o ensino fundamental altamente 
importante para a formação das gerações que por aqui passam e percebo 
minha e nossa atuação como educadores essencial. Entendo que somos 
referências relevantes para a educação e desenvolvimento da cidadania dos 
educandos, mas infelizmente não somos bem remunerados, não somos 
enxergados como peças extremamente importantes no processo educacional 
(Oya). 

Acredito em meu trabalho, gosto da minha profissão, mas é lamentável o 
fato de não sermos bem remunerados. O salário do professor é vergonhoso, a 
formação dos nossos alunos depende também da nossa formação, de como 
percebemos nosso trabalho e do quanto recebemos para desempenhar 
(Dakimi). 

O professor não ganha bem, não é valorizado como deveria ser pelo 
Governo. Nosso trabalho é importante para todos da sociedade. Se a gente 



181 

 

for esperar da escola ou do Governo, de um salário digno, de uma boa 
estrutura da escola para trabalhar em sala de aula, a frustração vai aparecer, 
portanto cada um faz ou deve fazer a sua parte, diversificando o máximo 
suas aulas para que a aprendizagem aconteça (Afrodite). 

Nessa perspectiva, entendemos que no âmbito da Educação, os profissionais enfrentam 

uma vulnerabilidade do sistema em burocratizar o ensino e fragmentar as funções, com o 

intuito de fragilizar a compreensão da estrutura totalizadora de seu trabalho. Outrossim, essa 

situação é confirmada na atualidade de nossas práticas, tendo em vista que habitamos a maior 

parte de nosso tempo no espaço do trabalho, seja ele formal ou não.  

Destarte, Facci (2004) corrobora com os relatos das respondentes ao argumentar que a 

crise de identidade vivida pelo/a professor/a também está relacionada com o status que a 

profissão ocupa no nível social. Os/as professores/as recebem baixos salários, seu trabalho 

nem sempre é valorizado pela sociedade e está havendo uma precariedade em sua formação 

profissional.  

Ainda sobre esse assunto, Ribeiro (2004) afirma que os brutais empobrecimentos 

material e social dos(as) professores(as) foram as mudanças mais significativas que ocorreram 

em virtude das transformações sociais. O autor ainda afirma que até meados do século XX, 

o(a) docente era uma figura social de prestígio. E hoje, quando uma jovem diz que é 

professora, não é difícil despertar nas pessoas sentimentos de pena e comentários lamentosos. 

Além disso, com o passar dos anos, o/a docente teve a sua jornada de trabalho ampliada no 

mesmo compasso em que sua remuneração foi reduzida. Nesse sentido, tal afirmativa pode ser 

ratificada através do relato a seguir: 

De fato, não somos bem remunerados e também não somos valorizados 
socialmente, inclusive por familiares, pois, no entender das pessoas, ser 
professor é sofrimento (Hera). 

Vivemos em um país capitalista. Mesmo com pessoas preocupadas com a 
educação, o trabalho docente em alguns aspectos importantes vem sendo há 
duros anos prejudicados, a exemplo, do pouco investimento na questão 
salarial (Gaia). 

A questão salarial é muito importante, merecemos muito mais. Nós 
professores conduzimos todo o processo de ensino e aprendizagem, 
contribuímos na formação de todas as outras profissões (Eva). 

Penso que se tivesse um salário melhor e uma jornada de trabalho mais justa 
poderia ampliar minha qualificação, teria mais tempo para estudar (Oya).   
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Percebemos, através dos relatos das respondentes, como aspectos negativos do 

trabalho docente, o baixo investimento na educação, salário aviltante, a intensa e exaustiva 

jornada de trabalho a que os(as) docentes são submetidos/as, a desvalorização da profissão, as 

políticas de cima para baixo e cobranças por mais qualificação. Os relatos representam as 

inquietações e os impactos na vida das respondentes, bem como da maioria dos/as docentes 

do Magistério Público de Sergipe, os quais têm seus papéis questionados a partir das novas 

configurações das relações de trabalho; e a contribuição da escola nesse processo é o 

surgimento da mercantilização do ensino.  

Nesse sentido, a dinâmica das relações de trabalho e a forma como a escola está 

organizada atualmente tendem a priorizar o perfil de um profissional conectado com as 

transformações sociais e com a descentralização do saber hodierno. Assim, “a figura do 

professor, como concentrador da informação, perde o foco, e entra em cena o facilitador com 

experiência” (CRUZ, 2012, p. 225). Entretanto, percebe-se que as relações do(a) docente com 

o(a) aluno(a), com a escola e com o saber encontram-se regularizadas pela diversidade, mas 

descentralizadas, visto que todo/as os/as agentes não são participantes neutros e sim ativos(as) 

no processo educacional. 

Desse modo, entende-se que os profissionais da educação brasileira estão atravessando 

um período de exigentes reflexões acerca da esfera das condições de trabalho que os docentes 

vêm enfrentando. A falta de reconhecimento e prestígio social os têm colocado numa situação 

de compadecimento e sofrimento. Este sofrimento atinge a nobreza, a condição como 

trabalhadores e trabalhadoras da educação, agentes formadores de novas profissões. Nesse 

ínterim, dentro das relações de trabalho, questões relativas à carga horária diária de trabalho e 

os ganhos salariais são aspectos conflituosos por parte do Governo e também dos 

profissionais. Nesta subdivisão, temos a intenção de apresentar esses aspectos com base na 

análise do Plano de Cargos e Salários da Rede Estadual de Sergipe. 

Trabalhamos horas e horas sem a participação da família, e com o salário 
que recebemos, muitos professores buscam outros vínculos para melhorar a 
renda, mas com isso ele tem mais e mais horas de trabalho. Se recebêssemos 
melhor, não faríamos isso e assim teríamos mais tempo para organizar nosso 
trabalho (Gaia). 

O professor não recebe o salário justo por seu trabalho e o regime de 
trabalho não é justo (Artemis). 

O Governo precisa encarar a realidade da educação remunerando de forma 
digna os professores e colocar carga horária adequada (Eva).  
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Os relatos das respondentes podem ser ratificados com base no regime de trabalho dos 

docentes da Rede Estadual que está descrito no artigo 167 da Lei Complementar nº. 16, de 28 

de dezembro de 1994, a qual aprovou o Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe: 

Art. 167 – As atividades do funcionário do Magistério serão desenvolvidas em 
carga horária de 125 (cento e vinte cinco) e 200 (duzentas) horas mensais 
assim distribuídas: 
I – 62,5% em regência de classe; 
II – 12,5% em atividades pedagógicas e de estudos na escola; 
III – 25% em atividades de coordenação.  
§ 1º - O funcionário do Magistério que acumular dois cargos no Serviço 
Público não pode ter carga superior a 125 (cento e vinte cinco) horas. 
§ 2º - Entende-se por horário de estudo e atividades pedagógicas aquelas 
desenvolvidas na escola, conforme diretrizes, e/ou por orientações 
pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. 
§ 3º - Entende-se por atividades de coordenação a programação das atividades 
pedagógicas e a correção dos materiais produzidos pelos alunos, não sendo 
obrigatório o seu cumprimento na unidade escolar (SERGIPE, 1994).  

