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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou compreender as transformações vivenciadas nos últimos anos do 
trabalho docente no Ensino Médio do Colégio Estadual Atheneu Sergipense na cidade de 
Aracaju/SE, com a finalidade de avaliar as mudanças nas relações sociais de gênero, na 
ampliação da cidadania e dos direitos dos/as docentes. Pretendeu-se também analisar as 
relações de gênero no trabalho docente como um espaço pensado como relação social que 
incorpora a questão dos significados e sentidos atribuídos ao trabalho pelos/as professores/as, 
a partir das práticas sociais. A opção metodológica recaiu na abordagem qualitativa, devido a 
considerar que ela ajuda a expressar o sentido dos fenômenos sociais e a compreensão dos 
significados das ações e relações humanas. O estudo de caso mostrou-se relevante para o 
conhecimento das situações concretas de trabalho dos/as 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. A aproximação do tipo estudo de caso foi considerada relevante para buscar, na 
relação representacional, mecanismos cognitivos e afetivos da elaboração das representações 
sociais de trabalhadores docentes mulheres e homens. Foram consultadas diferentes fontes de 
informação, visando a produzir conhecimento sobre o objeto, a partir de coleta de dados, tais 
como: documentos e estatísticas oficiais. Foram aplicados questionários a 38 docentes (22 
mulheres e 16 homens); entrevistas semiestruturadas realizadas com 16 docentes (oito 
mulheres e oito homens), para analisar a dialética do processo de trabalho, tendo gênero como 
categoria de análise. Os resultados informam que mulheres e homens docentes do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Atheneu Sergipense atribuem sentidos e significados diferentes ao 
trabalho e à qualificação. Isso se dá de acordo com a definição dos lugares atribuídos a 
homens e mulheres, a trajetória do trabalho e na família, e os aspectos que influenciam na 
construção de projetos e expectativas pessoais e profissionais, que passam a ser vividas de 
maneira diferenciada por homens e mulheres.  

Palavras-chave: Docência. Gênero. Sentidos do Trabalho. Trabalho.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to understand the changes experienced in recent years of teaching work 
in high school of Atheneu Sergipense State College in the city of Aracaju/SE, in order to 
assess changes in social relations of gender, in the expansion of citizenship and rights of the 
teachers. It was intended also to analyze the relations of gender in teaching work as a space 
designed as a social relation that incorporates the issue of the meanings and senses attributed 
to work by the teachers from social practices. The methodological choice fell on a qualitative 
approach, because it helps to express the sense of social phenomena and the understanding of 
the meanings of human actions and relations. The case study proved relevant to the 
knowledge of concrete situations of work of the teachers, what for,  through the social 
relationships observed, can be singled out elements able to inform analyzes that would 
contribute to a better understanding of the changes in social relations of gender. The approach 
of the type case study was considered relevant to seek, in representational relation, cognitive 
and affective mechanisms of the elaboration of social representations of women and men 
teachers. Different sources of information were consulted in order to produce knowledge 
about the object, from data collection, such as official documents and statistics. 
Questionnaires were administered to 38 teachers (22 women and 16 men); semi-structured 
interviews conducted with 16 teachers (eight women and eight men), to analyze the dialectic 
of the work process, taking gender as a category of analysis. The results report that women 
and men teachers of the high school of Atheneu Sergipense State College attribute different 
senses and meanings to work and qualification. This happens according to the definition of 
the seats allocated to men and women, the trajectory of work and family, and the aspects that 
influence in the construction of projects and personal and professional expectations, which 
become experienced differently by men and women. 

Keywords: Teaching. Gender. Senses of Labor. Work. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette recherche visa à comprendre les changements observés dans les dernières années de 
l'enseignement au lycée Atheneu Sergipense, institution publique, dans la ville d'Aracaju/SE, 
afin d'évaluer les changements dans les rapports sociaux de genre dans l'expansion de la 
Citoyenneté et les droits des enseignants. L‘on a prétendu, également, analyser les relations de 
genre dans le travail de l'enseignement dans la qualité d‘un espace pensé comme qualité de 
relation sociale qui, à partir de pratiques sociales,  intègre la question des significations 
assignés au travail par les professeurs. L'option méthodologique déboucha sur  l'approche 
qualitative, puisque celle-ci  aide à exprimer le sens des phénomènes sociaux et la 
compréhension de la signification des actions et des relations humaines. L'étude de cas 
s‘avéra pertinente à la connaissance des situations concrètes de travail des enseignants, afin 
que, par le biais de relations sociales observées, des éléments capables de montrer des 
analyses qui contribuent à une compréhension meilleure des transformations dans les relations 
sociales entre les sexes puissent être repérés. L'approche d'étude de cas de type fut jugée 
adéquate, dans le but de rechercher, dans la relation représentationnelle, des mécanismes 
cognitifs et affectifs d‘élaboration  des représentations sociales d‘enseignants, hommes et 
femmes. Des sources différentes d'information furent consultés afin de produire des 
connaissances sur l'objet, à partir de la collecte de données, telles que: documents officiels; 
statistiques officielles; questionnaires furent appliqués aux 38 enseignants (16 hommes et 22 
femmes) ; entretiens semi-directifs réalisés avec 16 enseignants (huit femmes et huit 
hommes), pour analyser la dialectique du processus du travail, en en ayant le genre comme 
catégorie d'analyse. Les résultats indiquent que les femmes et les hommes enseignants du 
lycée Atheneu Sergipense attribuent de différentes sens et significations au travail et à la 
qualification. Cela se produit conformément à la définition des endroits assignés aux hommes 
et aux femmes, le parcours de travail et la famille, et les aspects qui influencent la 
construction de projets et attentes personnelles et professionnelles, qui sont vécues 
différemment par des hommes et des femmes. 

Mots-clés : Enseignement, Genre, signification du travail, Travail. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta investigação, acerca das relações de gênero no trabalho docente no 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense, surgiu ao longo trajetória do pesquisador como 

profissional na docência (ensino e pesquisa) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

e se acentuou através da participação em atividades acadêmicas, no grupo de pesquisa 

―Educação, Formação, Processo de Trabalho e Relações de Gênero‖, e no ―Núcleo de Estudos 

e Pesquisas Interdisciplinares sobre a Mulher e Relações de Gênero‖ – NEPIMG, vinculado à 

Universidade Federal de Sergipe. Na última década, esse núcleo tem contribuído de forma 

significativa para as discussões relativas à problemática das relações de gênero, especialmente 

quanto aos avanços da situação da mulher na sociedade contemporânea.  

As reflexões e as atividades desenvolvidas contribuíram para a emergência do 

interesse inicial desta pesquisa, na medida em que a docência é pensada aqui ―como uma 

forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se 

dedica ao seu ‗objeto‘ de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo 

fundamental da interação humana‖ (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 8). Nesse sentido, o 

trabalho docente é entendido como um espaço de interações sociais que repercutem sobre seus 

conhecimentos, identificações e experiências profissionais. 

 Nos dias atuais, as pesquisas sobre mudanças no mercado de trabalho formam um 

campo multidisciplinar. As questões do trabalho são analisadas em instâncias diferentes das 

relações interpessoais. Tais categorias de análise constituem o fundamento do caminho desta 

pesquisa relativa a relações de gênero no trabalho docente. Observa-se que as ciências sociais 

ampliam sua maneira de problematizar as categorias de análise, às quais o movimento 

feminista presta uma relevante contribuição. Os estudos feministas buscam, inicialmente, a 

visibilidade das práticas sociais e políticas das mulheres, na tentativa de reescrever um novo 

processo social (BEAUVOIR, 1970; FRIEDAN, 1963; MILLETT, 1970) 1. A Sociologia, ao 

                                                             
1 Simone de Beauvoir trabalhou em alguns dos seus livros dilemas da liberdade feminina, refletindo acerca da 
centralidade do pensamento individual. Para a autora, cada pessoa, homem ou mulher, poderia ser responsável 
pelas suas ações, sem que houvesse o domínio de um sobre o outro. Tal ideia pode ser vista principalmente em O 
Segundo Sexo (1970), obra voltada para a análise do papel das mulheres na sociedade. Segundo ela, ―se a função 
da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também explicá-la pelo ‗eterno feminino‘ e se, no 
entanto, admitimos, ainda que provisoriamente, que há mulheres na Terra, teremos que formular a pergunta: que 
é uma mulher?‖ (BEAUVOIR, 1970, p. 09). Na referida obra, Beauvoir defende a tese de que ―ninguém nasce 
mulher, se transforma em mulher‖. 
Betty Friedman foi uma feminista que se destacou no movimento das mulheres nos Estados Unidos, e a partir de 
sua obra The Feminine Mystique (1963), iniciou o movimento conhecido como ―a segunda onda do movimento 
feminista‖, com objetivo de buscar igualdade entre homens e mulheres. 
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analisar a categoria ―trabalho‖, mostra que o trabalho docente perpassa por diversas dinâmicas 

como: formas de inserção diferenciada entre os sexos, qualificação, reestruturação produtiva, 

precarização e flexibilização. Desse fato, também surgem novas transformações nas relações, 

e uma nova organização institucional. Os estudos feministas foram agentes de estímulo desde 

o primeiro momento em que se institucionalizou uma sociologia do trabalho (SANTANA; 

RAMALHO, 2009; VATIN, 1999; ANTUNES, 2009). 

  O sistema capitalista possibilitou esse avanço, através da reconfiguração das questões 

concernentes ao gênero, já que as relações sociais, de modo geral, já passavam por constantes 

transformações. Formas de situar-se no mercado de trabalho, de viver experiências 

ocupacionais, de desafiar o discurso da gerência e do sindicalismo e de articular a vida no 

trabalho e fora dele são alguns dos temas contidos no debate das pesquisas acadêmicas no 

decorrer da segunda metade do século XX.  

A inserção da mulher no espaço de trabalho, da produção e do operariado representou, 

naturalmente, o confronto com padrões preconcebidos, além disso, constituiu-se como salvo-

conduto diante das explorações e desigualdades de gênero sofridas, visto que, historicamente, 

as mulheres foram excluídas do direito à cidadania somente devido aos interesses familiares, 

como também pela diferença sexual (HIRATA, 2002; KERGOAT, 2008; ABRAMO, 1998; 

SAFFIOTI, 1994). 

O conceito de trabalho e as relações de classe e gênero serão tratados por meio da 

articulação das esferas da produção e da reprodução, do trabalho assalariado e da família, 

conforme as argumentações de Hirata e Zafirian (2003), visto que propõem uma 

desconstrução e reconstrução do conceito de trabalho, visando a incluir o ―sexo social‖ e o 

―trabalho doméstico‖. Em outras palavras, os autores mostram que esse processo de 

reconceituação foi relevante, pois também incluiu o ―trabalho não-assalariado, não 

remunerado, não mercantil e informal. Trabalho profissional e doméstico, produção e 

reprodução, assalariamento e família, classe social e sexo social são considerados categorias 

indissociáveis.‖ (HIRATA & ZAFIRIAN, 2003, p. 67). Nessa linha de reflexão, aqui foram 

evidenciados os elementos subjetivos, as representações de trabalhadores e trabalhadoras que 

participam da construção de mundos, muitas vezes muito diferentes das ideias daqueles que 

                                                                                                                                                                                              

Kate Millett foi uma artista plástica que, paralelamente ao seu trabalho, discutiu, pelo viés do pensamento 
feminista, questões sociais da época, como o poder político do patriarcado. Em Política Sexual (1970), a autora 
trabalha aspectos políticos entre homens e mulheres na sociedade. Para ela, ―O termo ‗revolução sexual‘ está 
atualmente tão na moda que é empregue a torto e a direito para explicar os mais insignificantes comportamentos 
sociossexuais. Tal emprego é quando muito ingênuo. Com efeito, no contexto de uma política sexual, 
transformações verdadeiramente revolucionárias deveriam ter influência, à escala política, sobre as relações 
entre os sexos‖ (MILLETT, 1970, p. 09). 
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detêm o poder. Dessa maneira, será possível obter uma visão mais clara do papel desses 

trabalhadores no mundo do trabalho e no mundo vivido.  

A reflexão referente às práticas compartilhadas pelos sujeitos trabalhadores constitui 

uma modalidade de conhecimento reveladora de um sistema coletivo de 

entendimento/consenso. Nesse sentido, pode-se perceber que os agentes trabalhadores não 

apenas aplicam os conhecimentos, como também reproduzem e produzem conhecimentos; o 

que significa que criam algo que não existia como tal (na forma, ou no conteúdo, no seu uso, 

ou na ideia). Esse conhecimento pode ainda ser baseado nas tradições acumuladas, 

transformadas e constituídas em suas relações sociais.  

A análise das relações sociais de gênero fundamenta-se na ideia de que as distinções 

entre trabalhadores e trabalhadoras são resultado de uma construção cultural, e não decorrem 

apenas da noção biológica. Por conseguinte, embasada no princípio patriarcal, vê-se a 

valorização do masculino. Na cultura atual, tal mérito encontra suas origens e sua função nos 

valores; na institucionalização de normas sancionadas pela coletividade; nas regras de 

comportamento; nos estilos de comunicação; no sistema informal de relacionamentos 

identificados e fundados nas experiências, principalmente, dos homens.  

 A hierarquia é assim colocada como forma organizadora de modelos classificatórios; 

como modo de organizar o mundo, baseado no princípio do valor, que confere significado às 

diferenças de valores de gêneros distintos. Daí costuma despontar um discurso gerador de 

justificativas biológicas relativo à fragilidade feminina. Frise-se que essa análise exige a 

desconstrução de muitos significados vinculados à biologia, ao sexo, à natureza, ao gênero. 

Contudo, é importante ressaltar que as diferenças de classe são ―coextensivas‖ às diferenças 

de gênero (HIRATA e KERGOAT, 1994, p.96). A dinamização de uma esfera — classe 

social, domínio dos bens de produção, etc. — não pode deixar de ter efeito sobre a dinâmica 

da outra. Numerosas práticas sociais dependem, principalmente e de forma indissociável, das 

relações de classe e das relações sociais entre os sexos. Tais práticas são erigidas no interior 

das relações de produção de bens, e nelas se reproduzem as abstrações do ser social.  É 

evidente que nenhuma prática social concreta é a pura expressão ou manifestação de uma 

relação social única. Seguindo esse raciocínio, mesmo aparentemente comum, o 

conhecimento da cultura patriarcal pode constituir-se num ponto de referência, hoje urgente, 

para que seja possível refletir, no campo da Sociologia da Educação, acerca do caráter 

histórico e cultural desses processos, com o fim de gerar procedimentos democráticos.  

A educação é tema sempre presente nas discussões e nas visões feministas em todo o 

seu contexto histórico, através das reivindicações pelo acesso à escolarização, pela 
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qualificação profissional, e principalmente pela busca de poder. O ponto de partida para 

pensar o trabalho docente é visto aqui como um espaço de vivência concreta de relações 

sociais. A educação é necessária para equalizar as condições de vida, melhorar as relações 

entre homens e mulheres, e para sanar as diferenciações, promovendo mobilidade social e 

melhor condição de vida (CRUZ, 2005). 

Através de estudos sistemáticos, foi possível perceber os efeitos das mudanças dos 

paradigmas produtivos e das crises geradas sobre o mundo do trabalho. A partir daí, os fóruns 

de discussão e diálogo dos movimentos feministas, em especial de mulheres, começaram a 

questionar a existência de possíveis impactos em suas vidas e de uma diferenciação dos 

impactos, segundo o sexo do trabalhador.  Alguns argumentam que as crises do mundo do 

trabalho podem prejudicar a população feminina de maneira mais intensa, devido à sua 

participação mais precária nesse universo. Compreende-se que os impactos dessas mudanças 

atingem, diferentemente, a subjetividade de todos os trabalhadores, a depender de sua 

localização em determinados espaço e tempo. O novo ciclo de compressão do espaço-tempo 

na vida cotidiana, a emergência de modos mais flexíveis de acumulação capitalista, e as 

formas culturais contemporâneas engendram-se mutuamente (HARVEY, 1999). Estruturam-

se processos de fragmentação e reconstrução de identidades entendidas em um universo 

heterogêneo e dinâmico, ou seja, processadas em universos estruturados por redes sociais a 

que os atores filiam-se, e entre as quais transitam no fluxo de diversas atividades cotidianas 

que se desenrolam em cenários, na maioria das vezes, regulados ou institucionalizados. 