As atribuições dos docentes da Rede Estadual, descritas no Artigo 169 do mesmo 

Estatuto, relacionam-se com a preparação e a transmissão do conhecimento: 

Art. 169 – As atividades do funcionário do Magistério, ocupante do cargo de 
Professor ou de Especialista de educação, compreendem: 
§ 1º - Do Professor: 
I – as relacionadas com a elaboração e transmissão do conhecimento:  
a) aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição e de debate;  
b) verificação da aprendizagem;  
c) trabalhos práticos de iniciação profissional;  
d) pesquisa educacional, científica e cultural;  
e) elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino e 
pesquisa;  
f) participação em cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios de 
caráter educacional, científico, técnico, artístico e desportivo;  
g) programas de cooperação e outras formas de intercâmbio inerente às 
atividades docentes. 
[...] (SERGIPE, 1994). 

O desenvolvimento funcional dos docentes é descrito no artigo 55, incisos I e II do 

Estatuto do Magistério Público Estadual: 

Art. 55 – O desenvolvimento na carreira ocorre mediante avanço horizontal 
e avanço vertical observadas as seguintes formas: 
I – Avanço Horizontal:  
a) por tempo de serviço;  
b) por título;  
II – Avanço Vertical: 
a) por qualificação profissional; 
b) por experiência profissional.  
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Parágrafo único – O desenvolvimento funcional do ocupante de cargo do 
Magistério Público Estadual, de que trata o “caput” deste artigo, dar-se-á de 
acordo com o que a respeito dispõe o Plano de Cargos, Funções e 
Vencimentos ou Salários dos Servidores Públicos Civis da Administração 
Direta, do Poder Executivo Estadual (SERGIPE, 1994).  

O piso salarial do magistério permanente do Estado de Sergipe encontra-se explicitado 

no quadro 04, conforme nível, classe e todos os valores que compõem os proventos. 

Quadro 04 – Piso salarial do magistério permanente do Estado de Sergipe – 2013 
CURSO NORMAL NÍVEL MÉDIO 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.567,00 
 

626,80 0,00 0,00 2.193,80 

B 1.582,67  633,07 79,13 0,00 2.294,83 

C 1.598,50 639,40 159,85 0,00 2.397,75 

D 1.614,48 645,79 242,17 0,00 2.502,44 

E 1.630,63 652,25 326,3 0,00 2.609,01 

F 1.646,93 658,77 411,73 0,00 2.717,43  

G 1.663,40 665,36 499,02 0,00 2.827,78 

H 1.680,04 672,01 588,01 0,00 2.940,96 

I 1.696,84 678,73 678,73 0,00 3.054,30 

J 1.713,80 685,52 685,52 571,27  3.656,11 

NÍVEL SUPERIOR - LICENCIATURA PLENA 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.792,25  717,70 0,00 0,00 2.511,95 

B 1.812,19  724,88 90,61 0,00 2.627,68 

C  1.830,31 732,12 183,03 0,00 2.745,46 

D  1.848,61 739,45 277,29 0,00 2.865,35 

E 1.867,10 746,84 373,42 0,00 2.987,36 

F 1.885,77 754,31 471,44 0,00 3. 111,52 

G 1.904,63 761,85 571,39 0,00 3.237,87 

H 1.923,67 769,47 673,29 0,00 3.366,43 

I 1.942,91 777,16 777,16 0,00 3.497,23 

J 1.962,34 784,94 784,94 654,11  4.186,33 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.922,41 
 

768,96 0,00 0,00 2.691,37 

B 1.941,63  777,65 97,08 0,00 2.815,36 

C  1.961,05 784,42 196,10 0,00 2.941,57 

D  1.980,66 792,26 297,10 0,00 3.070,02 

E 2.000,46 800,19 400,09 0,00 3.200,75 

F 2.020,47 808,19 505,12 0,00 3.333,78 

G 2.040,67 816,27 612,20 0,00 3.469,14 

H 2.061,08 824,43 721,38 0,00 3.606,89 

I 2.081,69 832,68 832,68 0,00 3.747,05 

J 2.102,51 841,00 841,00 700,84  4.485,35 

MESTRADO 
Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 
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A 2.076,20 830,48 0,00 0,00 2.906,68 

B 2.096,96 838,78 104,85 0,00 3.040,59 

C 2.117,93 847,17 211,77 0,00 3.176,89 

D 2.139,11 855,64 320,87 0,00 3.315,62 

E 2.160,50 864,20 432,10 0,00 3.456,80 

F 2.182,11 872,84 545,53 0,00 3.600,48 

G 2.203,93 881,57 661,18 0,00 3.746,68 

H 2.225,97 890,39 779,09 0,00 3.895,45 

I 2.248,23 899,29 899,29 0,00 4.046,81 

J 2.270,71 908,28 908,28 756,90  4.844,17 

DOUTORADO 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 2.563,21 1.025,28 0,00 0,00 3.588,49 

B 2.588,84 1.035,24 129,44 0,00 3.753,82 

C 2.614,73 1.045,89 261,47 0,00 3.922,09 

D 2.640,88 1.056,35 396,13 0,00 4.093,36 

E 2.667,28 1.066,91 533,46 0,00 4.263,65 

F 2.693,96 1.077,58 673,49 0,00 4.445,03 

G 2.720,90 1.088,36 816,27 0,00 4.625,53 

H 2.748,11 1.099,24 961,84 0,00 4.809,19 

I 2.775,59 1.110,23 1.10,23 0,00 4.996,05 

J 2.803,34 1.121,34 1.121,34 934,45 5.980,47 

Fonte: SINTESE (2013) 

Diante do exposto, no quadro permanente, percebe-se que a carreira docente cresce de 

forma horizontal por tempo de serviço e por título; isto é, a cada três anos completados são 

acrescentados 3% no salário-base e 3% de triênio no salário bruto. Sendo assim, na forma de 

crescimento horizontal, o salário-base dos docentes aumenta de acordo com a sua titulação: 

Nível I – Ensino Médio Magistério, Nível II – Superior, Nível III – Superior Especialista, 

Nível IV – Superior Mestre e Nível V – Superior Doutor. Logo, a carreira docente tende a 

progredir de forma horizontal, conforme se eleva a formação profissional.  

Quadro 05 – Piso salarial do magistério suplementar do Estado de Sergipe – 2013 
LEIGO 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.567,00 
 

626,80 0,00 0,00 2.193,80 

B 1.582,67  633,07 79,13 0,00 2.294,83 

C 1.598,50 639,40 159,85 0,00 2.397,75 

D 1.614,48 645,79 242,17 0,00 2.502,44 

E 1.630,63 652,25 326,3 0,00 2.609,01 

F 1.646,93 658,77 411,73 0,00 2.717,43  

G 1.663,40 665,36 499,02 0,00 2.827,78 

H 1.680,04 672,01 588,01 0,00 2.940,96 

I 1.696,84 678,73 678,73 0,00 3.054,30 

J 1.713,80 685,52 685,52 571,27  3.656,11 
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NÍVEL MÉDIO – COM ADICIONAL NORMAL 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.606,18 642,47 0,00 0,00 2.248,65 

B 1.622,24 648,89 81,11 0,00 2.352,24 

C 1.638,46 655,38 163,85 0,00 2.457,69 

D 1.654,84 661,94 248,23 0,00 2.565,01 

E 1.671,39 668,53 334,28 0,00 2.674,23 

F 1.688,11 675,24 422,03 0,00 2.785,38 

G 1.704,99 681,99 511,50 0,00 2.898,48 

H 1.722,04 688,81 602,71 0,00 3.013,56 

I 1.739,26 695,7 695,70 0,00 3.130,66 

J 1.756,65 702,66 702,60 585,55 3.747,52 

LICENCIATURA CURTA 

Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.723,70 689,48 0,00 0,00 2.413,18 

B 1.740,94 696,37 87,05 0,00 2.524,36 

C 1.758,35 703,34 175,83 0,00 2.637,52 

D 1.775,93 710,37 266,39 0,00 2.752,69 

E 1.793,69 717,48 358,74 0,00 2.869,91 

F 1.811,63 724,65 452,91 0,00 2.980,19 

G 1.829,74 731,90 548,92 0,00 3.110,56 

H 1.848,04 739,22 646,81 0,00 3.234,07 

I 1.866,52 746,61 746,61 0,00 3.359,74 

J 1.885,19 754,07 754,07 628,40  4.021,73 

NÍVEL SUPERIOR – BACHARELADO  
Classes Vencimento Regência ou Grat. Pedagógica II Triênio Adicional 1/3 Valor total 

A 1.794,25 717,70 0,00 0,00 2.511,95 

B 1.812,19 724,88 90,61 0,00 2.627,8 

C 1.830,31 732,12 183,03 0,00 2.745,46 

D 1.848,61 739,45 277,29 0,00 2.865,35 

E 1.867,10 746,84 373,42 0,00 2.987,36 

F 1.885,77 754,31 471,44 0,00 3.111,52 

G 1.904,63 761,85 571,39 0,00 3.237,87 

H 1.923,67 769,47 673,29 0,00 3.366,43 

I 1.942,91 777,16 777,16 0,00 3.497,23 

J 1.962,34 784,94 784,94 654,11  4.186,33 

Fonte: SINTESE (2013) 

Isso posto, cabe salientar que a carreira suplementar foi criada com o objetivo de 

agrupar os docentes sem a formação necessária para a atuação no magistério. Ela também 

ocorre de forma horizontal, tendo um acréscimo de 3% na base salarial e 3% de triênio no 

salário final do docente, bem como de forma vertical por titulação. 

O crescimento da tabela salarial do servidor do Magistério Estadual ocorre na forma 

horizontal em virtude de o crescimento por níveis ocorrer na horizontal; ou seja, quando um 

docente passa do nível I para o nível II, e assim sucessivamente, esse crescimento é 
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denominado de horizontal. Quanto ao crescimento vertical, este ocorre através da mudança de 

letras, isto é, de A para B e assim por diante. Entretanto, faz-se necessário salientar que essa 

mudança de letra só ocorre a cada três anos trabalhados.  

Ao discutir sobre a tabela salarial com a equipe diretiva da escola e com as 

respondentes, foi observada certa angustia por parte das professoras, pois elas demonstram 

insatisfação e sentem-se injustiçadas com seus proventos, pontuando, inclusive, que em 

verdade o que melhora os proventos são os benefícios agregados ao salário. Isto é, dentro do 

Plano de Cargos e Salários, além da progressão horizontal e vertical, o servidor público tem 

os benefícios de regência, triênio e adicional do terço, os quais, a partir de suas 

especificidades, contribuem para a valorização salarial do magistério. Observa-se que esses 

benefícios são denominados de gratificações pecuniárias54, com o objetivo de ampliar em 

bônus salariais a carreira docente e, por conseguinte, valorizar o profissional que atua 

diretamente em sala de aula. Entretanto, as professoras percebem a política de valorização 

docente como uma gratificação que ocorre de forma lenta e a longo prazo. 

Sendo assim, no tocante à política de qualificação, o Artigo 150 do Estatuto do 

Magistério Público de Sergipe registra: 

Art. 150 – Gratificação por Titulação do funcionário do Magistério se dará 
por aprofundamento de estudos, participação em cursos, estágios, encontros, 
simpósios, seminários, eventos patrocinados pelas Entidades de Categoria, 
pesquisas e projetos ou por publicação de obras ou trabalhos, todos 
relacionados às atividades do Magistério, na condição de ministrante ou 
participante (SERGIPE, 1994).  

A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas no § 

1º do art. 150, in verbis:  

§ 1º - A Gratificação a ser concedida na forma indicada no “caput” deste 
artigo será correspondente a: 
I – 10% sobre o vencimento básico do funcionário do Magistério por cada 
120 horas de participação nos eventos citados no caput deste artigo, 
atingindo, no máximo, 480 horas, que correspondem a 40% de gratificação 
sobre o mesmo vencimento; 
II – 10% sobre o mesmo vencimento básico por curso de especialização (latu 
sensu), com um mínimo de 360 horas, compreendendo apenas um curso; 
III – 20% sobre o vencimento básico do funcionário do Magistério que tenha 
concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso; 

                                                           

54 As gratificações são uma espécie de vantagem pecuniária e constituem acréscimos de estipêndio, que 
justamente com o vencimento formam a remuneração do servidor público. 
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IV – 30% do mesmo vencimento básico, o funcionário que concluir o curso 
de Doutorado, somente sendo considerado um curso (SERGIPE, 1994). 

Isso posto, percebe-se a necessidade de discutir o piso salarial do Magistério Público 

Estadual. O final do século XX foi assinalado por densas mudanças nas esferas da economia, 

das instituições políticas, sociais e culturais, e essas mudanças derivam de um processo 

crescente da economia e da reestruturação da divisão internacional do trabalho, de perda de 

autonomia dos Estados Nacionais, de desregulação dos mercados e de modificação das 

estruturas de representação política dos países capitalistas e implementação das políticas 

neoliberais. Assim, nesse panorama, dá-se a reforma do Estado e, por conseguinte a esse 

processo, sucede-se também a reforma do sistema educativo na América Latina, em harmonia 

com os organismos multilaterais. 

O piso salarial é um assunto delicado e que causa certo desconforto. Temos 
consciência de que é direito da categoria e também que o Governo não paga 
por não interesse, não está preocupado com a educação (Afrodite). 