Na contemporaneidade, o processo de globalização possibilitou um espaço maior de 

discussão em diversas áreas do conhecimento sobre as transformações no trabalho. Essas 

mudanças atingem o conjunto das relações econômicas e socioculturais das sociedades 

avançadas, trazendo impactos diferenciados de acordo com os contextos socioeconômicos 

(CRUZ, 2005).   O avanço da globalização não suprime as diversidades existentes dos 

mundos de trabalho; pelo contrário, tende a acirrar a heterogeneidade e a diversidade de 

situações de trabalho, de emprego e de formas de inserção das mulheres e dos homens. As 

desigualdades sociais parecem exacerbar-se sob o impacto da flexibilização da relação 

salarial, mas, ao mesmo tempo, ela aparece como o quadro para a estruturação de novos 

coletivos. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

No debate atual, acerca das alterações no mundo do trabalho, surge um novo olhar 

sobre o tema, principalmente no campo da Sociologia do Trabalho e da Sociologia da 

Educação. São observadas e esclarecidas as dimensões e a diversidade dessas mudanças, a 

partir de novos termos a elas relacionadas. A fim de compreender a ótica acadêmica atual 

quanto à referida problemática, realizaram-se pesquisas nas mais conceituadas revistas 

nacionais e internacionais que versam sobre estes subtemas: trabalho docente, condições do 

trabalho docente, organização do trabalho docente, trabalho docente e gênero. Foram 

privilegiados os temas e as palavras-chave, na tentativa de identificar as principais 

argumentações e especificidades relativas ao trabalho docente e as relações de gênero, o que 

contribuiu para a construção do objeto desta Tese. Como resultado desse processo foi possível 

conseguir informações amplas referentes às pesquisas desenvolvidas acerca do trabalho 

docente, posteriormente organizadas em três grandes grupos, conforme as tendências dos 

estudos internacionais.  

A primeira tendência descreve as pesquisas francesas2, as quais apontam para as 

mudanças no trabalho dos docentes franceses, bem como para a disseminação dessas 

modificações também em outros países da Europa. Nesse sentido, os fatores de mudança e 

resistência ao impacto das transformações do ensino secundário estão ligados a uma escola e a 

uma sociedade em mutação. Esse processo de mutação tem-se direcionado à intensificação e à 

complexidade do trabalho de professores e professoras, a partir de um prolongamento do 

trabalho das tarefas pedagógicas e do aumento da complexidade do trabalho em sala de aula.  

As pesquisas também apontam para: a identificação de novas concepções de ensino e 

aprendizagem  com vistas a apoiar o desenvolvimento profissional de professores iniciantes 

na universidade; a construção social das investigações  acerca da integração social e 

profissional dos docentes; o trabalho docente na educação geral e técnica privada; os 

determinantes sociais da orientação profissional e recursos institucionais; o papel da 

Sociologia da Educação para a formação de professores; as relações de sexo nos cursos de 

formação. Embora se perceba que as pesquisas revelem a complexidade do trabalho docente 

contemporâneo, ainda não mostram as relações de professores e professoras com seu trabalho, 

bem como o sentido e o significado da qualificação e do trabalho que eles representam. 

                                                             
2
 Revue Française de Pédagogie, 2006/2, nº 155; Education et Sociétés, 2007/1, nº 7; Revue Française de 

Pédagogie 2010/1, nº 170; Carrefours de L’éducation, 2003/2, nº 16; Education et Sociétés, 2002, nº 9; Sociétés 
& Represenations, 2007, nº 24; Revue Internationale des Sciences Sociales, 2005, nº 184. 
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A corrente americana3 demonstra pouco investimento por parte dos investigadores  no 

que se refere a pesquisas relacionadas a trabalho docente e gênero. São abordadas temáticas 

como: desigualdades de gênero no estado do bem-estar; segregação sexual no trabalho; 

relações de gênero no ensino superior; jornadas de trabalho de professoras e professores; 

sexo, ensino e relações internacionais. O trabalho docente, porém, tem sido pouco analisado 

pelos investigadores, o que demonstra a necessidade de ampliar o campo de análise para que 

se perceba como são trabalhadas as questões objetivas e subjetivas no cotidiano do trabalho 

dos professores e professoras. 

A terceira tendência dos estudos sobre o trabalho docente começou a se desenvolver 

na America Latina a partir da criação da Redestrado4 (Rede Latino-americana de Estudos 

sobre Trabalho Docente). O fruto dessa Rede foi a organização do dossiê ―O trabalho docente 

no contexto latino-americano: Algumas perspectivas de análise‖, apresentado por Dalila 

Oliveira.   Segundo a autora, as pesquisas de maior relevância abordam os temas 

―considerações sociológicas da profissionalização docente‖; ―políticas educacionais e a 

reestruturação do trabalho docente‖; ―o sindicalismo docente‖. A autora destaca a importância 

de se discutir a temática ―identidades docentes e conexões entre docência e relações de 

gênero‖; ―burocracia educativa, trabalho docente e gênero‖; ―condições do trabalho docente‖; 

―políticas de formação e trabalho docente‖; ―investigações sobre o trabalho docente‖ 

(OLIVEIRA, 2007, p. 6).  

  O último tema apontado no parágrafo anterior foi desenvolvido pela professora 

Denise Mancebo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo texto mostra o atual quadro 

teórico-metodológico de pesquisas realizadas e apresentadas no VI Seminário da Redestrado 

sobre o trabalho docente. Mancebo (2007) organizou as pesquisas relativas ao trabalho 

docente nos seguintes eixos: políticas educativas na América Latina; saúde e trabalho 

docente; metodologia nas pesquisas sobre o trabalho docente; e condição docente. 

Inicialmente, Mancebo (2007) considerou ―os impactos que o docente vive, como trabalhador 

imerso numa nova ‗cultura‘ institucional, e o produto do seu trabalho formação de ‗força de 

trabalho‘ e, no caso da educação superior, produção de ‗tecnologia e conhecimento 

                                                             
3 A revista American Journal of Sociology foi fundada em 1895 na University of Chicago, e é uma das principais 
publicações de análise e investigação nas ciências sociais, apresenta um trabalho pioneiro de todas as áreas da 
Sociologia, com ênfase na construção de teorias e métodos inovadores (2011, nº 116); International Studies 
Perspectives, 2007, nº 3 e 8. 
4 ―A Redestrado foi criada em 1999, por iniciativa de alguns membros integrantes do Grupo de Trabalho 
‗Educação, Trabalho e Exclusão Social‘ do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO). A partir 
dessa data a Redestrado passou a se estruturar em diferentes países, congregando hoje mais de 200 pesquisadores 
cadastrados. Apesar de ter sido criada com o objetivo de ser uma rede virtual de intercâmbio entre pesquisadores, 
professores, sindicalistas e demais interessados no tema trabalho docente‖ (OLIVEIRA, 2007, p. 01). 
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científico‘‖ para fazer reflexões críticas concernentes ao tema nas linhas de conclusões. Nesse 

sentido, a Redestrado teve como objetivo primordial: 

 
[...] contribuir para uma maior compreensão das mudanças e dos efeitos das 
mesmas sobre a realidade educacional latino-americana, por meio de debates 
que tragam à luz pesquisas e experiências locais, bem como contribuições 
teóricas e reflexões fundadas em outras realidades nacionais. Contudo, 
devemos observar que não é nossa pretensão trazer aos leitores um completo 
retrato do que ocorre com a pesquisa sobre trabalho docente na América 
Latina. Portanto, generalizações e conclusões apressadas são, dentro do 
possível, evitadas, já que nossa intenção maior com este dossiê é iniciar um 
debate que consideramos atual e oportuno (OLIVEIRA, 2007, p. 07). 
  
 

Nas últimas décadas, vários pesquisadores têm olhado de forma mais atenciosa para o 

trabalho docente, mostrando um panorama crítico da produção acadêmica na América Latina. 

Particularmente quanto aos estudos acerca do trabalho docente nas instituições de ensino 

brasileiras, pode-se dizer que são numerosos e revelam como a reestruturação produtiva 

atingiu esse trabalho. A partir de uma busca no banco de teses da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sobre tópicos relacionados ao tema — 

trabalho docente, gênero e trabalho docente, condições do trabalho docente — foi possível 

organizar as pesquisas e publicações brasileiras nos seguintes eixos:  

a) condições do trabalho docente e reformas educativas — precarização do trabalho, 

insuficiências de contratos trabalhistas, intensificação do trabalho, carga horária dos 

professores, nova organização escolar, saúde dos trabalhadores;  

b) formação docente — novas competências para o trabalho, qualificação docente, 

formação inicial e continuada;  

c) trabalho docente e novas tecnologias — profissionalização do ensino, mudanças na 

produção de bens, serviços e conhecimentos;  

d) identidade docente — novo papel de interação ao mundo contemporâneo, novas 

dimensões de cidadania, novo perfil docente;  

e) relações de gênero e trabalho docente — divisão sexual do trabalho, relações de 

gênero no ensino fundamental, feminização do magistério, o masculino nas ciências exatas e o 

feminino nas ciências humanas.  

O desenvolvimento dessas pesquisas e seus principais resultados são importantes para 

o objeto desta tese, na medida em que mostram as opções teórico-metodológicas aplicadas nas 

pesquisas brasileiras sobre o trabalho docente. Apesar da diversidade de temática expostos 

neste levantamento exploratório realizado, há uma necessidade de analisar as representações 



23 
 

sociais e de gênero nas relações do trabalho docente, a fim de trazer para o debate acadêmico 

novas perspectivas teórico-práticas de análise. Vale ressaltar que esse processo de pesquisa 

em revistas e teses nacionais e internacionais, bem como a busca realizada no banco de dados 

da Capes foi relevante no sentido de ligar os aspectos macro/micro do objeto desta Tese. A 

partir de análises das pesquisas brasileiras, foi possível perceber um processo de construção 

de novas identificações dos profissionais da educação, bem como constatar um número 

expressivo de textos que abordam as relações de gênero no trabalho docente — conforme 

exposto no já citado eixo (e). A partir dessa busca, verificou-se também a necessidade de 

intensificar a análise das relações de gênero no trabalho docente relativo ao ensino médio, 

especialmente pelo fato de que essa modalidade de ensino foi a que mais recebeu o impacto 

das reformas educacionais. 

Na década de 1990, foram implantadas reformas na educação brasileira concernentes à 

reestruturação do trabalho docente. Com a reformulação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9.394/96), por exemplo, privilegiaram-se a flexibilização das 

relações contratuais de trabalho e a qualificação de professores (BOSI, 2007), porém 

desconsideraram-se as transformações experimentadas no cotidiano de trabalho dos/as 

professores no ensino médio. Mesmo no caso dos estudos internacionais, a tendência mantém-

se em considerar a precarização do trabalho docente apenas como flexibilização dos direitos e 

contratos trabalhistas (GENTILI; LEVY 2005).  

Segundo Bomfim, 

 
Fiéis ao pensamento hegemônico, as políticas implementadas no período, 
com orientação do FMI e do Banco Mundial, trouxeram uma nova visão do 
que é público, desvinculado do estatal, na qual as organizações civis e o livre 
mercado são considerados mais eficientes do que o Estado. Tais políticas, na 
nossa avaliação, são políticas de classe, implantadas pelo Estado brasileiro 
em favor das frações da burguesia nacional e do capital financeiro 
internacional. No Brasil, a partir daí, inaugurou-se um conturbado período de 
reestruturação econômica e de reajustamento social e político, apoiado na 
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e dos 
padrões de consumo, promovendo reestruturação de setores produtivos, com 
aumento expressivo do desemprego e refluxo do movimento sindical. Os 
efeitos, sentidos também pelos servidores públicos, não foram poucos. As 
modalidades de expropriação dos trabalhadores docentes da escola pública 
se multiplicaram, seja em virtude da flexibilização dos contratos, perdas de 
direitos conquistados, seja em decorrência da flexibilização do locus de 
formação inicial que, como efeito prático, promove uma formação 
aligeirada, desprovida das ferramentas necessárias ao trabalho docente. 
(BOMFIM, 2008, p. 19) 
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Novas características e demandas de qualificação para o trabalho surgem com 

exigências inovadoras de perfis profissionais colocadas também para esses/as 

trabalhadores/as, com base no paradigma de produção emergente. As tendências recentes 

mostram a evolução das qualificações nas organizações institucionais contemporâneas; 

mudanças que configuram, ao passar dos anos, a emergência de um novo paradigma 

produtivo, considerado alternativo ao fordismo. Nesse sentido, faz-se necessário analisar com 

mais profundidade as perspectivas e os impactos colocados para emprego e salário, e a 

qualificação de um novo profissional diante da flexibilização da mão de obra para o mercado 

de trabalho.  

A fim de nortear o processo inicial da pesquisa, bem como as análises posteriores, 

elaboraram-se as seguintes questões: Como se estabelecem as relações de gênero no trabalho 

docente do Colégio Estadual Atheneu Sergipense5, e de que forma os docentes se veem no 

processo de formação e qualificação? Como esses profissionais inseriram-se nessa carreira, e 

como vivenciam as mudanças no cotidiano, a partir dos novos paradigmas do trabalho e da 

formação?  Em que medida os atributos de gênero constituem barreiras para a requalificação e 

o reingresso de professoras no mercado de trabalho? Como é valorizada a noção de 

qualificação e competência no discurso dos/as docentes? Como eles/as redirecionam e 

reconstroem seus projetos de profissão/requalificação e estruturam representações de gênero 

nas experiências de socialização nos espaços da vida profissional e familiar?  

Ao elaborar tais questionamentos, levou-se em consideração que esses/as profissionais 

vivem num processo de interações humanas, num espaço privilegiado com temporalidades 

que estruturam ou desestruturam suas relações sociais. A relação tempo/espaço passa a ser 

construída através das configurações das identidades mais amplas, mais significativas. Sua 

construção parte das relações internas e externas em que docentes participam ativamente 

quando edificam suas identidades profissionais num plano de qualificação/requalificação, o 

que implica um processo de reconhecimento profissional. 

Para Dubar (2005, p. 328), a relação tempo/espaço contribui para pensar a carreira em 

momentos distintos:  

 a) o espaço de formação — associa-se à construção incerta da identidade de 
rede; b) o espaço do ofício — liga-se à consolidação e ao bloqueio de uma 
identidade especializada; c) o espaço da empresa — ocorre o 

                                                             
5 Alguns dados explicativos sobre a Rede Estadual de Ensino do Estado de Sergipe estão expostos na parte II 
deste trabalho, a partir de dados coletados nas seguintes instituições: SEED (Secretaria de Estado da Educação 
de Sergipe), Siga (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica), Sedetec (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo de Sergipe) Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa), 
MEC (Ministério da Educação), Educacenso 2010. A partir dos dados referentes à rede estadual de ensino de 
Sergipe, surgiu especial interesse pelo Colégio Estadual Atheneu Sergipense. 
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reconhecimento de uma identidade confirmada; d) o espaço do fora do 
trabalho — estrutura-se ou desestrutura-se uma identidade de exclusão. 
(DUBAR, 2005, p. 328) 
 

O pensamento de Dubar (2005) colabora para mostrar que as análises dos impactos de 

formação, qualificação, novas competências para o trabalho e formas de conciliação entre 

trabalho/família dos/as docentes devem ser pensadas de forma plural. Nesse sentido, destaca-

se a importância de se analisarem as identidades profissionais e sociais como parte integrante 

de um processo maior de socialização. 

Na tentativa de compreender as relações sociais constituídas no trabalho docente, a 

pesquisa tem como objetivo geral analisar as transformações vivenciadas nos últimos anos do 

trabalho docente no Ensino Médio do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, avaliando as 

mudanças nas relações sociais de gênero, na ampliação da cidadania e dos direitos dos/as 

docentes. Têm-se como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos/as docentes da Rede 

Estadual de Ensino de Sergipe; analisar as condições de trabalho docente segundo as 

trajetórias profissionais no ensino médio, verificando se há desvantagens entre homens e 

mulheres na ascensão funcional e nas condições de trabalho; conferir a noção de competência 

e qualificação no discurso de tais profissionais, e averiguar em que medida ela reflete na 

valorização diferenciada do gênero; compreender as novas alternativas de organização do 

trabalho docente no ensino médio no contexto da globalização; examinar como os/as docentes 

integram/harmonizam o desempenho profissional e doméstico.  

A modificação do mercado de trabalho é feita numa dinâmica ―pós-industrialista‖, na 

medida em que as atividades econômicas estão mudando de produção de bens para prestação 

de serviços. Segundo Castells (2000), acontece de forma global um declínio irreversível do 

emprego industrial, em benefício do emprego no setor de serviços. Esse processo é 

acompanhado por várias pesquisadoras feministas do trabalho e do gênero6. Quando se analisa 

o trabalho feminino, no que se refere às persistências em setores de atividades, em especial de 

ocupação, dados oficiais (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, PNADs – 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, PIA – População em Idade Ativa) sinalizam para questões destacadas pela literatura 

como diferenças setoriais e formas de inserção no trabalho por homens e mulheres.  

A pesquisa estatística referente ao trabalho e às relações de gênero desenvolvida por 

Bruschini (1996) mostra as limitações e os avanços, nas últimas décadas, dos próprios órgãos 

                                                             
6 Abramo (1998; 2007), Bruschini (1996; 2008), Castro; Deddeca (1998)   Costa et al (2008), Hirata (1994; 
2002; 2007; 2008), Hirata; Segnini  (2007)   Leite (2000),   Paiva (2001), Sorj e Fontes (2008).  . 
 