Até agora é o que estamos vendo. Não sabemos quando irá melhorar, quando 
iremos passar a receber melhor (Artemis).    

As respondentes, em seus relatos, demonstravam total insatisfação quanto ao descaso 

do Governo do Estado acerca do pagamento do piso salarial. E a maioria relata que existem 

condições de ser feito o pagamento do piso salarial, mas que o Governo não tem a intenção 

por não valorizar os/as profissionais docentes. As respondentes também se sentem mal 

quando questionadas acerca das infinitas parcelas de pagamento que no final entram na folha 

de pagamento de cada professor/a como folha suplementar, pois, além de receber de forma 

parcelada, o desconto é percebido como abusivo.   

Assim, a afirmação da política do Estado advém como resultante das contradições de 

classes implantadas na sua própria estrutura. Portanto, o Estado é constituído e dividido por 

classes e frações de classes e assim devemos compreender o Estado como o espessamento de 

uma relação de forças entre essas classes, como assim destaca Poulantzas (1985). Logo, vale 

ressaltar que a disputa política entre o Estado e os professores (na figura do Sindicato) em 

torno de uma política de valorização do magistério público configura-se como fundamental na 

garantia dos direitos, como assim mencionam algumas das respondentes. 

Nesse sentido, o financiamento público da educação, sobretudo no que se refere ao 

investimento na qualidade dos salários, é um assunto complexo que abrange uma diversidade 

de considerações e aspectos que vêm sendo objetos de estudo nas últimas décadas, em virtude 
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da criação dos dois Fundos: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (1996), e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos Profissionais da 

Educação Básica – FUNDEB (2006). Esses fundos representam parte da política de 

financiamento para a educação básica de cunho descentralizador de recursos, e o eixo 

norteador dessa política seria o acesso à educação básica e a permanência nesta, aliado a uma 

educação de qualidade, bem como a valorização dos profissionais da educação.  

Considerando o eixo da valorização dos profissionais da educação como suporte para 

uma educação de qualidade, devemos citar que o FUNDEB foi criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/200655, Medida Provisória nº 339/200656, regulamentada pela Lei nº 

11.490/07, que deu respaldo às diretrizes políticas e legais emanadas pela Lei nº 11.738/08, 

que regulamentou o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica. 

A aprovação do piso nacional salarial abre discussões em torno da valorização dos 

docentes da educação básica. Segundo Monlevade (2008), a valorização salarial do magistério 

público não deveria ser uma questão de mercado, por dois motivos: primeiro, porque a 

educação escolar de qualidade é um direito de todos e dever do Estado e, por conseguinte, 

emana daí também o direito da população em contar com professores bem remunerados e 

valorizados; segundo, porque dos 52 milhões de alunos oficialmente matriculados na 

educação básica, 48 milhões frequentam escolas da rede pública (municipal, estadual e federal). 

Desse modo, são quatro as ações que compõem o conjunto das políticas de valorização 

do magistério, a saber: 

a) Formação inicial e continuada: desde o normal em nível médio e as licenciaturas 

específicas, até o doutorado, abarcando as iniciativas de atualização permanente a cada novo 

desafio para os profissionais e a cada novo avanço do conhecimento pedagógico; 

b) Piso salarial profissional: remuneração com valor suficiente para que o professor 

venha a atender às suas necessidades pessoais e familiares de subsistência e de 

desenvolvimento profissional com um só vínculo de trabalho. Isso somente será possível a 

partir da criação e implementação de um Fundo Nacional de Financiamento da Educação 

                                                           

55 Emenda Constitucional nº 53, de dezembro de 2006 aprova o FUNDEB. Dá nova redação aos artigos 7º, 
23.30,206, 208, 211 e 112 da Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
(FRANÇA, 2007). 
56 Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, regulamenta o artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais (FRANÇA, 2007). 
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Básica, constituído pela totalidade de impostos vinculados à educação nos estados e 

municípios e complementado pela União e que corresponda ao custo-aluno-qualidade; 

c) Jornada integral com, pelo menos, 30% de horas-atividade: a essência do ser 

professor não deve ser resumida a ensinar, mas garantir a aprendizagem da totalidade de seus 

educandos. Para tanto, caberia a ele dedicar-se integralmente a uma só escola, estar 

identificado com seu projeto político pedagógico e dispor de tempo substancial para o preparo 

de suas aulas e discutir coletivamente com os educadores; 

d) Carreira com progressão constante e compensadora: ser professor bem formado, 

competente e compromissado significa ser disputado pela procura do mercado de trabalho. 

Assim, na situação atual de desvalorização, a educação superior, as escolas particulares e a 

iniciativa privada em geral têm arrebatado os melhores educadores públicos com melhores 

salários e condições de trabalho (MONLEVADE, 2008). 

Destarte, a Constituição Federal de 1988 assinalou como um de seus princípios, no 

artigo 206, inciso V, a valorização dos profissionais do ensino (BRASIL, 1988). A LDB, Lei 

n.º 9.394/96 (BRASIL, 2001), discorre em seus arts. 62 e 67 sobre a formação do magistério. 

O art. 67 determina que os sistemas de ensino promovam a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: 

I. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para este fim; 
III. Piso salarial profissional; 
IV. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 
do desempenho; 
V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 
de trabalho; 
VI. Condições adequadas de trabalho (BRASIL, 2001, 39). 

Em que pese o espaço de tempo da aprovação da Constituição de 1988 e da LDB, Lei 

nº 9.394/96, o Brasil presenciou a aprovação do Plano Decenal de Educação para Todos 

(1993-2003), o qual definiu como meta de valorização salarial o seguinte: 

Aumentar progressivamente a remuneração do magistério público, através de 
plano de carreira que assegure seu compromisso com a produtividade do 
sistema, ganhos reais de salários e a recuperação de sua dignidade 
profissional e do reconhecimento público de sua função social (BRASIL, 
1993, p. 43). 
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Consoante o documento anteriormente citado, a implementação de uma política de 

longo alcance para o magistério era condição precípua para atingir os objetivos de elevação 

dos padrões de qualidade educacional. Assim, o plano decenal apontava, enquanto política de 

financiamento, a criação de fundos, programas e projetos, com o objetivo de promover a 

equalização social de oportunidades para todas as regiões. É nesse contexto que se cria o 

FUNDEF57, que subvinculou recursos para o ensino fundamental, bem como definiu uma 

aplicação mínima de 60% desses recursos para a remuneração dos profissionais do magistério 

em efetivo exercício.  

Por conseguinte, em 2006, aprovou-se o FUNDEB, fundo de natureza contábil, e sua 

implantação vem ocorrendo de forma gradual. A Emenda Constitucional n.º 53/2006 

(FRANÇA, 2007), que criou o FUNDEB, estabeleceu um prazo de 14 anos a partir da sua 

promulgação, como período de duração, e ainda a complementação da União, assim descrito: 

A obrigatoriedade da complementação de recursos pela União às Unidades 
Federadas poderá sofrer sanção disciplinar, conforme o estabelecido na 
citada ementa, a saber: ‘o não cumprimento do disposto nos incisos V e VII 
do caput do artigo 2º importará crime de responsabilidade da autoridade 
competente’. Também o inciso XII estabelece que a proporção não inferior a 
60% de cada Fundo deverá ser destinada ao pagamento dos profissionais do 
magistério da educação básica em efetivo exercício (FRANÇA, 2007, p. 
190). 

No tocante ao piso salarial do magistério, devemos considerar as necessidades de 

adaptação às novas leis nacionais em que o piso foi padronizado, o que proporcionou diversas 

mudanças, pois atualmente o piso é calculado anualmente e reajustado a cada nível. Na visão 

das pesquisadas, o piso salarial ainda é um sonho, tendo em vista que o Estado não vem 

cumprindo o que determina a lei58, o que, segundo elas, significa desvalorização salarial e 

                                                           

57 A Lei 9.424/96 que regulamentou o FUNDEF determinou que a valorização do magistério ocorresse por meio 
da aplicação do percentual de 60% dos recursos para a remuneração do magistério em efetivo exercício, 
prevendo, inclusive, no artigo 9º, um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério que assegure: I – a 
remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério; II – o 
estímulo ao trabalho em sala de aula; e III – a melhoria da qualidade do ensino. Repetiu, pois, o mesmo texto da 
LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 2001). 
58 Observa-se que desde a sua promulgação o Governo de Sergipe vinha se recusando a regularizar e pagar aos 
docentes conforme o piso salarial. Este fato ocasionou algumas paralisações e, por conseguinte, greves da 
categoria do magistério em prol do cumprimento da Lei. Isso posto, diante do descumprimento por parte dos 
governos no dia 27/02/2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei 11.738/2008, que regula o piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, passou a ter validade a partir de 27 
de abril de 2011, quando o STF reconheceu sua constitucionalidade. A decisão tem efeito erga omnes, isto é, 
obriga a todos os entes federativos ao cumprimento da lei. 
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profissional. Desta forma, salário, formação e jornada são pontos cruciais na ordem do dia. 

Contudo, ainda temos um quarto ponto para completar os elementos intrínsecos à valorização 

dos profissionais da educação: as condições apropriadas de trabalho, que devem constituir 

pauta constante das lutas sindicais nos estados e municípios.  

A desvalorização salarial e profissional encontra-se bem presente. Além 
disso, temos uma jornada de trabalho injusta. Quanto ao piso salarial do 
magistério, sabemos das possibilidades de o governo pagar, no entanto, este 
se recusa alegando não ter condições. Não somos reconhecidos como mola 
propulsora para a educação. Esses são pontos que vêm sendo discutidos nas 
assembleias da categoria. Sou participante, militante (Gaia). 

A jornada não é justa, o profissional tem que ter outro emprego para ter um 
salário um pouco melhor. Quanto ao piso salarial do magistério, seria muito 
bom que fosse pago sem tantos questionamentos. (Afrodite). 

Seria muito bom se fôssemos respeitados e passássemos a receber o piso 
salarial da maneira mais justa. Sei da necessidade das reivindicações, no 
entanto, o ideal é que tudo acontecesse de maneira mais harmoniosa 
(Artemis).  

Piso salarial condizente é o desejo de praticamente todas as categorias. A 
nossa vem clamando pelo pagamento do piso salarial do magistério faz um 
bom tempo, mas quando aprovado/legalizado, pois não fere a constituição, é 
tratado com descaso pelo Governo (Eva). 

As respondentes, em seus relatos, apontam para a necessidade da educação brasileira 

ser levada a sério pelos gestores. Elas percebem o sentido e o significado do seu trabalho na 

docência, bem como percebem o quanto os/as profissionais docentes vêm sendo 

desvalorizados(as). Assim, para as respondentes, a valorização deveria iniciar com um 

processo de reeducação da sociedade, com o objetivo de quebrar estereótipos construídos 

cultural e socialmente, com a redução da jornada de trabalho, salário digno e incentivo para a 

qualificação profissional. Não obstante, elas ainda relatam a necessidade dos/as profissionais 

docentes perceberem-se como peças importantes no processo educativo. 

Segundo Germano:  

Esta situação de baixos salários e de condições degradantes de trabalho tem 
provocado elevada rotatividade de professores. [...] Uma das principais 
causas de abandono era justamente a má remuneração ‘considerada aquém 
das responsabilidades do professor. [...] Sua atividade causa-lhe desânimo, 
apatia, chateação. [...] embrutece-se, rotiniza-se, não cria, não raciocina, não 
usa sua capacidade de reflexão. Embrutece também o aluno. Torna-o 
passivo, puro cumpridor das ordens do livro. Para sobreviver, trabalha em 
várias escolas, assume bicos (GERMANO, 2000. p. 271). 
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Assim, para as respondentes, a discussão acerca do piso salarial do Magistério é 

destacada como uma das políticas mais discutidas deste período, e esta discussão pode ser 

considerada como um desafio colocado à escola, pois uma das exigências colocadas em pauta 

pela escola e demais órgãos competentes é a de um profissional formado e qualificado para 

atuar na docência, o qual entenda o processo educativo como um todo e não apenas as tarefas 

rotineiras. O profissional da educação deve ter domínio dos conhecimentos e deve promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos(as) alunos(as), tendo em vista uma formação que 

possibilite a todos os/as discentes esse aprendizado, uma vez que a sala de aula é um ambiente 

de diversidade. Contudo, esse profissional deve ser bem remunerado para sentir-se estimulado 

e, por conseguinte, atender a toda a demanda educacional, o que, segundo as respondentes, 

não vem ocorrendo no Estado de Sergipe.  

Logo, os relatos delas apontam que as condições de trabalho e a remuneração 

encontram-se atreladas ao sentido, ao significado do trabalho e à qualificação, visto que o/a 

docente deve saber o sentido e o significado do seu trabalho, desenvolver suas atividades em 

um ambiente que apresente estrutura e condições favoráveis para desenvolver um bom 

trabalho e, além disso, obter resultados positivos no processo ensino e aprendizagem com um 

salário que possa proporcionar condições suficientes para que o/a docente venha a sentir-se 

motivado a qualificar-se, pois assim poderá investir em sua profissão.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Daquilo que eu sei 
Nem tudo me deu clareza 
Nem tudo foi permitido 
Nem tudo me deu certeza 
Daquilo que eu sei, 
Nem tudo me foi proibido 
Nem tudo me foi possível 
Nem tudo foi concebido 
Não fechei os olhos 
Não tapei os ouvidos 
Chorei, toquei, provei 
Ah! Eu usei todos os sentidos 
Só não lavei as mãos 
E é por isso que eu me sinto 
Cada vez mais limpo! 
(Ivan Lins & Victor Martins) 

A composição musical aqui expressa é a forma que encontramos para convidar o/a 

leitor/a para o contato direto das respondentes com o processo do conhecimento (ensino e 

aprendizagem) e das relações de gênero vivenciado no espaço cotidiano da família, do 

trabalho produtivo e reprodutivo e da escola.  