26 
 

de pesquisas, principalmente acerca de informações adequadas para responder às questões de 

gênero em relação ao trabalho.  

 
Em 2005, em função de uma nova classificação adotada pelo IBGE, pode-se 
perceber melhor como se distribuem as mulheres ocupadas no setor de 
serviços. Nesse caso, o setor ocupava a maior parte das trabalhadoras, quase 
40% delas concentradas em três subsetores: ―educação, saúde e serviços 
sociais‖, ―serviços domésticos‖ e ―outros serviços coletivos, pessoais e 
sociais‖ (BRUSCHINI, 2008, p.24). 

 

A categoria trabalho nas pesquisas nacionais foi pensada de forma mais abrangente na 

última década, incluindo aspectos favoráveis ao aparecimento dos números sobre as mulheres. 

Ou seja, a partir de um processo de reformações das questões e do treinamento dos operadores 

para a realização das perguntas, foi possível ampliar a análise referente à inserção e à atuação 

feminina no trabalho. 

Para Bruschini (2008), os setores do mercado de trabalho nos quais as mulheres 

continuam encontrando maiores oportunidades, em ordem de maior atuação, são estes: 

prestação de serviços, agropecuária, setor social (serviços comunitários e sociais, serviços 

médicos, odontológicos e veterinários e o ensino) e comércio de mercadorias e indústria. 

Pode-se perceber que o setor de serviços apresenta hoje predominância da presença feminina. 

Melo (1998) compactua com os aspectos abordados por Bruschini, ao afirmar que na última 

década as transformações no mercado de trabalho nacional refletiram-se no aumento da 

ocupação do setor de serviços, o qual em 1995 representou 75% das ocupações, entre elas 

serviços domésticos, atividades de higiene pessoal, saúde, administração pública e ensino. 

No âmbito educacional, as experiências socioculturais dos/as docentes passaram a ser 

testadas a partir das reformas educacionais promovidas nos países da América Latina, 

principalmente no Brasil, com base na reestruturação produtiva do mercado de trabalho. Tais 

reformas possibilitaram a ocorrência de uma reestruturação do trabalho docente, ampliando a 

precarização das relações de emprego e do trabalho, em que se intensificou a insatisfação 

desses profissionais. A gênese dessas mudanças acontecidas no mundo do trabalho — que, 

consequentemente, atingiram as atividades docentes — situa-se numa crise de acumulação do 

capital no início da década de 1970. O crescimento da força de trabalho docente foi 

inicialmente marcado pela flexibilização dos contratos trabalhistas, tendo em vista que as 

possibilidades de contratação precária depois das modificações na legislação trabalhista têm 

feito com que se modifiquem a atuação e a qualidade do trabalho dos/as docentes no Brasil. O 

ensino médio teve de readequar-se ao desenvolvimento do País, na urgência de se repensarem 
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as diretrizes gerais e os parâmetros curriculares que orientam o trabalho docente de acordo 

com o fator econômico da revolução técnica e industrial. 

O ensino brasileiro estava descontextualizado, compartimentalizado e baseado no 

acúmulo de informações. Com a reestruturação iniciada na década de 1990, buscou-se dar 

significado ao conhecimento escolar, através da contextualização, e evitar a 

compartimentalização, através da interdisciplinaridade, a fim de incentivar o raciocínio e a 

capacidade de aprender7. Tal ajustamento partiu da reformulação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000), que prevê um novo perfil para o 

currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de jovens na vida adulta, 

principalmente no trabalho.  

Pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca em presença estes 
dois fatores: as mudanças estruturais que decorrem da chamada ―revolução 
do conhecimento‖, alterando o modo de organização do trabalho e as 
relações sociais; e a expansão crescente da rede pública, que deverá atender 
a padrões de qualidade que se coadunem com as exigências desta sociedade 
(BRASIL, 2000, p. 06). 
 

Parte-se do princípio de que a Rede Estadual de Ensino teve de se adequar às novas 

tecnologias e às mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos, e isso exigiu das 

escolas um novo papel na integração dos alunos ao mundo contemporâneo, nas dimensões 

fundamentais da cidadania e do trabalho. Conforme a necessidade de novas mudanças 

educacionais para atender a tendência de um trabalho voltado para o uso de novas 

competências e habilidades, analisa-se como os/as professores/as da Rede Estadual de Ensino 

de Sergipe recebem ou receberam essas mudanças e qual o papel da escola na organização do 

trabalho docente. Para Tardif e Lessard (2009), desde que se tornou visível, o trabalho 

docente moderno se realiza numa escola, que, por sua vez, é um lugar organizado espacial e 

socialmente com características que influenciam o trabalho dos agentes escolares. 

Esta pesquisa tem como Tese inicial a ideia de que mulheres e homens docentes do 

Ensino Médio no Colégio Estadual Atheneu Sergipense atribuem sentidos e significados 

diferentes ao trabalho e à qualificação. Alguns argumentos são utilizados para sustentar esta 

Tese. Argumentar-se que a reestruturação produtiva e suas implicações sobre a divisão sexual 

do trabalho e do emprego (HIRATA, 1998) privilegiou uma organização do trabalho 

diferenciada para a mão de obra masculina e feminina. Parte-se da análise do ―lugar do 

                                                             
7―As propostas qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem no ensino médio indicam a sistematização 
de um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, 
argumentar, negociar significado, cooperar, de forma que o aluno possa participar do mundo social, incluindo aí 
a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos‖ (PCNEM, 2000, p. 05). 
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trabalho na sociedade, ponto altamente polêmico, como atesta o debate atual em relação ao 

‗fim do trabalho‘ ou sua ‗centralidade‘‖ (HIRATA, 1998, p. 6). No entender de Hirata, há a 

necessidade de ampliação do ―conceito de trabalho‖ incluindo as relações de gênero. 

Argumenta-se quanto à evidência e à intermitência do ramo de ocupação da mulher como 

decorrente da posição desta na família e da sua classe social (CASTRO e LAVINAS, 1992), e 

afirma que as possibilidades de trabalho para as mulheres estão diretamente ligadas às 

posições desempenhadas por elas na família (BRUSCHINI, 1996). Pesquisas relativas às 

carreiras acadêmicas masculinas e femininas mostram duas grandes abordagens: de um lado, a 

interpretação da sub-representação das mulheres nas posições de poder (segregação vertical); 

do outro, sua manutenção em certos segmentos da prática do ofício, geralmente menos 

visíveis e reconhecidos, tais como as funções administrativas mais ingratas e invisíveis 

(segregação horizontal) (MARRY, 2008).  

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A especificidade do objeto de pesquisa e da sua operacionalização são geralmente 

concebidas como indissociáveis do objeto da análise empírica e de seu modo de investigação, 

como forma de abordagem do real, e fixam o quadro instrumental de apreensão dos dados, por 

isso elas devem concordar com as técnicas utilizadas na investigação, haja vista a abrangência 

e a possibilidade de concretização dos objetivos e de aproximação do objeto pensado.    

Nas Ciências Sociais, um objeto de pesquisa é construído segundo um modelo teórico 

de análise, que passa a ser amadurecido com a aproximação dos aspectos empíricos. Nesse 

sentido apoia-se nas contribuições de Quivy e Campenhoudt (2008) no que se refere às 

análises teórico-práticas. Para ele, 

[...] os nossos conhecimentos constroem-se com o apoio de quadros teóricos 
e metodológicos explícitos, lentamente estruturados, que constituem um 
campo pelo menos parcialmente estruturado, e esses conhecimentos são 
apoiados por uma observação dos fatos concretos (QUIVY; 
CAMPENHOUDT, 2008, p. 20).  

 

A pesquisa passa a ser construída no processo de elaboração e aplicação de conceitos 

teóricos numa determina realidade. A construção das observações empíricas é apoiada 

também no campo teórico, ou seja, numa relação direta entre teoria e prática. Assim, se define 

aqui uma investigação sociológica como um diálogo entre teoria e prática (BOURDIEU, 

2002). 
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Elaborar um plano de investigação a partir de tal premissa compreende dizer que o 

modelo inicial não é rígido, pode ser transformado, partindo de novos conceitos teóricos. Na 

investigação, o pesquisador ―deve obrigar-se a escolher rapidamente um primeiro fio condutor 

tão claro quanto possível, de forma que o seu trabalho possa iniciar-se sem demora e 

estruturar-se com coerência‖ (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008, p. 32). O fio condutor é 

apenas provisório, como um eixo-base para o início do processo de investigação, mas pode 

ser modificado de acordo com novos critérios para melhorar o desenvolvimento da pesquisa. 

A opção metodológica recaiu na abordagem qualitativa, por considerar a necessidade 

de um conjunto de técnicas interpretativas para expressar o sentido dos fenômenos sociais e a 

compreensão dos significados das ações e relações humanas. Para Denzin (2006), a pesquisa 

qualitativa tornou-se notável na Sociologia a partir da Escola de Chicago, quando se verificou 

a importância da investigação qualitativa para o estudo da vida de grupos humanos, ou 

melhor, como um conjunto de atividades interpretativas. Para analisar os significados das 

relações sociais dos/as docentes, deve-se considerá-los como agentes em determinada 

condição social, que pertencem a determinada classe ou grupo social (MINÁYO, 1994). 

Deve-se considerar nessa análise que os trabalhadores estão inseridos num espaço de 

significados/significantes múltiplos, nos quais crenças e valores socioculturais são 

diretamente afetados a partir dos elementos de interações humanas do trabalho docente. 

 O trabalho docente apresenta hoje um processo de mudanças teórico-metodológicas 

que fundamentam seu novo desenvolvimento analítico (TARDIF; LESSARD, 2009). Seus 

desdobramentos partem de análises das características mais globais da nova organização do 

trabalho escolar para os avanços das situações cotidianas de interação entre os agentes 

escolares, em especial professores e professoras. Nesse sentido, o método qualitativo é bem 

relevante, pois ―a pesquisa qualitativa com o apoio teórico na fenomenologia é essencialmente 

descritiva‖ (TRIVIÑOS, 1987, p. 128) e mostra como os fenômenos sociais estão repletos de 

significados a partir dos resultados expressos nas narrativas femininas e masculinas no 

trabalho. 

A pesquisa qualitativa está mais próxima das perspectivas de análise dos estudos 

culturais — as imagens de gênero se constituem como uma de suas vertentes analíticas —, 

que mostram como as identidades masculinas e femininas são construídas dentro e fora do 

trabalho. Parte-se da premissa de que os estudos de gênero inserem-se no campo do 

multiculturalismo, tendo como pauta principal de discussão, a ambiguidade da 

identidade/diferença. Entende-se que o reconhecimento da diferença e a realização da 

igualdade é que estão no centro das lutas emancipatórias de movimentos e grupos sociais, que 
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reivindicam um novo ideal de cidadania e a construção de um multiculturalismo 

emancipatório. 

Assim, a metodologia de compreensão aplicada nos estudos culturais chama a atenção 

para os impactos das relações sociais de gênero, que se articulam entre a cultura e o contexto 

social contemporâneo (MATTELART, 2004; HALL, 2003). A cultura é um conjunto de 

significados/significantes que, através das tradições, se desvia para uma nova forma de situar-

se, produzir-se, no sentido mais amplo, num processo de metamorfose em que conceitos, 

compreensões e caminhos mais modernos permitem o surgimento de novos sujeitos.  

Para Hall (1997), a cultura relaciona-se aos significados partilhados num conjunto de 

práticas; a linguagem é o meio privilegiado através de qual se dá sentido a tudo isso. O autor 

sustenta que o diálogo possibilita a construção de uma cultura de entendimentos partilhados; 

por conseguinte, a interpretação do mundo. Nesse sentido, é interessante acompanhar o 

pensamento de Hall (1997) acerca da construção de representações sociais, de como elas se 

materializam no mundo das ideias; pois, para ele, há associação direta entre representação, 

cultura e linguagem. Essa premissa de Stuart Hall foi analisada anteriormente por Dias 

(2011c), a fim de entender o processo de mediação das relações sociais dos docentes em meio 

ao processo de trabalho, que recebe cotidianamente interferências externas.  

Nessa linha de pensamento, Dezin (2006, p. 11) aborda novas formas de inserir no 

campo da pesquisa qualitativa desdobramentos relacionados às perspectivas interpretativas 

específicas: ―feminismos, discursos racializados, estudos culturais, sexualidade e teoria 

queer‖. Na contemporaneidade, a pesquisa qualitativa passou a contar com uma alta 

diversificação, uma enorme dinâmica, representando um perfeito desafio para aqueles que a 

praticam (OLESEN, 2006). Para a autora, a investigação de gênero é ―dialética, e possui 

diferentes visões que se fundem para produzir novas sínteses que, por sua vez, formam as 

bases da pesquisa, da práxis e das políticas que estão por vir‖ (OLESEN, 2006, p. 219).  

A pesquisa objetiva analisar as relações de gênero no trabalho docente como um 

espaço pensado como relação social que incorpora a questão dos significados e sentidos 

atribuídos ao trabalho pelos/as professores/as haja vista as práticas sociais e culturais. As 

experiências8 adquiridas dentro e fora do trabalho são tratadas como um eixo central de 

interações humanas, sem essencialismo, visto que ―a experiência já é uma interpretação e, ao 

mesmo tempo, carece de interpretação‖ (SCOTT, 1991, p. 779). O trabalho na qualidade de 

                                                             
8
 O vasto trabalho feminista em muitas disciplinas varia desde as avaliações sobre a vida e as experiências das 

mulheres que chamam atenção para o subjetivo até as análises das relações por meio da investigação de 
movimentos sociais e de questões de larga escala envolvendo políticas e organização. (OLESEN, 2006, p. 20).  
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relação social é transversal diante das especificidades dos lugares sociais de interações, seus 

pressupostos e significados recebem diretamente influências do cotidiano, daí ser necessária 

uma análise qualitativa das experiências e vivências no trabalho docente. Olesen (2006) 

afirma que na pesquisa qualitativa pode-se verificar um equilíbrio nas pluralidades de 

experiências que estejam relacionadas às mulheres nas condições econômicas, familiares e 

nos imperativos culturais. 

Nessa perspectiva, o estudo de caso mostrou-se relevante para o conhecimento das 

situações concretas de trabalho dos/as docentes, para que, em conformidade com a trama das 

relações sociais observadas, possam ser apontados elementos capazes de informar análises 

que contribuam para a melhor compreensão das transformações nas relações sociais de 

gênero. A aproximação do tipo estudo de caso foi considerada relevante para buscar, na 

relação representacional, mecanismos cognitivos e afetivos da elaboração das representações 

sociais de trabalhadores docentes mulheres e homens. 

A utilização do estudo de caso histórico-organizacional nesta Tese justifica-se a partir 

da compreensão das relações de gênero no trabalho docente em nível micro (nas 

particularidades da instituição de ensino pesquisada), a fim de relacioná-la com o nível macro 

(políticas e estratégias educacionais regionais, nacionais e internacionais). Para Triviños 

(1987), o estudo de caso histórico-organizacional na condição de subtipo de pesquisa 

qualitativa recai sobre o cotidiano das instituições (documentos da instituição, estudos 

pessoais com os quais é possível realizar entrevistas).  A importância de trabalhar tal 

estratégia é que ela propõe como ponto de partida as questões aqui pré-estabelecidas. Robert 

Yin (2005) reflete quanto à importância das questões de pesquisa para a análise de seu objeto.   

Os argumentos do autor são importantes para entender as problemáticas do ―como‖ e os ―por 

quês‖ das assimetrias de gênero no cotidiano do trabalho e no contexto familiar, bem como as 

colocações de homens e mulheres em determinadas funções. 

A abordagem teórico-metodológica utilizada para a questão de gênero, como todas as 

questões de sentido, foi desenvolvida de forma sistematizada, particularizada, especificada e 

localizada historicamente, com o objetivo de captar os nexos que estruturam as representações 

dos sujeitos participantes da pesquisa. Esse tipo de estudo almeja o aprofundamento de uma 

realidade específica, que integra o privado e o público, o micro e o macro, o individual e o 

coletivo, o objetivo e o subjetivo. Nessa perspectiva, as análises de Segnini (1995) contribuem 

para refletir a respeito das assimetrias de gênero. A autora mostra que nas análises das 

assimetrias de gênero no contexto do trabalho os estudos de caso qualitativos são relevantes 

para revelar as especificidades de diferentes setores e a visualização das disparidades 
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internacionais, nacionais, regionais e locais num espaço historicamente caracterizado por um 

processo de mudanças nas inter-relações do trabalho a partir da globalização, que diminui a 

relação tempo/espaço. 

A pesquisa de campo realizou-se no Colégio Estadual Atheneu Sergipense, situado no 

Largo Graccho Cardoso s/n, Bairro São José, Aracaju, Capital do Estado de Sergipe. A 

escolha deve-se ao fato de o Atheneu ter sido o primeiro estabelecimento de instrução pública 

com regulamentação de ensino secundário em Sergipe, e devido a apresentar quantitativo 

significativo de docentes mulheres e homens que trabalham em regime de atividade docente 

integral. Sobre o campo da pesquisa, Beaud afirma: 

 
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). 
 
 

As especificidades do referido Colégio — tais como dedicação exclusiva, seleção para 

inserção, alta qualificação dos/as docentes, tecnologias de ponta e novas competências para o 

trabalho docente — tornam a Instituição um bom campo de pesquisa para responder às 

questões aqui preestabelecidas.  Dessa forma, a escolha desse campo teve como critérios 

determinantes tanto a heterogeneidade do grupo como a complexidade de informações e 

interações (YIN, 2005). 

Foram consultadas diferentes fontes de informação, com vistas a produzir 

conhecimento relativo ao objeto a partir de coleta de dados, tais como: 

a) Documentos: Projeto Político Pedagógico da Instituição; Estatuto do Servidor do 

Magistério Estadual; Plano de Cargos e Salários do Magistério Estadual; documentos oficiais 

da instituição catalogados pelo Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense – 

CEMAS. A utilização desses documentos justificou-se devido à necessidade de ampliação das 

questões técnicas, políticas, econômicas e sociais dos/as docentes, bem como da política 

salarial e de qualificação aplicada na Rede de Ensino Estadual e no Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense. 

b) Estatísticas obtidas em sites de institutos de pesquisa (IBGE; IPEA; PNADs, 

INEP, MEC) acerca do mercado de trabalho e da segmentação por gênero; estatísticas do 

último Censo Escolar do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, para obter informações do 

projeto pedagógico, mudanças realizadas, diretrizes curriculares, perfil dos docentes, entre 

outras informações consideradas relevantes. Para Cruz (2005), os dados estatísticos 
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contribuem para as dimensões estruturais relacionadas ao trabalho, a fim de cooperar para a 

apropriação do objeto e para a construção do conhecimento nas diferentes dimensões 

quantitativas e qualitativas, estabelecendo-se relações no contexto micro/macro do trabalho. 

c) Questionários aplicados aos docentes do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, 

para ampliar informações não constantes no Censo Escolar; dados, com o objetivo de ampliar 

a caracterização do perfil do grupo de acordo com seus traços gerais (sexo, idade, estado civil, 

número de filhos, atividades que exerce, escolaridade, etc.), forma de inserção dos docentes 

nesse mercado de trabalho, trajetórias de trabalho e formação. A construção do questionário 

está baseada nas concepções de Goode e Hatt (1977), visto que a formulação de boas questões 

contribui para a ampliação do roteiro das entrevistas. Para a análise dessa fase foram 

aplicados 22 questionários fechados (13 mulheres e nove homens) e 16 questionários abertos 

(dez mulheres e oito homens) de um total de 32 docentes da Instituição, visto que não foi 

possível atingir a totalidade dos docentes9. 

d) Entrevistas10: Professores/as, coordenadoras pedagógicas, Secretário Adjunto, 

Diretor no Colégio Estadual Atheneu Sergipense; Presidente do SINTESE, Diretor da 

Diretoria de Educação de Aracaju. O acesso aos respondentes ocorreu por meio de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com 16 docentes (oito mulheres e oito homens) para analisar a 

dialética do processo de trabalho, mediante suas representações. Durante as entrevistas, 

abordaram-se as trajetórias e as representações de homens e mulheres, os aspectos 

objetivos/subjetivos, expressões do movimento individual e coletivo, sinais de uma 

organização social historicamente constituída em que as divisões de classe formam o pano de 

fundo de uma trama em que se geram as diferenças, numa cumplicidade dialética que 

favorece a construção de identidades de gênero. Segundo Minayo (1994), as entrevistas visam 

a apreender, a partir das experiências e práticas dos/as trabalhadores/as, as atitudes frente às 

problemáticas, na busca de reter informações na fala dos atores sociais. 

Parte-se da ideia de que toda entrevista é uma interação social, e que as respostas 

podem ser alteradas pela própria interação. Desse modo, foram respeitadas, no momento das 

entrevistas, as categorias pré-estabelecidas dos entrevistados, tendo em vista que o uso das 

categorias do entrevistador de forma explícita pode ser prejudicial ao contexto, visto que o 

entrevistado poderia sentir-se acuado em alguns assuntos. De inicio, já se sabia que as 

                                                             
9 Questionários fechados – elaboração de questões objetivas de marcação de uma ou mais opções; questionários 
abertos – elaborações de questões subjetivas. 
10

 As entrevistas aconteceram no ambiente de trabalho dos agentes a partir de marcação de horários estabelecidos 
pelos respondentes. 
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respostas dos entrevistados podem ser alteradas pela própria interação, pois se sabe que as 

entrevistas produzem um momento de interação em que podem surgir várias distorções. 

Assim, maior atenção foi destinada aos seguintes aspectos: imposição da entrevista, escolha 

dos perfis de forma diferenciada, situação da entrevista, sujeitos das distorções e análise das 

entrevistas. 

O método de análise de conteúdo11 é necessário e útil, posto que proporciona 

elementos para a análise qualitativa (organização dos temas de análise das entrevistas) e 

também para a análise quantitativa (organização dos gráficos, tabelas). O ponto fundamental é 

compreender as relações e representação social, integrando-se trabalho e formação do/a 

docente, em uma visão de conjunto em que se entrecruzam questões estruturais da sociedade 

capitalista, como dimensão da cultura, da política, da vida cotidiana, da experiência, das 

histórias de homens e mulheres comuns — todas as dimensões inseparáveis.  

A análise de conteúdo foi realizada em três momentos subsequentes, a partir do 

modelo de Bardin (2008): a) pré-análise — período de intuições, mas que tem por objetivo 

tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais; b) exploração do material — consiste 

essencialmente em operações de codificações, decomposição ou enumeração, em função de 

regras previamente formuladas; c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação — 

permite estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, que condensam e 

põem em relevo as informações fornecidas pela análise. 

A importância da análise de conteúdo para as pesquisas de campo é extremamente 

relevante, devido a seus trabalhos serem comumente desenvolvidos por métodos qualitativos 

e quantitativos. A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos, cada dia 

mais aperfeiçoado, que se aplica a discursos diversos. Suas características metodológicas são: 

a objetividade; a sistematização e a inferência. A análise de conteúdo tem a função de 

verificar hipóteses e/ou questões. Nessa perspectiva, para analisar a problemática da Tese 

foram adotados nas entrevistas: análise temática, características associadas ao tema central, 

análise sequencial, análise das oposições, análise da enunciação e roteiro das entrevistas.  

A tese está estruturada em cinco capítulos. No capítulo I, a intenção baseia-se na 

análise da construção de uma teoria do patriarcado, com argumentos de separação entre as 

relações íntima e o trabalho doméstico da esfera pública, com destaque para a dominação 

social, cultural, política, ideológica e econômica que explicaria o uso da força de trabalho. A 

análise da categoria ―divisão social e sexual do trabalho‖ possibilita conhecer as relações 

                                                             
11 Faz-se necessário analisar o que foi dito ou não dito nas entrevistas, pois esse procedimento possibilitará a 
compreensão dos discursos (contradições, incoerências, omissões, lacunas, silêncio) (RICHARDSON, 2007). 
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sociais de gênero e a divisão sexual existente nas relações de trabalho, a construção da 

identidade de gênero, e, por fim, as configurações do trabalho. 

No capítulo II, destaca-se o trabalho pedagógico da Rede Estadual de Ensino do 

Estado de Sergipe,  com realce para as principais características tais como o perfil dos 

trabalhadores (sexo, cor/raça, escolaridade, níveis de atuação, base salarial, militâncias); os 

aspectos históricos e organizacionais do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, além de outros 

aspectos da organização do trabalho pedagógico. 

No capítulo III caracterizam-se os/as docentes, e privilegia a descrição de algumas 

variáveis como sexo, idade, escolaridade, estado civil, número e idade dos filhos. Acredita-se 

que essas variáveis podem possibilitar a correlações de alguns aspectos objetivos do trabalho 

docente e entender o processo de inserção e participação no mercado de trabalho. Outro 

aspecto importante dessas variáveis é a possibilidade de traçar um perfil completo da 

composição do trabalho docente da instituição estudada, e estudar a estruturação familiar e as 

trajetórias no trabalho docente, para, a partir dessas características socioeconômicas, realizar 

uma análise ampliada dos desdobramentos que estão a ocorrer no trabalho reprodutivo e 

produtivo dos/as docentes. 

No capítulo IV considera-se a construção das relações de trabalho docente sob a 

perspectiva de gênero. Inicia-se com as novas alternativas de organização do trabalho docente 

no ensino médio, que ao longo dos anos obedece a uma formatização de organização 

estrutural, espacial e temporal. Posteriormente, verificam-se as formas de 

inserção/permanência no trabalho docente na perspectiva dos/as docentes; os fins do trabalho 

docente. Conclui-se com a discussão concernente ao trabalho como uma categoria central e 

imaterial na vida dos/as docentes. 

O capítulo V aborda as representações dos/as docentes referentes à valorização das 

qualificações/competências para o trabalho docente com base nas diversas mudanças nas 

práticas pedagógicas de ensino médio no Colégio Atheneu Sergipense, conferindo a noção de 

competência e qualificação no discurso dos/as docentes e as representações acerca das 

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

No capítulo VI analisam-se as representações de gênero no trabalho docente, com 

destaque para as experiências de socialização do trabalho docente, segundo as trajetórias 

escolares, familiares e profissionais, o sentido e significado do trabalho na perspectiva dos/as 

docentes, as representações de gênero no cotidiano das relações de trabalho e a construção das 

relações sociais de sexo entre vida doméstica e profissional. 
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CAPÍTULO I 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE 

MULHER E TRABALHO 

 

A inserção das mulheres no mundo do trabalho é um elemento chave no processo de 

construção de sua autonomia. Frequentemente, pesquisadoras e pesquisadores, especialistas 

em trabalho, são interpelados a responder e problematizar a vivência concreta dos grupos de 

mulheres em suas trajetórias de organização de alternativas de trabalho e geração de renda, 

levando em conta seus limites, riscos e potenciais. Neste trabalho, procura-se mapear o 

terreno, com a participação de protagonistas que enfrentam desigualdades sociais e de gênero 

expressas no cotidiano do trabalho docente. 

Nas pesquisas da Sociologia do Trabalho, a inserção feminina no mundo do trabalho 

remunerado está associada a dois grandes fatores: a) a informatização, integração e 

globalização econômica que abriu espaço para as mulheres como força de trabalho em termos 

globais; b) o mercado de trabalho que estaria segmentado por gênero, e utiliza algumas 

características específicas das mulheres para o aumento da produção e dos lucros 

(CASTELLS, 1999). Após sua inserção no mercado de trabalho remunerado, as mulheres 

passaram pelo processo de transformação estrutural do emprego na economia global, 

conforme se processava a inclusão de alta tecnologia nos setores industriais do trabalho. Com 

isso, a mão de obra foi substituída pelas máquinas, fato que causou um processo migratório 

do mercado de trabalho industrial para o de setor de serviços, cuja força de trabalho feminina 

atingiu um alto índice. 

Para Bruschini (2008), o processo de inserção da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro foi precarizado e colocado em posições setoriais secundárias12. A autora destaca 

também a migração e a permanência de ―guetos‖ femininos como magistério e enfermagem. 

Tem-se como hipótese que essas profissões foram ocupadas pelas mulheres, devido às 

características ligadas à reprodução: o ensino e o cuidado.  No trabalho reprodutivo, 

tradicionalmente, às mulheres tem sido confiado o encargo do cuidado domiciliar das pessoas 

idosas, das crianças, dos deficientes e dos doentes, atividades exercidas na esfera privada da 

família.  Hoje, cuidar tem duplo sentido: refere-se tanto ao sentido de tomar conta, como o de 

                                                             
12 Tese também defendida por Abramo (2007, p. 27) — A mulher como força de trabalho secundária. No 
entender da autora, há ―uma forte persistência social, embora os dados estejam indicando que, se alguma vez isso 
foi correto, trata-se de uma realidade que está mudando rapidamente e, por outro lado, é um dos elementos 
centrais na estruturação dos padrões de discriminação de gênero que persistem e se reproduzem no mercado de 
trabalho‖. 
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observar, pensar refletir, planejar. Conforme Hirata e Guimarães[1](2012) a atenção ao outro, 

solicitude, todas essas palavras ou expressões 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. Nas escolas, realiza-se o trabalho de 

cuidado (com crianças, adolescentes e jovens) ou care work em contexto de mudanças sociais 

que afetam o modelo tradicional de família, embora os arranjos sociais e econômicos das 

famílias venham sendo apenas parcialmente transformados. Compreende-se que atualmente a 

escola é também um espaço educativo onde os alunos de diferentes faixas etárias podem 

vivenciar experiências significativas de socialização, que contribuam para sua aprendizagem e 

desenvolvimento. A escola é uma instituição educacional, mas não substitui a família, e seu 

maior cuidado consiste em asseguraras melhores condições para que os alunos entrem em 

contato com as pessoas e coisas do mundo, ampliando seu universo cultural. Por exemplo, é 

senso comum que o principal pré-requisito para atuar profissionalmente na pré escola em 

creches é gostar de crianças. 

 Nesse sentido, o trabalho docente tem como principal questão de debate sua 

feminização, pois, para Carvalho (1998, p. 402), ―não é apenas a entrada de mulheres na 

ocupação de professora, mas um processo de deslocamento de significados13 que resultou na 

contiguidade observada hoje entre as representações de mulher, mãe e professora‖. 

Feitas as considerações, explica-se que este capítulo se baseia na análise da teoria do 

patriarcado, com destaque para a dominação social, cultural, política, ideológica e econômica 

que explicaria o uso discriminado da força de trabalho; a análise das relações sociais entre 

gênero e divisão sexual existente nas relações de trabalho; a construção da identidade e das 

representações de gênero; as novas configurações do trabalho. Esta última, intensificada pelo 

processo de inserção feminina e enfraquecimento da familia patriarcal. 

 

2.1 PATRIARCADO 

Castells (1999) mostra, através de pesquisas realizadas em diversas nacionalidades, o 

processo de autonomia feminina a partir do enfraquecimento da família patriarcal. No 

processo de globalização mundial, houve um aumento de alguns fatos, tais como: o número 

de divórcios em países industrializados; o número de homens entre 20 e 24 anos que nunca 

                                                             
13 Os significados comentados pela autora são: da escola, da ocupação, do ensino, da mulher, da feminilidade, da 
maternidade, da masculinidade, da criança. 

https://bay153.mail.live.com/mail/#_ftn1
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casaram; lares com apenas um dos pais; e, principalmente, o número de mulheres, em termos 

percentuais, que são chefes de família em seus lares. No entender de Castells (1999), a 

família, ―base fundamental do patriarcalismo‖, sofre constantes modificações na era da 

informação, conforme as transformações do trabalho feminino e da conscientização da 

mulher. Esse processo de metamorfose aconteceu a partir do crescimento da inclusão das 

tecnologias da informação na economia global, dos avanços tecnológicos no processo de 

reprodução e das lutas feministas.  

Para Castells (1999, p. 172), o enfraquecimento da família patriarcal ocorreu pelos 

seguintes fatores: a) a dissolução dos lares, através de divórcios ou separação dos casais; b) a 

dificuldade de conciliar casamento, trabalho e vida particular, o que possibilita o adiamento 

da formação de casais; c) fatores demográficos, como envelhecimento da população e 

mortalidade diferente entre os sexos; d) a crescente autonomia das mulheres em relação à 

reprodução. Ao refletir acerca dos argumentos de Castells, pode-se perceber que ele não 

destaca o ―fim da família‖, mas sim a sua modificação estrutural, na medida em que novas 

formulações familiares estão surgindo; por isso, ele denomina esse processo de modificação 

familiar de ―crise da família patriarcal‖, visto que está acontecendo um ―enfraquecimento do 

modelo familiar baseado na autoridade/dominação contínua exercida pelo homem, como 

cabeça do casal, sobre a família‖ (CASTELLS, 1999, p. 173).  

Trazer tal argumento para o início da discussão a respeito da teoria do patriarcado foi 

proposital, visto que tal teoria tem sido questionada pelos pesquisadores, principalmente, as 

feministas.  O texto Ontogênese e filogênese do gênero: ordem patriarcal de gênero e a 

violência masculina contra mulheres, de Heleieth Saffioti (2009), merece destaque para a 

análise do patriarcado. Um dos principais argumentos a ser destacado é o impasse em admitir 

a existência do patriarcado nos dias atuais. Nesta linha de reflexão, o termo ―patriarcado‖ tem 

significado controverso e problemático.  