Essa letra de música permite uma analogia com os modos de conhecer, em que 

podemos enfatizar o percurso da dúvida (com base no pensamento filosófico de René 

Descartes), em seguida os limites da elaboração cognitiva (estabelecida pelo filósofo alemão 

Immanuel Kant), e por fim os usos dos sentidos (com base nos filósofos Aristóteles, John 

Locke e David Hume). Nessa perspectiva, podemos identificar e analisar as diferentes formas 

de conhecer a realidade das respondentes através dos seus relatos. Paralelo a isso, o que 

podemos levar dessa reflexão é que o conhecimento pode crescer e alargar-se quando 

partilhado, de tal modo que a aprendizagem adquirida através dos relatos das respondentes 

proporciona (re)descobertas emanadas do conhecimento que é construído socialmente. 

Assim, iniciamos estas considerações finais que, na verdade, podem se configurar 

como um (re)começo, pensando se vivemos conscientes da nossa participação no todo, 

naquilo que ocorre dentro e fora de nós ou se apenas sobrevivemos, garimpando justificativas 

para estarmos vivas/os, sem compreender efetivamente a dimensão real de nossa ação 

profissional. Não obstante, para realizarmos esta reflexão, devemos retomar a memória e 

rever os caminhos percorridos, os desafios enfrentados e as conquistas realizadas.  



195 

 

É preciso com coragem parar e olhar para trás, apurar os sentimentos, ouvir o corpo e, 

por conseguinte, entrar em contato com a própria essência, visto que aprendemos a ser 

homens e mulheres nas relações que estabelecemos entre nós, mediados pelos significados e 

práticas sociais e culturais, bem como aprendemos a ser professores/as e assistentes sociais 

resgatando vivências familiares, escolares e profissionais. Somos constituídos por aptidão, por 

formação acadêmica, pelo exercício docente, pelo diálogo com os indivíduos, pela 

consciência de nossas ações, pelo que acertamos ou erramos, por aquilo que dizem que 

somos, por aquilo que somos e pelo que desejamos ser. 

Nesse sentido, as respondentes, em seus relatos, salientam a necessidade de vermos a 

atividade docente como ato político, no qual a reflexividade do/a docente ganha espaço e 

significado, apontando a atuação docente para uma perspectiva emancipatória. Acreditamos 

que este trabalho foi interessante, pois possibilitou a todos(as) a consciência de que tanto 

os(as) docentes como os(as) discentes são sujeitos aprendizes e promotores da aprendizagem. 

Neste trabalho, respondemos às questões preestabelecidas para a investigação inicial, 

ou seja, procuramos levantar no processo e responder a indagações relativas às relações de 

gênero, do trabalho e a formação docente das professoras da Escola Estadual Professor Valnir 

Chagas, na medida em que as problemáticas das identidades de gênero nos espaços público e 

privado, na educação e no trabalho docente, no sentido e significado do trabalho docente, as 

qualificações e as mudanças nas relações do mercado de trabalho configura-se como um 

campo multidisciplinar de análise. Percebe-se que as discussões acerca das relações de gênero 

no trabalho vêm apresentando avanço em alguns setores, enquanto em outros setores 

permanecem como tema ainda necessitando ser aprofundado com mais sentido. Assim, 

justificamos o interesse desta pesquisa sobre as diversas dinâmicas que o trabalho docente tem 

transcorrido numa perspectiva macro/micro, internacional/nacional, objetiva/subjetiva e 

geral/particular. 

A pesquisa proporciona visualizarmos a definição e os lugares atribuídos a homens e 

mulheres, a divisão social e sexual do trabalho e na família, bem como os aspectos que 

influenciam na construção de projetos e expectativas pessoais e profissionais que são vividas 

de maneira diferenciada entre homens e mulheres. No entanto, a pesquisa aponta a 

necessidade de continuar estes estudos com o intuito de ampliar a evolução teórica e empírica 

desse processo. Observa-se que nesse processo de escolhas e decisões, vários são os 

questionamentos, e assim os procedimentos teórico-metodológico adotados para compreender 

as relações sociais de gênero construídas no trabalho docente foram significativos para nortear 

o desenvolvimento do trabalho e responder às questões e hipóteses levantadas.  
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No que se refere à caracterização dos perfis docente e discente da Rede Estadual 

de Ensino de Sergipe e da Escola Estadual Professor Valnir Chagas, esta foi realizada por 

meio da coleta de dados do Educacenso 2012, Projeto Pedagógico da Escola e da aplicação de 

questionários às docentes no decorrer de 2013. Os/as docentes do Valnir Chagas, em especial 

as professoras respondentes, são trabalhadoras do magistério estadual do ensino fundamental 

e apresentam perfil diversificado: níveis de atuação, nível de escolarização, remuneração, 

tempo de serviço, idade, estado civil e filhos. Os discentes fazem parte de uma clientela com 

faixa etária de 10 a 17 anos de idade, oriundos de diversos bairros da capital e da grande 

Aracaju, e a maioria deles são filhos(as) dos comerciários da região. A escola apresenta IDEB 

de 4.1, vinte e cinco turmas sendo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, tendo um total de 

591 discentes matriculados e 25 docentes e cinco monitores de atividade complementar; e 

segundo os dados obtidos, as mulheres representam maioria dos profissionais da instituição, 

principalmente em cargos de poder.  

No tocante à idade, as respondentes apresentam de 38 a 62 anos e com filhos(as). A 

pesquisa aponta que das sete respondentes, quatro são divorciadas, o que revela uma 

tendência no aumento de docentes divorciadas. Assim, no que se refere ao encontro com a 

chefia familiar, as respondentes divorciadas se identificam como provedoras/chefes de 

família, o que ratifica um aumento considerável das famílias monoparentais e de lares 

chefiados por mulheres, bem como se configurou a tendência de diminuição do número de 

filhos, enquanto as respondentes casadas não se intitulam como provedoras e/ou chefes de 

família, mesmo apresentando renda superior à do cônjuge.  

Quanto ao tempo de serviço na Rede Estadual de Ensino e na instituição 

investigada e motivação e escolha do trabalho docente as respondentes apresentam entre 

seis a 25 anos na Rede Estadual de Ensino e entre um a oito anos na instituição e relatam que 

a motivação e as escolhas se deram devido ao fato de ser a opção mais “fácil” para ingresso 

na universidade e inserção no mercado de trabalho, como fator socioeconômico e vocação. 