Acredita-se que, a respeito da criação do referido termo, o surgimento das relações 

patriarcais não é nada novo, mas sim de origens remotas, que podem ser ligadas à ―história do 

contrato original, ou contrato sexual‖ (PATEMAN, 1993, p. 38).   Conforme expresso nesse 

pensamento, o conceito de patriarcado e gênero não se relacionam, visto que o patriarcado 

pode ser entendido como variados modos de organização e dominação social através da 

relação de poder; e o gênero, como relações construídas e transformadas socialmente de 

forma menos rígida.   Quanto à discussão do patriarcado, a autora afirma que:  
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A interpretação patriarcal do ―patriarcado‖ como direito paterno provocou, 
paradoxalmente, o ocultamento da origem da família na relação entre marido 
e esposa. O fato de que homens e mulheres fazem parte de um contrato de 
casamento — um contrato original que constituiu o casamento e a família — 
e de que eles são maridos e esposas antes de serem pais e mães é esquecido. 
O direito conjulgal está, assim, submetido sob o direito paterno e, segundo as 
histórias feministas contemporâneas que recuperam a ideia de um 
matriarcado primitivo ilustram, as discussões sobre o patriarcado giram em 
torno do poder (familiar) das mães e dos pais, ocultuando, portanto, a 
questão social mais ampla referente ao caráter das relações entre 
homens e mulheres e à abrangência do direito sexual do homem 
(PATEMAN, 1993, p. 49 (Grifo nosso).  
 
 

Esse argumento das relações conjugais como uma espécie de contrato sexual, pensadas 

a partir dos direitos do masculino sobre o feminino e sobre a família, influenciou para que as 

relações de poder se configurassem socialmente com base no discurso masculino da 

necessidade de demonstrar poder sobre todos os membros da família e, principalmente, sobre 

o ―direito social e sexual‖ do corpo feminino. Nessa perspectiva, parece que as questões 

patriarcais começam a surgir das relações conjugias de poder centrado nas associações 

culturais tradicionais.  

  Haja vista o exposto, propõe-se o uso do termo ―patriarcado‖ para dar início ao 

debate teórico que, a priori, já  aponta algumas constradições conceituais, que serão pensadas   

conforme concepção de Max Weber e depois, mais profundamente,   centrada no pensamento 

feminista. Nas palavras de Weber (1964, p. 184), o patriarcado é ―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‖. O conceito patriarcal transcrito permite pensar que as formas de 

organizações sociais centravam-se, historicamente, no patriarca diante de tudo que compunha 

a comunidade doméstica. Ou seja, o patriarcado nasce da relação de poder centrado no 

patriarca dentro do espaço doméstico, determinando uma divisão social e sexual de papéis, 

que Weber (1964) considerava ―normal‖, uma ―situação natural‖. A ideia de patriarcado de 

Weber correspondia aos aspectos tradicionais, na medida em que essas relações de poder 

eram consideradas ―naturais‖, com a autoridade do patriarca sobre a família, ou seja, a ideia 

de dominação sexual do homem sobre a mulher e sobre tudo que compõe a família. Essa visão 

do patriarcalismo se centra no sentido histórico, nas formas de dominação tradicional, 

fundamentada pela crença nas tradições e legitimada por uma autoridade que ―sempre existiu‖ 

(CRUZ, 2005). Esse argumento da autora mostra a acomodação sociocultural feminina 

perante o poder do homem. 
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O pensamento feminista analisa as questões patriarcais dentro de um espaço de poder 

ligado à dimensão do gênero — que, juntamente com outras categorias, como classe, raça, e 

religião, estão concentradas num espaço social de intervenção política. O exemplo natural 

desse processo é o surgimento da ―segunda onda do feminismo‖ com o Movimento das 

Mulheres, com base nas ideias de Betty Friedan (1963; 1971). O trabalho da autora centrava-

se na fragmentação de tradições familiares, sociais e mitos culturais (papel de esposa e de boa 

mãe)14 para um processo político de acesso à educação e ao trabalho; ou seja, um processo 

―político sexual‖ de ruptura com o domínio patriarcal15.  

O mais interessante nesse debate é que os movimentos feministas não integram uma 

perspectiva única do patriarcado que, em geral, é utilizado para a descrição do domínio 

masculino sobre o feminino. A ampliação desse conceito, no entanto, já se mostrava 

necessária, visto que as feministas também incluiam no contexto das relações patriarcais uma 

ruptura maior da esfera privada, com participação social e política no espaço de trabalho 

remunerado — ou seja, um maior espaço na vida pública16. 

Outra interessante perspectiva do patriarcado é desenvolvida por algumas feministas 

para analisar a categoria trabalho. Embora o conceito de patriarcado não tenha presença 

efetiva na teoria weberiana, este foi utilizado nas configurações teóricas marxistas para 

demonstrar as formas de dominação/exploração social do trabalho. Nesse sentido, o 

patriarcado pode ser pensado ―como um dos esquemas de dominação-exploração 

componentes de uma simbiose da qual participam também o modo de produção e o racismo‖ 

(SAFFIOTI, 1992, p. 194). Assim, 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 na divisão sexual do trabalho (CRUZ, 2005). 

A relação de dominação do patriarcado pode ser perceptível nas relações familiares e 

se contrapõe às outras formas de dominação; ou seja, ela pode dar-se no âmbito familiar ou 
                                                             
14 Para uma discussão aprofundada, ver O Amor Conquistado: o mito do amor materno (1985), de Elizabeth 
Badinter. Para a autora, ―é em função das necessidades e dos valores dominantes de uma dada sociedade que se 
determinam os papéis respectivos do pai, da mãe e do filho. Quando o farol ideológico ilumina apenas o homem-
pai e lhe dá todos os poderes, a mãe passa à sombra e sua condição se assemelha à da criança. Inversamente, 
quando a sociedade se interessa pela criança, por sua sobrevivência e educação, o foco é apontado para a mãe, 
que se torna a personagem essencial, em detrimento do pai. Em um ou outro caso, seu comportamento se 
modifica em relação ao filho e ao esposo. Segundo a sociedade valorize ou deprecie a maternidade, a mulher 
será, em maior ou menor medida, uma boa mãe‖. 
15

 Sobre o domínio político do patriarcado, Kate Millett trabalha em Sexual politics (1970) o termo ―governo 
patriarcal‖, no qual o poder de controle do homem sobre o mulher era um espaço de dominação por ele 
governado. Para  Heywood (2010), essa contribuição era pensar o patriarcado em dois sentidos: ―o masculino 
domina o feminino; o masculino mais velho domina o mais jovem. Portanto, trata-se de uma sociedade 
hierárquica, caracterizada pela opressão dos sexos e das gerações‖ (p. 26-27). 
16 Esfera pública é aqui entendida como um espaço de participação política, de formação de opiniões e de acesso 
de todos. 
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num plano mais amplo, como na relação com o Estado (CRUZ, 2005). O Estado é o resultado 

das práticas de articulação desses atores sociais: o patriarca, a propriedade, o capital, o 

trabalho e as tensões entre lógicas de ação que dão identidade ao capitalismo e ao patriarcado. 

As ―tendências à desintegração gerada por tensões internas do capitalismo e do 

patriarcalismo, e entre ambos, são corrigidas através de regulamentações, políticas 

econômicas e sociais‖ (IZQUIERDO, 1994, p, 23). Assim, o Estado não é a expressão de 

interesses dominantes, mas sim a tensão entre interesses dominantes e subordinados que 

dependem do equilíbrio de poder entre os dois.  

Acerca desse debate, Cruz (2005) comenta as controvérsias do potencial analítico do 

patriarcado. A autora assevera que os temas pesquisados permitem progressos no campo do 

conhecimento relativos à concepção materialista da opressão feminina, quando se incorporam 

outras dimensões da vida humana, num caminho de evolução, até a constituíção do conceito 

de gênero. Ao caracterizar o patriarcado, pressupõe-se que ―as diferenças sociais entre os 

sexos são produto da cultura e, portanto, não decorrem do caráter biologizante, da ideologia 

da feminilidade e da masculinidade‖ (CRUZ, 2005, p. 40).  

Desse modo, o advento do capitalismo confirmou que a subordinação enfrentada pelas 

mulheres perpetuava-se, obtendo como resultado a divisão sexual do trabalho ou a separação 

entre o público e o privado. Percebe-se que a discussão entre os lugares masculinos e 

femininos e o papel que esses poderiam exercer dentro e fora da esfera doméstica foram 

demarcados historicamente. Contudo, sua vitalidade tem sido questionada na 

contemporaneidade, principalmente, dentro da família. Um forte exemplo disso é a discussão 

realizada por Therborn (2006) sobre a família no mundo, entre os anos de 1900 a 2000. Para o 

autor, no decorrer do século XX, as relações patriarcais foram enfraquecidas e reformuladas 

em decorrência da aquisição de recursos, trabalho e renda pelas mulheres, ou até mesmo da 

análise da  

[...] mudança institucional, em que as importâncias relativas dos fatores 
econômicos, políticos, sociais e culturais são cuidadosamente ponderadas em 
cada contexto e situação específica, procurando-se apreender, ao mesmo 
tempo, as ―conjunturas contingentes‖ e as ―tendências estruturais‖ (BILAC, 
2006, p. 05). 
 
 

A intenção não é voltar ao debate sobre patriarcalismo, mas sim à tentativa de, a partir 

delas, entender o uso do conceito de relações de gênero, através da compreensão do uso 

político desse termo, tendo em vista que ―o conceito de relações de gênero não veio substituir 

o de patriarcado, mas sim, o de condições sociais da diferença, o de relações sociais de sexo, e 
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o de relações entre homens e mulheres‖ (MACHADO, 2000, p. 04).  Acredita-se que as 

expressões apontadas por Machado estão ligadas às narrativas da naturalização e biologização 

das relações socias entre homens e mulheres, que dificultam a ruptura com a naturalização da 

diferença sexual. Entretanto, a teoria de ―inter-relação‖ que Waldy (1990; 2010) desenvolve 

sobre o patriarcado é muito interessante para compreender o processo do trabalho, pois ele 

traz consigo algumas ramificações com aspectos de desigualdades de gênero. Segundo ela, 

quando se amplia o espaço político das mulheres, outros espaços de desigualdades, como o do 

trabalho, são testados, na medida em que ―essa conectividade significa que existe todo um 

sistema de desigualdade, não apenas um conjunto de ocorrências distintas e sem relação entre 

si‖ (WALBY, 2010, p. 156). 

Com o avanço na superação das relações patriarcais, as mulheres começaram a atuar 

nos espaços políticos, mas as desigualdades entre homens e mulheres se disseminaram 

também nesses espaços, como por exemplo, o do trabalho. Essas relações foram intesificadas 

a partir da inserção das mulheres no trabalho, pois a relação tempo/espaço dentro e fora da 

esfera doméstica e a reformulação dos papéis sociais das mulheres nesse contexto teve    que 

ser repensada. O surgimento de postos de trabalho para as mulheres com o desenvolvimento 

do capitalismo também confirmaram as desiqualdades e a divisão sexual trabalho.        

 

2.2 DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL DO TRABALHO 

Em O Gênero do Trabalho, Elizabet Souza-Lobo (1992) fez uma crítica à rigidez do 

termo ―patriarcado‖ nas relações sociais, pois vislumbrava a capacidade inovadora do 

conceito de gênero para analisar as transformações da família e do trabalho. Para Souza-Lobo 

(1992), é válido utilizar o conceito de gênero como uma categoria de análise porque constrói, 

ao mesmo tempo, uma relação social-simbólica, sem estabelecer uma mecânica de 

determinação. Ou seja, a divisão sexual do trabalho se articula com a categoria gênero e abre 

espaço para pensar as transformações do trabalho e as subjetividades nele. 

Faz-se necessário situar as contribuições teóricas sobre a divisão sexual do trabalho17, 

visto que podem, inicialmente, recair sobre o aspecto descritivo, dividido em dois segmentos. 

                                                             
17

 A divisão sexual do trabalho é uma categoria de análise marxista que procura explicar as relações sociais de 
gênero e a divisão sexual presentes nas relações trabalhistas, bem como de que modo a noção de divisão sexual 
do trabalho passou a ser pensada também no interior da família. A autora mostra como esse processo visualizou 
a construção social de um espaço da mulher dito inseparável, cujos traços determinariam também toda a posição 
na sociedade, que, por consequência, viria o modo como a mulher era excluída do mercado de trabalho (CRUZ, 
2005). 
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De um lado, representa as posições de homens e mulheres nas segmentações dos setores, as 

ocupações e as remunerações; do outro, representa a indicação do trabalho doméstico para as 

mulheres e do trabalho remunerado para os homens. Os dois aspectos já foram tão bem 

analisados por Souza-Lobo (1992), Kegoart (1982) e Hirata (2002), mas ainda há 

questionamentos presentes no interior das relações familiares e nos espaços de trabalho. Para 

as autoras, esses posicionamentos devem ser pensados de forma global, posto que a divisão 

sexual do trabalho na família e fora dela constitui também formas de divisão social e sexual 

hierarquizada do trabalho. 

O debate acadêmico não apresenta um discurso homogêneo relativo à divisão sexual 

do trabalho. Nos estudos feministas, é possível perceber algumas divergências quanto ao seu 

significado. Nessa perspectiva, as contribuições de Souza-Lobo (1992), Kegoart (1982) e 

Hirata (2002) são as mais apropriadas para a análise micro/macro da divisão sexual e social 

do trabalho. As autoras corroboram a ideia de que as divisões sexual e social do trabalho não 

são categorias independentes de análise, mas sim categorias que devem ser analisadas juntas a 

partir das práticas sociais. 

Souza-Lobo (1992, p. 252) mostra o processo de constituição das análises da categoria 

―sexo‖ nos estudos sobre o trabalho, mais especificamente na sociologia do trabalho 

brasileira. Ela reconstrói as configurações e as problemáticas nos estudos sobre o trabalho 

feminino e as trabalhadoras, em todas as suas particularidades, e define sua abordagem de 

análise consoante três subcategorias: a) a análise do processo de desenvolvimento e 

modernização para a divisão sexual do trabalho; b) a divisão sexual do trabalho, a partir da 

qualificação, das carreiras e das subjetividades; c) os trabalhos de gênero na sociologia do 

trabalho. Embora essas subcategorias apresentem implicações e questionamentos próprios, 

também se articulam mutuamente para responder, conforme algumas questões, se o gênero é 

uma categoria de análise nos estudos da sociologia do trabalho brasileira. É consenso nas 

pesquisas científicas, que sua gênese acontece de forma global, a partir do final da década de 

1970, com o movimento da industrialização, quando o trabalho feminino de multiplicou. Nas 

palavras de Souza-Lobo: 

 
Seria impossível um antropólogo que ignorasse a divisão sexual do trabalho 
do trabalho ao estudar sociedades em que o funcionamento da família e da 
economia se sobrepõem ou, no caso dos economistas do trabalho, seria 
impossível ignorar as conexões entre segmentação do mercado, diferenças 
salariais e divisão sexual do trabalho (SOUZA-LOBO, 1992, p. 194). 
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 Esses aspectos contribuíram para mostrar os impactos da divisão sexual do trabalho 

na família e na economia, de acordo com as segmentações setoriais, os salários diferenciados, 

dentre outros aspectos. Com esse processo, também foram iniciados os debates da produção 

sociológica referentes aos novos mecanismos de se pensar o masculino e o feminino em 

diversos países do mundo. Seu começo ocorre de forma incipiente; o foco da sociologia do 

trabalho voltava-se para as questões das fábricas, em especial para os postos de trabalhos, em 

detrimento do debate relativo às assimetrias do gênero. Os estudos sociológicos brasileiros 

mostram um mercado de trabalho recente em relação aos outros países: ―os estudos clássicos 

sobre a industrialização e a estrutura da classe operária brasileira permaneceram 

impermeáveis à sua composição sexuada‖ (SOUZA-LOBO, 1992, p. 195).  

O processo de análise da invisibilidade das mulheres18 nos estudos da sociologia do 

trabalho e na história social brasileira deu-se a partir dos estudos acerca das operárias, com a 

multiplicação das pesquisas sobre as mulheres trabalhadoras nas indústrias. Como 

problemática desses estudos, é possível apontar a subordinação das mulheres no trabalho, que, 

de forma progressiva, foi construída nas práticas sociais das culturas e nas instituições 

(KERGOAT, 1982).  

A ideia de subordinação feminina é muito significativa à compreensão da 

historiografia da invisibilidade das mulheres nos estudos sobre trabalho, haja vista tanto 

pesquisadores da Sociologia quanto da História utilizarem um conceito de classe ―construído 

através de uma representação masculina do operário‖ (SOUZA-LOBO, 1992, p. 195). Dessa 

forma, fez-se necessário refletir que, embora já se houvesse debatido de forma intensa que ―a 

classe operária tem dois sexos‖ (KERGOAT, 1982; SOUZA-LOBO, 1992), era preciso o 

reconhecimento de que a noção de classe operária pautava-se no discurso masculino, a ponto 

de centrar-se numa posição estrutural. 

Embora as pesquisas desenvolvidas acerca do sexo do trabalho estabelecessem 

diferenças entre masculino e feminino, o reconhecimento estava estruturado no sexo 

masculino. O argumento de ―classe‖ atribuído por Souza-Lobo (1992) define, de forma 

precisa, a invisibilidade das mulheres operárias, na medida em que, nas relações de classe, 

universalmente, as mulheres eram exploradas. Esse aspecto de exploração feminina no 

trabalho produtivo surgiu da situação precária em que se encontravam as mulheres na classe 

operária. Talvez ainda pelo motivo de que ―os homens sejam prioritamente designados para a 

produção e as mulheres para a reprodução (trabalho assalariado/trabalho doméstico)‖ — 

                                                             
18 Em A Dialética do Sexo, Shulamith Firestone (1976, p. 11)  já alertava para esse status de invisibilidade entre 
os sexos: ―as classes sexuais são tão enraizadas, que se tornaram invisíveis‖. 
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aspecto tão bem criticado por Kergoat (1989, p. 88). Para ela, essas relações são tão antigas 

nas sociedades que aparecem como ―naturais‖ e ―evidentes‖; não se percebem as necessidades 

―objetivas‖ e ―subjetivas‖ de se trabalhar essas condições, ou mesmo de dar-lhes a devida 

importância.  

A relação produção/reprodução prejudicava essencialmente as mulheres, devido aos 

aspectos analisados na sociologia da família como papéis masculinos e femininos: aos 

homens, a responsabilidade pela subsistência econômica familiar (trabalho produtivo), e  às 

mulheres, as atribuições do trabalho doméstico (trabalho reprodutivo). Da mesma maneira 

ocorria na sociologia do trabalho com o modelo de ―produtor‖ ou de ―trabalhador‖, atribuído 

ao masculino (KERGOAT, 1989)19. 

É interessante retomar a problematização do trabalho feminino desenvolvida por 

Souza-Lobo (1992) sobre desenvolvimento/modernização dos espaços de trabalho. O 

argumento da autora20 seria que a modernização e o desenvolvimento capitalista tornavam 

evidente a subordinação das mulheres na sociedade de classe e sua exclusão do mercado de 

trabalho industrial — ideia compartilhada de Saffioti (1976). 

As hipóteses de diminuição da mão de obra feminina e a de ―trabalhadores de menor 

valor‖, apontadas por Souza-Lobo (1992), foram relevantes para confirmar o processo de 

exploração da mão de obra feminina e o declínio da sua participação no setor industrial. 

Segundo Bruschini (1996), a partir das pesquisas da sociologia do trabalho, referentes ao 

trabalho feminino e à dinâmica do mercado de trabalho, é possível apontar um processo de 

segmentação ocupacional. Ou seja: um processo de segmentação da mão de obra feminina em 

ambienets de trabalho secundários ou ―guetos ocupacionais‖. A problemática dos ―guetos 

ocupacionais‖ reforça a ideia da mão de obra feminina como uma forma de trabalho 

secundário (ABRAMO, 1998; SOUZA-LOBO, 1992; SAFFIOTI, 1981), consoante a 

caracterização dos aspectos: instabilidade, baixos salários e desqualificação.  

                                                             
19 Foram necessárias as intervenções do feminismo para que essas certezas fossem abaladas. Ao longo das 
décadas, os papéis no assalariamento e na família apareceram como o que são, isto é, não como produto de um 
destino biológico, mas como um ―construto social‖ resultado de ―relações sociais‖. O trabalho também foi 
repensado, através da recusa de limitá-lo exclusivamente ao trabalho assalariado e profissional. Paulatinamente 
se propôs uma definição cada vez mais ampla de trabalho, levando-se em conta tanto o trabalho doméstico 
quando o assalariado (KERGOAT, 1989, 89). 
20 Souza-Lobo (1992, p. 197) verificou que a análise do trabalho feminino partia de uma evidência empírica. 
Para ela, em primeiro lugar, era possível perceber a diminuição da mão de obra feminina na indústria têxtil dos 
anos 1950 aos 1970 e, em segundo, a aplicação da hipótese de Marx sobre a forma de trabalho feminina como 
parte do exército industrial de reserva. A hipótese parecia pertinente, tendo em vista que se observou um 
crescimento da mão de obra feminina na indústria, e que as características da inserção das mulheres no trabalho 
industrial correspondiam a um perfil de intermitência, baixas qualificações e baixos salários. Esse perfil de 
trabalhadora era resumido ao título de ―trabalhadores de menor valor‖, pelo fato de serem mão de obra 
submetida a altas taxas de exploração. Essas hipóteses foram contestadas quando a problemática da divisão 
sexual do trabalho foi desenvolvida de forma mais intensa nos anos 1980. 
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Essas características do trabalho feminino acarretaram o seu processo migratório do 

setor industrial para outros setores, mais fortemente para o setor de serviços, no qual 

atualmente observa-se o desenvolvimento da polarização do emprego feminino. Para alguns 

pesquisadores mais contemporâneos, esse processo foi fruto do declínio das formas 

tradicionais de família patriarcal (ABRAMO, 1998), haja vista a combinação de quatro 

elementos: a) a transformação da economia e do mercado de trabalho associados à abertura de 

oportunidades para as mulheres do campo da educação; b) as transformações tecnológicas 

ocorridas na biologia, na farmacologia e na medicina, proporcionando controle cada vez 

maior sobre a gravidez e a reprodução humana; c) o enfraquecimento do patriarcalismo, 

atingindo pelo movimento feminista, tendo como pano de fundo a transformação econômica e 

tecnológica, e os movimentos sociais da década de 1960; d) a rápida difusão de ideias em uma 

cultura globalizada, em um mundo interligado por onde pessoas experientes passam a se 

misturem (CASTELLS, 1999).  

A introdução da divisão sexual do trabalho tem como primeira consequência fazer 

explodir a unidade categorial ―trabalho‖, pois as relações de gênero e a divisão entre os sexos 

atravessam o conjunto da sociedade, e não apenas o espaço empresarial. Pode-se, também, 

apontar outra consequência importante: a introdução da dimensão de gênero questiona 

fortemente as ciências sociais e as ciências econômicas, que partem, nas suas elaborações 

teóricas, da figura do trabalhador homem como encarnando o universal.  

A noção de flexibilidade ou de especialização flexível foi construída ignorando todo 

enfoque de gênero, pois,  

 
[...] os primeiros exames sobre empresa apontam para a divisão sexual do 
trabalho e a inovação mostrou que tais inovações podem reforçar a 
marginalidade das mulheres, e que podem construir um perigo, sobretudo 
para as mulheres não qualificadas (HIRATA, 1994, p. 131).  
 
 

Esse processo aponta diferenças no plano de qualificação, formação e flexibilidade 

quando indica dois cenários sexuados na flexibilidade: a) coexistem dois setores — um 

flexibilizado masculino e outro taylorizado feminino; b) todos os setores, masculinos e 

femininos, são afetados pela modernidade. 

Os estudos relativos à divisão social e sexual do trabalho surgiram das análises 

comparativas de pesquisas que mostram a diversidade de atuação de homens e mulheres no 

mercado de trabalho. O que tem predominado na América Latina, até o momento, não são 

redes de empresas, no sentido horizontal, mas sim cadeias produtivas verticalizadas, cujas 
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principais características seriam: grande assimetria de poder existente na relação entre as 

empresas, ausência ou fragilidade da regulação dessas relações e fragilidade dos espaços de 

negociação existentes para negociar os processos de reestruturação e terceirização — 

conforme defende Abramo (1998). A inserção feminina nesse mercado gera novos processos 

de exclusão ou precarização do trabalho. 

  Quando se observa a dinâmica de passagem das mulheres do trabalho industrial para 

o comércio (setor de serviços), pode-se perceber o desenvolvimento da polarização do 

emprego feminino em dois segmentos: o primeiro, em cargos executivos, pelas profissões 

intelectuais altamente qualificadas (juristas, magistradas, pesquisadoras, engenheiras, etc.); o 

segundo, profissões consideradas femininas (setor de saúde, educação, trabalho em 

escritórios). Temas como relação entre vida profissional e vida familiar, peso e partilha 

desigual do trabalho doméstico são apontados por Hirata (2008) como modelos: tradicional, 

de conciliação, da parceria e da delegação. Tais modelos possibilitaram tanto as políticas para 

a família e o trabalho das mulheres, quanto o trabalho feminino na esfera pública e a 

contratação de outras mulheres para o cuidado da casa, em especial, mulheres migrantes.   

A relação diferenciada das mulheres e dos homens, no que diz respeito à técnica e 

também à qualificação, encontra-se no centro da divisão sexual do trabalho que acontece 

atualmente. Como principal questão de suas análises teóricas, Hirata (2002) afirma que as 

mulheres são ausentes ou invisíveis como atores sociais; e, da mesma maneira, o são quando 

se trata de abordar o tema tecnologia e divisão do trabalho. Discute-se de que maneira a 

tecnologia afeta a organização, os postos e a qualificação do trabalho e dos trabalhadores, 

caso a mão de obra seja masculina ou feminina. Para a autora, o controle masculino da 

tecnologia desqualifica as mulheres, da mesma maneira que os técnicos e os cientistas do 

capital desqualificam os operários. Assim, o tema do poder masculino e da apropriação 

masculina da tecnologia estaria na origem da relação diferencial das tecnologias, de acordo 

com os sexos. 

A relação das mulheres e dos homens com as técnicas na indústria aconteceu, 

inicialmente, no ramo têxtil — divisão existente na família e custos relativos —, o que explica 

a entrada da mulher na indústria manufatureira. Mas, a tecnologia é também um dos fatores 

que está na origem da feminização do trabalho, diminuindo a intensidade do esforço físico ao 

simplificar o trabalho. Pode-se perceber que as relações entre as técnicas e os equipamentos 

utilizados e a divisão sexual do trabalho desenvolvem três dificuldades: a) há um tipo de 

máquina confiada às mulheres — as tarefas femininas são predominantemente manuais; b) as 

qualidades requeridas são muito diferentes — a rapidez e a destreza são mais exigidas das 
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mulheres; c) a diferenciação entre tarefas masculinas e femininas é nítida — a utilização de 

tornos automáticos modernos, por exemplo, descarta as mulheres. Segundo Kergoat (1982), a 

distinção homem/mulher era clara, ou seja, não se confiavam às mulheres as máquinas 

complexas. Para a autora, essa mesma lógica está na origem da clivagem entre tarefas 

masculina e feminina, nos outros trabalhos da metalurgia que foram analisados na obra citada, 

em que o sexo da mão de obra varia de acordo com o nível de automação e de qualificação.  

Nessa perspectiva, Kergoat (1982), ao analisar o emprego, a qualificação e as relações 

no trabalho, apresentou hipóteses de alcance geral.   Ela entende que a tecnologia não leva 

mecanicamente a uma evolução do trabalho, mas, sobretudo, abre diversos campos possíveis 

de evolução, fato que se estabelece em função do social. A divisão social do trabalho tende a 

aumentar com a evolução tecnológica, tanto no nível da divisão sexual, quanto no nível da 

divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual.  Assiste-se, de fato, no contexto das 

relações de trabalho, a processos de superqualificação/desqualificação da força de trabalho, 

que aumentam com uma divisão sexual da distribuição dos pontos no processo de trabalho 

cada vez mais solidada; as próprias noções de trabalho manual, trabalho intelectual devem ser 

redefinidas. Especificamente, no contexto das relações de trabalho na docência, a qualificação 

e superqualificação são uma busca constante das mulheres, haja vista a necessidade de 

estabilizar as relações entre homens e mulheres dentro das instituições de ensino.  

Outra questão importante no contexto educacional é o fato de que as relações entre 

trabalho docente e trabalho doméstico devem ser repensadas, ou seja, sua própria definição. O 

conceito de trabalho da contemporaneidade precisa ser ampliado para alcançar a dimensão de 

gênero, na medida em que analisar o trabalho feminino e masculino implica uma reconstrução 

do trabalho que inclua o sexo social (gênero) e o trabalho doméstico no conceito de trabalho 

(HIRATA, 2008). Nesse entender, trabalho profissional/doméstico, produção/reprodução, 

trabalho assalariado/família, classe social/sexo social são categorias indissociáveis. Dessas 

discussões, surgiu o entendimento que as atividades familiares eram obstáculos para o 

desempenho das atividades profissionais das mulheres, obedecendo à lógica do capital e de 

processos de dominação social (CRUZ, 2005).  

As relações entre homens e mulheres no contexto do trabalho docente marcam uma 

tendência para a equidade, ou caminham para um espaço de estabilização das relações, porém, 

no contexto doméstico, essas relações podem ainda não ter avançado, com papéis diferentes 

atribuídos a homens e mulheres na família (educação dos filhos, serviços domésticos, renda 

familiar). Essa conjuntura influencia, orienta e direciona as relações de trabalho e a 
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construção das identificações dos/as docentes, repercutindo na construção dos significados do 

trabalho docente e de vida familiar, a partir da dimensão e das representações de gênero. 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

A adoção do conceito de gênero no âmbito dos estudos de mulheres e feministas 

tornou o gênero como campo científico. O conceito de gênero é compreendido como um 

divisor de águas para outra fase distinta da primeira onda do feminismo, e anunciador, de 

certa forma, da valorização significativa do diferencialismo, da afirmação política das 

diferenças, dos processos identitários e de igualdades; ou seja, o conceito chama a atenção 

para a diversidade ou as diferenças dentro da diferença. 

Nessa perspectiva, o estudo de identidade e das representações de gênero tem 

consolidado uma nova vertente teórica inovadora, tendo em vista que ―o gênero é um modo 

contemporâneo de organizar normas passadas e futuras, um modo de nos situarmos e, por 

meio dessas normas, um estilo ativo de viver nosso corpo no mundo‖ (CASTELS, 1999, p. 

273). Aliado a isso, há o seu caráter pedagógico, que ―desnaturaliza o padrão e aponta a 

construção do masculino e do feminino como um processo cultural‖ (CARDOSO; GOMES, 

2007, p. 08). Os autores destacam ainda a importância que as pesquisas de gênero têm para a 

construção de novas bases teóricas para análise da sociedade e que sua aplicação pode ser 

pensada como uma representação que liberta o discurso de gênero das amarras disciplinadoras 

da sociedade, pois, conforme acredita Hall (2006), a identidade é sociocultural.  

 
A ideia de Stuart Hall de passagem do ―ser‖ para o ―tornar-se‖ é magnífica 
para compreender os estudos das identidades. A cultura é um conjunto de 
significados/significantes que através das tradições desvia-se para uma nova 
forma de situar-se, produzir-se, no sentido mais amplo, num processo de 
metamorfose em que novos conceitos, compreensões e caminhos nos 
permitem o surgimento de novos sujeitos. Esse processo de metamorfose nos 
permite refletir sobre o caminho que percorremos perante nossas tradições e, 
se esse caminho está sendo codificado a partir das intervenções do cotidiano, 
pois o ―fazer‖ pressupõem reconstruir-se a partir de debates advindos da 
contestação da tradição e a nova forma de pensar contemporaneamente a 
cultura (DIAS, 2011a, p. 152). 
 
 

Conforme as argumentações de Castells (2000, p. 23) a ―identidade é um processo de 

construção de significados e sentidos com base em um atributo cultural ou um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados‖. A identidade de gênero, no entanto, é bem mais 

ambígua do que as teorias feministas têm explorado, pois está atravessada por valores, 
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posições, formas e crenças. As discussões referentes à temática das relações de gênero visam 

a desenvolver um processo de crítica e reformulação nas abordagens teóricas, como também a 

produção do conhecimento através das práticas investigativas. O caminho do pensamento 

feminista perpassa pela visibilidade das práticas sociais e políticas das mulheres, na tentativa 

de reescrever um novo processo histórico que possa superar os fatos da história, em que as 

mulheres, de forma global, ocupam a posição de subalternas no exercício do poder.  Pode-se 

dizer que o sistema capitalista possibilitou esse processo de reconfiguração das questões 

concernentes ao gênero, já que as relações sociais, de modo geral, já vinham sofrendo 

transformações. A posição que a mulher passou a ocupar na sociedade, a partir daí — 

obviamente, de modo paulatino —, tem em vista ações como: expansão, competição, 

exploração, acumulação e, sobretudo, igualdade entre os gêneros.  

Esse contexto ganhou mais intensidade com as pesquisas sobre os Estudos Culturais21, 

que, progressivamente, instituíram novas formas de pensar sobre a cultura. 

 
A importância das pesquisas de gênero tem fortalecido a construção de 
novas bases teóricas para análise da sociedade. Dessa forma, a diversidade 
dessas teorias dialoga com uma sociedade em transformação que não pode 
estar arraigada somente aos conceitos universais de cultura. A preocupação 
de gênero passa a ser investigar novas construções sociais, inseridas em 
contextos culturais (DIAS, 2011c, p. 163). 
 