Não obstante, quando questionadas acerca das possibilidades de mudar de profissão, 

relatam majoritariamente que não existe o interesse. Desta forma, a pesquisa conclui que o 

processo de inserção na carreira docente é diferenciado a partir do sexo do trabalhador 

e do fator socioeconômico.  

Outros aspectos que merecem destaque são a jornada de trabalho, a divisão do 

trabalho doméstico, a administração da casa, a educação dos(as) filhos(as) e o trabalho 

produtivo e reprodutivo. Nesse sentido, quando questionadas, as respondentes 

majoritariamente relataram que são elas que cuidam dos afazeres domésticos e da educação 
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dos(as) filhos(as) e chegam a contar com a presença de diaristas ou empregada doméstica, 

mesmo tendo a presença masculina (esposo) em casa. Quanto à jornada de trabalho no 

espaço público e privado, as respondentes salientam que uma não interfere na outra; no 

entanto, chegam a relatar que seria interessante ter mais tempo para os cuidados com elas 

mesmas.  

Ao tentarmos compreender as concepções sobre o trabalho/profissão docente, a 

qualificação profissional e os atributos de gênero e barreiras aos projetos pessoais e 

profissionais, as respondentes relatam que sempre procuram melhorar, ampliando a 

qualificação profissional, e percebem a importância do processo de qualificação para o 

desenvolvimento do trabalho docente e apontam positividade acerca do sentido e significado 

do trabalho docente e que se sentem satisfeitas com o bom desempenho e sucesso dos/as 

alunos/as nas disciplinas e participação nas atividades extras (projetos). Contudo, apontam 

fatores que prejudicam o trabalho docente (baixos salários, sobrecarga de trabalho, 

estrutura física inadequada, ausência da família, desmotivação do/a aluno/a, entre outros) e 

salientam os danos que a profissão pode ocasionar (desgaste físico e mental, estresse, 

síndrome de burnout, etc.). No que tange aos atributos de gênero (sexo, idade, estado civil, 

número e idade dos filhos), as respondentes demonstraram insegurança para responder, mas 

relatam as dificuldades para a realização de projetos pessoais e profissionais. 

Ao analisar a estrutura da escola e condições de trabalho, bem como a diversidade 

e construção das diferenças na escola, as respondentes relatam as dificuldades em virtude 

da precariedade do espaço físico e as condições desfavoráveis de trabalho que prejudicam a 

todos (prejudicial em todo o processo ensino e aprendizagem) e apontam a necessidade de a 

educação pública ser levada a sério. Quanto à diversidade e construção das diferenças, os 

relatos apontam uma tendência à naturalização das diferenças no cotidiano de trabalho, bem 

como no seio familiar. 

A análise dos resultados deste trabalho e revisão de literatura nos permitem concluir 

que ao arrancarem-se e serem arrancadas do lar, as mulheres, antes só percebidas como 

mulheres submissas e passivas, escravas obedientes dos maridos, tornam-se um exército que 

tende a lutar pelos seus próprios direitos, bem como pelos direitos e interesses da 

humanidade. 

Dessa forma, os momentos vivenciados com as respondentes nos trazem inquietudes e 

interrogações, visto que, concebidas a priori como seres incompletos, sujeitos a um constante 

aprendizado, a uma educação continuada, as respondentes sempre se questionavam: como 

devemos atuar na condição de professora nessa sociedade de sucessivas e apressadas 
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mudanças? Como devemos digerir o conteúdo teórico formador, a gama de recursos 

tecnológicos e a nossa prática pedagógica? 

Nesse sentido, acreditamos que o grande desafio é cantarmos uma única canção, isto é, 

enfrentarmos e “desfazermos” a cultura machista, inclusive dentro de nós, em nosso entorno, 

na Igreja e na Escola, e assim construirmos uma nova cultura, em que homens e mulheres 

tenham os mesmos direitos e deveres.  

Ora, vale salientar a existência de um intenso debate acadêmico e do movimento 

feminista acerca da conceituação de gênero, cujo debate não se passa despercebido nos grupos 

dos meios populares e partidos políticos.  Mas tanto um lugar como o outro asseguram grande 

visibilidade sobre o tema, contribuindo na descoberta e construção dos caminhos necessários 

para as mudanças nas relações. Isso posto, percebe-se que a categoria gênero é um importante 

instrumento que permite observar e analisar os papéis sociais que homens e mulheres 

desempenham, ou melhor, permite analisar as características  e os estereótipos que são 

fortemente utilizados, seja no âmbito social, político, educacional, econômico ou cultural.    

A luta que as mulheres enfrentaram para sair da invisibilidade, para serem 

reconhecidas como pessoas humanas com vontade e direito, não foi nada fácil, e para 

entendermos basta pensarmos nas lutas pelo direito ao voto, ao estudo, à propriedade, ao 

ingresso no trabalho profissional, à isonomia salarial – até hoje, em muitas categorias 

profissionais, os seus salários continuam menores do que os dos homens.   

Com isso, a pesquisa nos mostra que o/a professor/a que se torna reflexivo passa a ser 

um/a produtor/a de conhecimentos que permite uma melhoria em sua prática docente, fazendo 

assim uma análise mais profunda da organização das atividades, reformulando e realizando as 

alterações pertinentes para que o encaminhamento das suas aulas torne-se melhor estruturado 

buscando um melhor desenvolvimento integral do seu aluno e aluna. Assim, os/as 

professores/as, após manterem um processo de qualificação e atualização, podem mais 

seguramente desenvolver uma reflexão diante da sua prática pedagógica, analisando todos os 

aspectos ocorridos durante a execução de sua aula, repensando pontos positivos e negativos 

apresentados durante esse período. 

As respondentes entendem o sentido da formação continuada e percebem a 

importância em participar de programas voltados para a atualização profissional, porém 

algumas delas não buscam cursos, dentre outras capacitações, e lamentam o fato de a rede de 

ensino não proporcionar. Isso foi possível observar dentro das questões em que questionamos 

e discutimos com as professoras em relação à qualificação profissional. Não obstante, grande 

parte das respondentes, quando questionadas se a formação continuada ajuda na reflexão e 
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numa possível mudança na prática pedagógica das mesmas. As professoras acreditam sim 

numa possível mudança na prática pedagógica através de momentos de formação continuada. 

Também acreditam que com momentos diversos voltados para a prática docente, é possível 

adquirir novos conhecimentos e com isso buscar novas formas de desenvolver os conteúdos 

pertinentes. Assim, como diz Libâneo (2001), as professoras participantes da pesquisa 

entendem que a formação continuada e a prática reflexiva são fundamentais para uma 

mudança e uma consequente melhoria da atuação profissional. 

Por fim, segundo as respondentes, a escola e a família são instituições fundamentais na 

formação humana, ética, técnica e profissional dos indivíduos. Estes pilares da sociedade 

fortalecem direitos e deveres, a liberdade, a transparência, princípios coletivos, enfim, 

propiciam a construção de uma civilização mais preparada para lidar com a vida.   

 O tempo passado com as respondentes nos faz concluir que na educação escolar as 

relações de gênero sempre constituíram guetos sexuais. Com o surgimento da escola vem um 

corpo professoral masculino e prossegue na história numa predominância alternada dos sexos, 

como uma instituição seletiva reprodutora de distinções, diferenças, etc. Nestas condições, as 

relações de gênero da e na escola se reproduzem com muita fertilidade entrelaçadas pelo 

poder, pelo poder em todas as suas dimensões: o poder do Estado, da escola, do/a professor/a, 

da/o aluno/a, do homem, da mulher, etc., como um reflexo do todo social no qual a escola está 

inserida.  

Embora o século passado tenha presenciado diversas transformações e conquistas no 

que se refere à presença das mulheres no mercado de trabalho, esse fato, por sua vez, não 

eliminou a separação de homens e mulheres nos processos de formação profissional, 

tampouco a divisão sexual do trabalho que permanece arraigada em nossa sociedade. Assim, 

vale destacar que durante a pesquisa foi possível perceber um conjunto de fatores que 

contribuem para essa reprodução, a saber: relações de poder e hierarquia entre homens e 

mulheres, escolhas profissionais individuais, situação do mercado de trabalho, transformações 

sociais, representações sociais do masculino e do feminino, possibilidade de acesso à 

formação profissional, entre outros. Entretanto, esses fatores não aparecem isolados e, 

portanto, a superação da divisão sexual do trabalho pode exigir que tais fatores sejam 

trabalhados de forma conjunta.  

A partir do conceito de gênero tornou-se possível analisar que essa separação expressa 

a construção social do masculino e do feminino bem como perceber que homens e mulheres 

ocupam todas as esferas, embora seja comum que eles desempenhem papéis sociais 

classificados como masculinos e elas desempenhem papéis sociais considerados como 



200 

 

femininos e que tais papéis não são naturais e podem ser modificados, e tais mudanças 

inicialmente podem partir da escola. No entanto, essa instituição parece que mais ajuda na 

manutenção e legitimação da divisão sexual do trabalho do que na sua subversão, pois, ao 

mesmo tempo em que prepara profissionais para atividades “masculinas” e “femininas”, 

também reproduz ações e discursos que naturalizam essa divisão. 

A pesquisa, em todos os momentos, trouxe lembranças do período de escola, no qual, 

por diversas vezes, foi possível perceber a escola como legitimadora da divisão sexual do 

trabalho, excluindo ao invés de incluir, bem como perceber a “ausência” da escola como 

interventora das questões sociais. Contudo, não podemos deixar de enfatizar o papel 

importante da escola para a libertação dos sujeitos masculinos e femininos, visto que, através 

da educação, temos hoje mulheres ocupando diversos espaços, inclusive espaços de poder. 

Assim, passado o tempo da pesquisa e com ela nesse nível de amadurecimento, não é 

surpresa encontrar-me trefegando nas lembranças, que me levam ao processo de escolha 

profissional, pois professora não queria ser; no entanto, já na academia encontrei a docência e 

a vi com outras lentes. As novas lentes me fizeram ver a possibilidade de ser docente e através 

da docência trilhar caminhos e despertar na/o outra/o uma reflexão acerca dos papéis 

atribuídos à mulher e ao homem historicamente e o quanto fomos e somos marginalizadas e 

excluídas, bem como o quanto podemos transformar, descortinando a história das mulheres e 

apresentando novas possibilidades de sobrevivência em um mundo mais solidário, humano e 

equânime. 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 
 

1. Dados Pessoais: 
a) Idade:________________ 
b) Estado Civil:___________ 
c) Filhos: Sim (  )  Não (  )    Quantos:  _______ 

 

2. Grau de instrução: 
a) Área de Formação: __________________________________________ 
b) Especialização: Sim (  )  Não (  )  Curso:________________________ 
c) Mestrado: Sim (  )  Não (  )  Curso:_____________________________  
d) Doutorado: Sim (  ) Não (  )  Curso:____________________________ 

 

3. Tipo de Moradia: 

      a) Casa (  )        b) Apartamento (  )  

      c) Própria (  )    d) Alugada (  )       e) Outros (  )  

      f) Com quem você reside? ______________________________________ 

Sobre o trabalho atual: 

4. Qual o seu tipo de contrato / forma de acesso ao trabalho docente?  

5. O que motivou a escolha da profissão docente?  

6. Há quantos anos atua como professora e trabalha nesta escola? 

7. Já trabalhou em outras áreas e/ou trabalha? Quais? 

8. Tem interesse em mudar de trabalho e de escola? Sim (  )  Não (  )  
    Quais os motivos? 
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9. Qual e como é a sua jornada de trabalho? Atividades desenvolvidas.  

10. Com quem divide o trabalho doméstico, a administração da casa e a educação dos filhos?  

12. Quais as estratégias utilizadas para articular os papéis privado/público – o trabalho 
reprodutivo familiar (não remunerado) e o trabalho produtivo remunerado? 

13.  Sua renda é a maior no seio familiar?  

     a) Você considera seu salário/renda como a principal para a manutenção da família? 

b) Você assume sozinha as despesas da família?  

     c) Há quanto tempo você assumiu essa responsabilidade? 

d) Você se percebe como provedora ou chefe de família? 

     e) Além do seu salário você conta com outra renda para as despesas de sua família?  

14.  SENTIDO/SIGNIFICADO DO TRABALHO /QUALIFICAÇÃO – Qual o sentido e o 
significado do trabalho no ensino fundamental (destacando as dimensões de positividade e 
negatividade condições de trabalho, relações sociais hierárquicas, remuneração) no cotidiano? 

15. Como percebe as novas demandas de qualificação e de novas competências para o seu 
trabalho?  Encontram-se atreladas à remuneração recebida?  

16. Como e quais são suas vivências/experiências de formação continuada no trabalho 
docente? 

17. As responsabilidades com a família interferem no trabalho e processo de formação 
continuada? 

18. DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO – diferenças entre homens e 
mulheres no seu trabalho reprodutivo/produtivo.  

19. ATRIBUTOS DE GÊNERO – O fato de ser mulher (estado civil, filhos, idade dos 
filhos) interfere na estruturação de seus projetos pessoais e profissionais (na formação 
continuada)? 

20. Participa de outros espaços do social (sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos)? 
Como ocorre essa participação? 

21.  Quais são suas expectativas/planos para o futuro?   
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APÊNDICE B – Fotos 

 
Foto 05 – Sala da Equipe Diretiva da Escola Estadual Professor  
Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 

 
Foto 06 – Sala dos/as docentes da Escola Estadual Professor  
Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 
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Foto 07 – Sala de aula do Mais Educação da Escola Estadual  
Professor Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 
 

 

 
Foto 08 – Sala da Secretaria da Escola Estadual Professor  
Valnir Chagas. 
Fonte: Imagem fotografada pela autora. 
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