 
Embora o movimento feminista tenha influenciado o entendimento sobre gênero, para 

analisar as questões de gênero historicamente na sociedade, bem como para analisar ―a 

estabilidade dos estudos culturais‖22 (DIAS, 2011, p. 161),   para se estudar a cultura, é 

                                                             
21 Cf: Hall (1993; 2003); Mattelart (2004) e Woodward (2007). Nessa linha de reflexão, a amplitude de se 
imaginar a cultura num sentido plural em que a sua abordagem   como identidade das nações se fragmente para 
subdivisões culturais de pequenos grupos dentro de um determinado espaço. Um espaço, embora político, com 
contestações sociais, a partir da não aceitação de grupos marginalizados em aderir às relações de poder 
estabelecidas por uma padronização da ―cultura-nação‖. É certo que dessas contestações de grupos 
marginalizados, ainda pode-se acrescentar para o debate, a disseminação de ―componentes culturais ligadas ao 
―gênero‖, à ―etinicidade‖, ao conjunto das práticas de consumo‖ (MATTELART, 2004, p. 15), que de forma 
generalizada está ganhando uma abrangência global. Questões de cunho identitárias como etinicidade e gênero, 
ligadas às necessidades de consumo trazem consigo a necessidade de um processo interligado de rupturas, na 
medida em que nesses contextos existem também, como apontava Hall (2003, p. 57), uma ―proliferação 
subalterna da diferença‖. Para ele, o surgimento da questão multicultural ―produziu uma ―radicalização‖ 
diferenciada de áreas centrais da vida e cultura‖. 
22

 “A ideia do gênero empregada nos estudos culturais conduz as questões de gênero para a dualidade masculino 
e feminino. A hierarquia é assim colocada como uma forma organizadora dos modelos classificatórios, como um 
modo de organizar o mundo, baseado no princípio do valor, que confere significado às diferenças de valores de 
gêneros distintos. Então, desponta, geralmente, um discurso gerador de justificativas biológicas sobre a 
fragilidade feminina , necessárias à política sexual de separação das esferas pública e privada‖ (DIAS, 2011a, p. 
162). 
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necessário fazer uma ―ruptura como as concepções tradicionais‖, a fim de criar novos espaços 

de investigações. 

Nos dias atuais mais que nunca, o advento da globalização trouxe à tona para o debate 

acadêmico uma série de indagações acerca da cultura. Obviamente, estão sendo testados em 

efervescência os modelos culturais tradicionais e o processo de mutação das identidades, no 

sentido que se vivencia, efetivamente, um processo de formação e transformação cultural sem 

mais limites de tempo e espaço. Nesse sentido, cabe dizer que a intenção não é voltar às 

discussões sobre ―identidade‖ na sociedade, haja vista o pensamento de Dias: ―se 

acompanharmos esse espaço social de identidades pessoais não mais passivas na sociedade 

moderna e, a partir disso, tentar traçar um objeto de análise na qual tente ver as identidades 

como um campo marcado pelas diferenças‖ (DIAS, 2011a, p.154). Como as identidades são 

fluidas, fragmentadas, novas, consoante as modificações e rupturas nas interações sociais, a 

intenção é buscar compreender o processo cultural do conceito de gênero.  

É interessante marcar o início desse processo com as contribuições de Beauvoir (1949) 

acerca de gênero. A autora questiona o determinismo biológico (nascer mulher), a fim de 

refletir quanto a uma concepção social de gênero (tornar-se mulher).   Ela lança sua crítica 

sobre os aspectos culturais do patriarcado, visto que os determinantes sociais, não os 

biológicos, eram os que deveriam posicionar homens e mulheres na sociedade. Contudo, no 

decorrer de sua obra, mostra como, culturalmente, o masculino é um exemplo de positividade 

(modelo a ser seguido), enquanto as mulheres representam a imagem do ―outro‖. O ―outro‖, 

nesse caso, é visto como o diferente, com características secundárias, de segundo plano — ou 

seja, ―o segundo sexo‖. Nas palavras da autora: 
 
O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. Ela não é senão 
o que o homem decide que seja; daí dizer-se o "sexo" para dizer que ela se 
apresenta diante do macho como um ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, 
logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em 
relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial 
perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. A 
categoria do Outro é tão original quanto a própria consciência (BEAUVOIR, 
1949, p. 10-11). 
 
 

A autora defende que essa relação está ligada às ideias patriarcais que definiam as 

relações de gênero com um enraizamento nos aspectos biológicos. As distinções entre 

masculino e feminino são, na verdade, fruto do que a sociedade impõe como papéis para 

homens e mulheres. A análise de Beauvoir traz para sociedade uma nova maneira de ver as 

mulheres e o papel que estas poderiam ter e desenvolver na sociedade — ou seja, a ―passagem 
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do estado natural para a cultural‖ (BEAUVOIR, 1970, p. 11)23. A relação entre masculino e 

feminino não pode ser representada numa economia significante em que o masculino 

constitua o círculo fechado do significante e do significado. Beauvoir (1970) prefigurou essa 

possibilidade ao argumentar que os homens não poderiam resolver a questão das mulheres 

porque, neste caso, estariam agindo como juízes e como partes interessadas.  

A construção discursiva do corpo e a sua separação do estado de liberdade, em Beauvoir 

(1970), não conseguem marcar no eixo do gênero a própria distinção corpo/mente que deveria 

esclarecer a persistência da assimetria dos gêneros. Para ela, o corpo feminino é marcado no 

interior do discurso masculinista; enquanto o corpo masculino, em sua fusão com o universal, 

permanece não marcado. 

Segundo Lauretis (1994, p. 235), a ―construção do gênero também se faz por meio de 

sua desconstrução‖. Então, ao aceitar que a construção do gênero é histórica e se faz 

incessantemente, entende-se que as relações entre homens e mulheres, os discursos e as 

representações dessas relações estão em constante mudança. Isso supõe que as identidades de 

gênero estão continuadamente se transformando, por isso é indispensável admitir que até 

mesmo as teorias e as práticas feministas — com suas críticas aos discursos sobre gênero e 

suas propostas de desconstrução — estão construindo o gênero, visto que ―a construção do 

gênero é tanto o produto quanto o processo de sua representação‖24 (LAURETIS, 1994, p. 

211). A ideia de Teresa de Lauretis sobre gênero, como produto e processo de representação 

da sociedade, é bastante significativa, visto que abrange os significados construídos da 

identidade do ―outro‖ dentro de determinado lugar, bem como o papel atribuído por cada 

pessoa (homem ou mulher) dentro das relações que são construídas nesse lugar.  

Judith Butler (2010) vai além dessa discussão, quando questiona a construção do 

gênero, pois, para ela, cotidianamente há uma tendência a considerar natural o que é o 

masculino e o feminino. A representação da figura masculina e da feminina, no entanto, não 

se restringe  absolutamente à condição ―do ser do macho e do ser fêmea‖, mas sim ultrapassa 

bastante esses limites biológicos. Trata-se, com efeito, de construções e desconstruções 

sociais e culturais de grande complexidade, modeladas por regras e códigos simbólicos da 

                                                             
23 Kate Millett, em ―Política Sexual‖ (1970), foi uma das estudiosas que marcaram esse novo momento, no qual 
militantes feministas participantes do mundo acadêmico interiorizaram em universidades e escolas questões que 
mobilizaram estudiosas, docentes e pesquisadoras, na criação de uma nova vertente teórica sobre os ―estudos 
sobre mulher‖. 
24 Para a autora, o gênero é a ―representação de uma relação, ou, se me permitirem adiantar-se para a segunda 
proposição, o gênero constrói uma relação entre uma entidade e outras entidades previamente construídas como 
uma classe, uma relação de pertencer; assim, o gênero atribui a uma entidade, digamos a uma pessoa, certa 
posição dentro de uma classe, e, portanto, uma posição vis-à-vis outras classes pré-construídas‖ (LAURETIS, 
1994, p. 10-11). 
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sociedade.  Entende-se que, dessa forma, Butler (2010) coloca em pauta a indicação dos 

limites dessas interpretações, principalmente quando questiona a Biologia. 

 
O questionamento da formulação de que a biologia é um destino, a distinção 
entre sexo e gênero atende a tese de que, por mais que o sexo pareça 
intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
consequentemente, não é nenhum resultado causal do sexo, nem tampouco 
tão aparentemente fixo quanto o sexo (BUTLER, 2010, p. 24).  

 

No entender da autora, as identidades dos indivíduos já são potencialmente 

contestadas pela distinção que abre espaço ao gênero como interpretação múltipla do sexo, em 

outras palavras, a ―ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de 

significados de gênero, descritos em corpos anatomicamente diferenciados, sendo estes 

corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável‖ (BUTLER, 

2010, p. 26). Embora o trabalho de Butler (2010) seja deveras eficiente para entender os mais 

variados ―problemas de gênero‖, principalmente das ideias e questões feministas referentes à 

insubordinação da identidade, ela extrapola a discussão sobre gênero que é pretensão 

desenvolver nesta Tese. Judith Butler questiona o construto sexo-gênero, ou seja, as formas de 

construção do sexo e do gênero no processo histórico-cultural da sociedade, a fim de chegar à 

conclusão de que é necessário passar por um processo de ―desconstrução‖ do gênero. 

Nessa linha de reflexão, defende-se o gênero como uma categoria de análise histórico-

cultural (LAURETIS, 1994)25, estabelecida pela experiência (THOMPSON, 1981; SCOTT, 

1991).  Segundo Lauretis (1994, p. 212), a ―construção cultural do sexo em gênero e a 

assimetria que caracteriza todos os sistemas de gênero através das diferentes culturas (embora 

cada qual de seu modo) são entendidas como sendo sistematicamente ligadas à organização da 

desigualdade social‖.   

Joan Scott também contribui para a fundamentação dessa perspectiva, visto que 

considera o gênero como ―um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos‖ (SCOTT, 1995, p. 42). Assim, o gênero é visto como 

uma categoria explicativa para a análise histórico-cultural, pelo fato de que sua elaboração 

situa-se no conjunto das relações sociais, nas construções dessas relações e nos processos 

culturais vivenciados pela sociedade. Desse modo, as identificações de homens e mulheres 

são um produto das relações sociais. Acredita-se que o gênero se estabelece pelas 

                                                             
25 ―Aquelas categorias ‗homens‘ e ‗mulheres‘ são transhistóricas   em algum sentido, elas são simultaneamente 
sociais e biológicas [...] temos que considerar a relação da biologia com a história‖ (CONNEL, 1990, p. 90). ―O 
termo gênero é utilizado para sinalizar as características socialmente construídas que estruturam a definição do 
que é masculino e feminino‖ (CRUZ, 2011, p. 41). 
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―experiências‖, pois é nos momentos cotidianos que as pessoas têm a tendência de expressar 

sua  cultura. Thompson (1981), em O termo ausente26, aborda a questão da ―experiência 

social‖ para mostrar esse processo de construção do sujeito, fazendo uma crítica à teoria 

marxista, que pouco discutiu o aspecto cultural; ou seja, ―o ausente‖ seria a cultura.  

No contexto das pesquisas brasileiras, pode ser destacado o trabalho de Guacira Louro 

intitulado Gênero, sexualidade e educação (2010), obra pós-estruturalista sobre a perspectiva 

do gênero como uma categoria de análise constituída a partir dos estudos do movimento 

feminista27. Propõe um ―pensamento plural‖ que ligue a concepção de gênero às 

representações sociais e não mais às argumentações biológicas. Segundo ela:  

 
Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, pois é nele 
que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. 
As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas 
diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser compreendidas fora 
de sua constituição social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas 
condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação 
(LOURO, 2010, p. 22). 
 
 

A discussão sobre o gênero, nesse caso, passa a ser pensada a partir da caracterização 

do que é masculino e do que é feminino na sociedade, das formas como os sujeitos 

compreendem e representam suas identificações nas práticas sociais, que assumem novos 

contornos no processo histórico. Assim, o conceito de gênero ―passa a ser usado, então, como 

um forte apelo relacional — já que é no âmbito das relações sociais que se constroem os 

gêneros‖ (LOURO, 2010, p. 22). Nessa perspectiva, ao rever as características masculinas e 

femininas no contexto social, como propõe a autora, é preciso refletir acerca das relações 

sociais construídas por homens e mulheres, e não somente priorizar as mulheres em suas 

análises. O entendimento de ―apelo relacional‖ está centrado na contextualização (no que se 

afirma ou supõe) sobre o gênero. 

Nessa linha de pensamento, Cruz (2011) salienta que pensar a definição de gênero 

como uma construção social constitui um ―princípio organizador‖ que influencia as 

experiências dos sujeitos, as formas de analisar e refletir quanto aos fenômenos, a fim de 

integrar (micro/macro, estrutura/sujeito) ao processo das relações sociais e, principalmente, na 

                                                             
26 Capítulo da obra A miséria da teoria ou um planetário de erros (THOMPSON, 1981).  
27

 Guacira Louro (2010) propõe muito mais que rever os aspectos históricos do movimento feminista ou a 
invisibilidade e a opressão sexista que   recaem sobre a mulher ao longo da história. Ela enfatiza que o conceito 
de gênero está ligado diretamente à história do movimento feminista contemporâneo constituinte desse 
movimento, estando aplicado linguística e politicamente em suas lutas e, para melhor compreender o momento e 
o significado de sua incorporação, é preciso que se recupere um pouco de todo o processo. 
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análise do desenvolvimento social. Desse modo, os sujeitos constroem suas subjetividades a 

partir da participação ampla nas relações sociais, num processo de 

―internalização/externalização‖ de ações construídas e compreendidas pelo eu ou pelos outros, 

dentro do processo de socialização. 

Se, na sociedade, o conceito de gênero como construção social foi entendido através 

de um processo lento, influenciado fortemente pelos debates feministas; no contexto 

educacional, o sexo como um dos elementos para entender as novas conjunturas do trabalho 

docente é questão incorporada não há muito tempo. Algumas pesquisadoras têm se dedicado a 

expor a fragilidade das pesquisas relativas à relação gênero-educação, conforme exposto no 

trabalho de Rosemberg e Pinto (1985), e mais profundamente discutido por Teixeira (2009) e 

Louro (2010).  

  Em conformidade com essa linha de reflexão, Louro (2010) ensina que algumas 

questões centrais das práticas educativas — como a produção das diferenças e das 

desigualdades sexuais de gênero, bem como as articulações com os outros marcadores sociais 

(raça, etnia, classe) — estão no bojo do debate acadêmico. A instituição escolar é um espaço 

privilegiado de socialização, nela recebe especial atenção o modo como os sujeitos, em 

relações sociais atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, vão 

construindo suas identificações, (re)construindo seus lugares sociais, suas disposições, suas 

formas de ser e estar no mundo.  

A emergência dessa discussão em Louro (2010) surge no texto A escolarização dos 

corpos e das mentes28, no qual ela afirma que, quando a escola delimita ―espaços‖, a 

construção de sentidos e significados são, por natureza, influenciados29.  

 
Os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, 
sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicadas na 
concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar. O olhar precisa 
esquadrilhar as paredes, percorrer os corredores e salas, deter-se nas pessoas, 
nos seus gestos, suas roupas; é preciso perceber os sons, as falas, as sinetas e 
os silêncios; é necessário sentir os cheiros especiais; as cadências e os ritmos 
marcando os movimentos de adultos e crianças. Atentas/os aos pequenos 
indícios, veremos que até mesmo o tempo e o espaço da escola não são 
distribuídos nem usados — portanto, não são concebidos — do mesmo 
modo por todas as pessoas (LOURO, 2010, p. 59). 
 
 

                                                             
28 Capítulo do livro Gênero, sexualidade e educação (2010). 
29 Ver também essa discussão mais aprofundada no trabalho de Montserrat Moreno intitulado em Como se 
ensina a ser menina: o sexismo da escola  (1999). 
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Embora se perceba o trabalho de socialização desenvolvido no cotidiano das 

instituições escolares, este é constituído de um processo de ―doutrinação‖ do espaço/tempo 

pensado para atender as características masculinas e femininas dos sujeitos que constituem o 

cotidiano escolar. Formas de comportamentos corporais, conteúdos disciplinares, currículos e 

linguagem nas práticas escolares permitem um controle do processo da escolarização, ditos 

como naturais. Contudo, ―através de muitas instituições e práticas, essas concepções foram e 

são aprendidas e interiorizadas; tornam-se quase ‗naturais‘ (ainda que sejam ‗fatos culturais‘). 

A escola é parte importante desse processo‖ 30 (LOURO, 2010, p. 60). 

Nesse sentido, as reflexões concernentes às identidades de gênero e às representações 

dos agentes no trabalho docente são pensadas com base no pensamento de Hall (1993), 

segundo o qual as identidades estão sempre em processo de formação, de modo que não se 

pode falar em identidades fixas, inalteradas. Afirma ainda que, embora a noção de identidade 

esteja relacionada a ―pessoas que se parecem‖, ―sentem a mesma coisa‖ ou ―chamam a si 

mesmas pelo nome‖, estes são referenciais insuficientes, que não satisfazem aos pressupostos 

necessários à compreensão adequada do fenômeno da identidade. Como um processo,   uma 

narrativa ou   um discurso, ―a identidade é sempre vista da perspectiva do outro‖ (HALL, 

1993, p. 45).  Esta é uma formulação fundamental, visto que leva à consideração de que as 

identificações de professoras e professores da Rede Estadual de Ensino de Sergipe só podem 

ser vislumbradas no que têm a dizer sobre si e sobre o ‗outro, na relação com o outro‘ (DIAS, 

2011c).  

É evidente que nenhuma prática social concreta é a pura expressão ou manifestação de 

uma relação social única. Nessa linha de reflexão, o conhecimento da cultura, aparentemente 

banal, pode-se constituir em um ponto de referência, hoje urgente, para que se possa refletir 

no campo das ciências humanas quanto ao caráter histórico e cultural desses processos, com o 

fim de gerar procedimentos democráticos. Para Hall (1997), a cultura tem a ver com os 

significados partilhados num conjunto de práticas; a linguagem é o meio privilegiado com que 

se dá sentido a tudo isso. Sustenta que o diálogo possibilita a construção de uma cultura de 

entendimentos partilhados, por conseguinte, a interpretação do mundo. Neste sentido, é 

interessante acompanhar a reflexão de Hall (1997) acerca da construção de representações 

sociais, de como se materializam no mundo das ideias, pois, há uma associação direta entre 

representação, cultura e linguagem.  

                                                             
30 ―O processo de ‗fabricação‘ dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível [...] a 
tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como ‗natural‘‖ (LOURO, 2010, 
p.63). 
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O termo ―experiência social‖ trabalhado por Thompson (1981) já alertava para a 

necessidade de ampliar o debate das representações sociais. Nesse sentido, as discussões de 

Arruda (2002) relativas à ―teoria das representações sociais e teorias de gênero‖ são muito 

interessantes, na medida em que mostram como os estudos das representações sociais são 

importantes para compreender como, ―por um lado, os indivíduos, os grupos, os sujeitos 

sociais, constroem seu conhecimento a partir da sua inscrição social, cultural etc.; por outro 

lado, como a sociedade se dá a conhecer e constrói esse conhecimento com os indivíduos‖ 

(ARRUDA, 2002, p. 128). O fruto dessa dualidade seriam as estratégias de interações que os 

agentes e a sociedade para a construção da realidade, mediadas pela comunicação e pelas 

parcerias, ou seja, relação intrínseca entre o ―eu‖ e os ―outros‖.  

O mesmo acontece no campo das relações de trabalho, visto que no processo de 

interações e representações sociais dos trabalhadores, relações de parcerias são construídas, 

testadas e reformuladas a partir das inter-relações humanas. Segundo Dubar (2005), as 

identidades profissionais e sociais da atualidade podem ser interpretadas com base em modos 

de articulação entre transações objetivas e subjetivas, como resultados de compromissos 

―internos‖ entre identidade herdada e visada, e também de negociações ―externas‖ entre 

identidade atribuída pelos outros e identidade incorporada de si. As identidades dos/as 

docentes são construídas nos moldes da ―continuidade‖ e ―ruptura‖ das transações 

objetivas/subjetivas e externas/internas. A identidade docente se realiza entre ―o espaço 

‗interno‘ do trabalho, emprego e da empresa e o espaço ‗externo‘ do fora do trabalho, do 

desemprego ou da formação: as trajetórias comportam empregos, formações possíveis e 

desempregos prováveis‖ (DUBAR, 2005, p. 325). Ou seja, as identidades profissionais estão 

num processo de mudança a partir do movimento de ―desestruturação/reestruturação‖. 

 

 

2.4 RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER  

 

O surgimento da figura feminina no espaço do trabalho, da produção, do operariado 

representou, naturalmente, uma afronta a padrões até então concebidos; mas, por outro lado, 

constituiu-se como um salvo-conduto diante das explorações e desigualdades de gênero 

sofridas por elas.   

Para Louro (2010), as relações de gênero constituem-se e reproduzem-se a partir das 

relações de poder. Assim, as desigualdades entre os homens e mulheres poderiam ser 

consideradas no âmbito das interações face a face, ou seja, no bojo das relações, fincando sem 
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exame tanto as múltiplas formas que podem assumir as masculinidades e as feminilidades 

quanto as complexas redes de poder (através das instituições, dos discursos, dos códigos, das 

práticas e dos símbolos31) que constituem hierarquias nas relações entre homens e mulheres.  

 

Os sujeitos que constituem a dicotomia não são, de fato, apenas homens e 
mulheres, mas homens e mulheres de várias classes, raças, religiões, idades, 
etc. e suas solidariedades e antagonismos podem provocar os arranjos mais 
diversos, perturbando a noção simplista e reduzida de ―homem dominante 
versus mulher dominada‖. Por outro lado, não custa reafirmar que os grupos 
dominados são, muitas vezes, capazes de fazer dos espaços e das instâncias 
de opressão lugares de resistência e de exercício de poder (LOURO, 2010, p. 
33). 

A noção de dicotomia  é muito interessante para esse debate, visto que, dentro de um 

determinado contexto social, homens e mulheres são sujeitos ativos, com especificidades que 

podem desestabilizar essa relação homem dominador/mulher dominada, ou o gênero forte 

dominando o fraco, a fim de entender que, dentro dessa relação binária de poder, irão se 

formar novas formas de domínio.   

  Para Bourdieu (1999) a divisão das coisas e atividades, de acordo com a oposição 

entre masculino e feminino, recebe sua necessidade objetiva de integração em um sistema de 

oposições homólogas (alto/ baixo, dentro/fora, frente/trás, direita/esquerda, direito/curvo, 

seco/úmido, duro/mole, picante/insípido, claro/escuro).  Ao se tornarem semelhantes ao 

litígio, são bastante consistentes para manter-se no e através do interminável jogo de 

transferências e de metáforas, e bastante divergentes para conferir a cada um deles uma 

espécie de espessura semântica, através da sobredeterminação harmônica, das conotações e 

das correspondências. Um forte indício disso é a separação entre esfera pública e a esfera 

privada, longamente criticada pelas feministas como um dos exemplos mais fortes das 

relações de poder. 

Não há dúvida de que esse processo de separação entre o público e o privado tem 

como eixo central o corpo. O corpo masculino, mais forte, era considerado nato para o 

trabalho (produtor – esfera pública); já o corpo feminino, mais frágil, é/era associado ao 

aspecto natural da reprodução (reprodutora – esfera privada). O pensamento de Michel 

Foucault, em Vigiar e Punir (1987), contribui com outros olhares para explicar as relações de 

poder entre os gêneros no campo da educação, através  da análise da normatização da conduta 

de meninos e meninas, professores e professoras, bem como a produção dos saberes sobre 

                                                             
31

 Na perspectiva de Bourdieu (1992, p. 12), o poder simbólico é ―esse poder invisível o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem‖. 



59 
 

sexualidade e os corpos nos múltiplos processos educativos, dando forte contribuição para o 

campo da educação. Na perspectiva de Foucault, as instituições escolares podem, em suas 

práticas cotidianas, criar mecanismos de controle disciplinador do corpo, bem como outros 

mecanismos disciplinadores, como as formas de poder simbólico das instituições escolares. 

Embora já se perceba um distanciamento de alguns pesquisadores sobre a ideia do corpo 

como um espaço de poder, Michel Foucault salienta a sua importância no campo político. 

 
O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as 
relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o 
marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 
cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está 
ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização 
econômica; é, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é 
investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num 
sistema de sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna força 
útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. Essa sujeição 
não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia; pode muito 
bem ser direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos 
materiais sem, no entanto, ser violenta; pode ser calculada, organizada, 
tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso de armas nem do terror, e 
no entanto continuar a ser de ordem física (FOUCAULT, 1987, p. 29). 
 
 

A forma de ver o corpo do outro como útil justifica a dominação patriarcal da esfera 

privada, a partir do entendimento da produção (no caso das mulheres, o trabalho doméstico e 

sem remuneração)32, bem como do processo de submissão ao poder do homem dentro da 

família. As relações de poder têm um significado natural de ação dominadora, na medida em 

que ―o poder pode ser visto sob duas perspectivas: o poder como capacidade de agir sobre as 

coisas e o poder como capacidade de determinar o comportamento de outros‖ (PARO, 2010, 

p. 33). 

  Dessa forma, a questão do poder colocou-se rapidamente, uma vez que tal elemento 

possui um caráter fundante na relação entre os sexos (PERROT, 2005). A relação foi 

declinada em todas as suas formas: poder, influência, força, decisão etc.. A distinção entre 

público e privado apresentou-se, ao longo do tempo, como categoria política, expressão e 

meio de uma vontade de decisão sexual dos papéis, das tarefas, dos espaços, produtora de um 

                                                             
32 Por muito tempo, a vida da maioria das mulheres se restringiu ao desenvolvimento de papéis privados, que 
demonstravam onde se localizavam, como estavam seus corpos dentro de suas casas, como eram seus gestos 
cotidianos, por vezes, repetitivos. Essa representação está exposta em A Confecção das mulheres (SOFFER et al, 
2009), obra que mostra o processo de constituição de um lugar para as mulheres — o lar —, bem como suas 
funções. 
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real e constante remodelar. As interrogativas inerentes a esse contexto lançaram a reflexão 

sobre a singularidade de uma cidadania tão tardia e, com isso, do modelo político francês 

reexaminado à luz do gênero. O movimento da década de 1990 pela paridade 

homens/mulheres na política colocou, explicitamente, a interrogação relativa ao universal, à 

relação sexo/gênero/indivíduo, e as soluções propostas corresponderam a filosofias políticas 

diferentes. 

Observa-se, então, o aparecimento de algumas publicações que vislumbraram, no seu 

campo de estudo, escritos políticos, como por exemplo, os de George Sand (Politique et 

Polémiques) e Michelle Perrot (Femmes Publiques) que contribuíram para uma reestruturação 

histórica do silenciamento das mulheres na sociedade. Dessa forma, na última década, a 

produção acadêmica passou a enfocar intensamente em suas pesquisas a inserção da mulher 

nos espaços públicos. 

Segundo Dias (2011b), não obstante no século XIX  as mulheres fossem parte de uma 

sociedade global e inicialmente dominada pelo poder do homem, elas exerceram o poder que 

lhes estava ao  alcance. No cotidiano das cidades do século XIX — pode-se imaginar que 

provavelmente em todos os tempos —, as mulheres não foram só vítimas ou sujeitos passivos, 

elas utilizavam   os espaços para executar   as tarefas que lhes eram deixadas ou confiadas,   e, 

com isso, muitas vezes elaboraram  contrapoderes que poderiam subverter os papéis 

aparentes. Nesse diapasão, Michelle Perrot (2005, p. 273) salienta que há muitas imagens de 

mulheres brilhantes, ―de avós reinando sobre sua linhagem, de mães abusivas, de donas-de-

casa autoritárias que dirigem seus empregados, donas-de-casa populares a quem os homens 

chamam de ‗a burguesa‘ porque eles lhes entregam seu pagamento e elas controlam seus 

lazeres‖, mulheres cotidianas ou excepcionais que investem na vida diária ou no social. 

O lugar das mulheres no cotidiano, historicamente e de forma ampla, foi 

regulamentado pelos homens. Segundo Perrot (2005), fazer mulheres adaptadas às suas 

tarefas naturais (esposas, mães, donas-de-casa) é o papel de uma educação que continuou, por 

muito tempo: privada, questão familiar e maternal, questão das igrejas — essa última, em 

menor lugar, ao lado das práticas domésticas, morais e caritativas. A organização do cotidiano 

continua a ser o grande teatro da vida das mulheres e a base de seu poder, o local de seu 

trabalho, de seus sofrimentos, como também de seus prazeres. Elas encontram aí 

compensações cuja natureza deve ser questionada. Se a massa das mulheres consente esse seu 

papel encontrará nele justificativa e, frequentemente, felicidade, sentido de sua existência e 

até mesmo sentimento de superioridade em relação às independentes que recusam a sujeição 

do casamento. 
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O exercício do poder doméstico foi objeto de numerosos trabalhos, por isso é 

necessário recolocá-lo sob o ângulo das relações de poder. Ver como as mulheres tomam 

posse do espaço da casa, da rua ou da vizinhança; como elas mantêm ali redes de 

solidariedade que excedem amplamente a família, para estruturar, às vezes, a rua ou o bairro; 

como elas organizam o tempo do trabalho doméstico, tanto sobrecarregado quanto frouxo, 

que pode lhes deixar liberdades, sempre um pouco furtivas: a leitura, por exemplo, figura por 

muito tempo com um gozo roubado. Tais pesquisas esclarecem as modalidades do poder 

cotidiano das mulheres. 

No cotidiano doméstico, as mulheres, principalmente as esposas, exercem poderes, 

delegados e compensadores, sobre seus subordinados: ascendentes, geralmente maltratados; 

filhos repreendidos; empregadas domésticas; mulheres governadas por outras mulheres, o que 

coloca de maneira ruidosa a relação sexo/classe. No caso de família ampliada e de coabitação 

das gerações, ainda muito praticada em certas zonas rurais, a autoridade das sogras sobre seus 

genros é geralmente inflexível. Assim, constroem-se hierarquias, pirâmides nas quais o poder 

patriarcal aparece como diluído, exterior e longínquo. 

Muitas mulheres ratificam, de fato, sua exclusão através de desinteresse ou 

desvalorização das questões públicas e políticas; a preocupação dos homens, desinteressante, 

até mesmo sutil, não é para as mulheres. Elas investiram todas as suas energias na construção 

de uma esfera privada, autônoma, geralmente alegre, que dá coerência à sua vida, erigida 

sobre um sistema de valores, até mesmo sob uma verdadeira mística feminina, fundamento de 

uma cultura feminina e de uma consciência de gênero. Segundo Perrot (2005), uma mulher 

não deve sair do ciclo estreito traçado em torno dela, visto que, obstinada em quebrar este 

cerco, suicidar-se-á com seu próprio fracasso. As mulheres souberam apossar-se dos espaços 

que lhes foram deixados ou confinados, para desenvolver sua influência junto às portas do 

poder. 

É importante lembrar que o acesso das mulheres ao poder, e singularmente ao poder 

político, foi sempre difícil em todas as cidades. A política define-se e organiza-se sob o 

domínio masculino e excludente das mulheres. Sua definição encontra-se no pensamento do 

século XIX, na Teoria das Esferas — tentativa europeia de racionalização da sociedade em 

que os papéis, as tarefas e os espaços são equivalentes a ambos os sexos.  

 
O público, cujo coração é ocupado pela política, pertence aos homens. O 
privado, cujo centro é ocupado pela casa, é delegado às mulheres (sob o 
controle dos homens). A política supõe tempo, horários ilimitados, um lazer 
oposto ao tempo doméstico das mulheres. Enfim, a própria concepção da 
política como competição sem misericórdia, batalha e execução (ao menos 
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simbólica) é distanciada dos chamados valores femininos. Há, na política, 
uma singular violência que não atrai necessariamente as mulheres (DIAS, 
2011c, p. 12).  
 
 

Outro aspecto importante do lugar da mulher na esfera pública é o alargamento do 

espaço através do processo de imigrações e viagens, com muita suspeita a respeito  desses 

deslocamentos, principalmente das mulheres desacompanhadas.  Segundo Perrot (2005), as 

mulheres participaram amplamente da mobilidade que, com a ajuda do desenvolvimento dos 

transportes, tomou a sociedade ocidental, sobretudo após 1850. Migrantes, por necessidade 

econômica ou política, elas foram também viajantes por obrigação e por escolha, o que não 

deixou de ter consequências sobre a visão de mundo.  

As imigrantes rurais, sobretudo as empregadas domésticas, foram mediadoras culturais 

das modas, dos consumos e das práticas urbanas, inclusive no que se refere à contracepção. 

No fim do século XIX, elas inverteram os papéis. Doravante, suas famílias opõem-se a deixá-

las partir: independentes demais, essas moças estão ―perdidas‖ para o campo, onde, a partir de 

então, cresce o celibato, enquanto o número de mulheres jovens é superior em 20% ao dos 

homens nas grandes cidades. As migrações convidam a abandonar a ideia de mulheres 

enclausuradas e imóveis. As mulheres do século XIX mexem-se, deslocam-se, viajam, andam 

em barcos de passageiros, em berlindas; mais tarde, na estrada de ferro, que prevê, aliás, 

cabinas para mulheres sozinhas. 

 

Segundo a série de dados propriamente urbanos, as migrações haviam 
introduzido certa confusão dos espaços e dos sexos. Daí, progressivamente, 
o desejo de ordenar a cidade pela circulação dos fluxos e a especialização 
dos espaços. Nesses dois níveis, as mulheres são atingidas. As mulheres do 
povo circulam, usando a cidade como uma floresta, um território de livre 
percurso, onde se pode encontrar sua subsistência (DIAS, 2011b p. 13). 

O processo de migração pode ter acarretado o debate relativo à disparidade entre os 

espaços e os sexos, ou seja, a separação entre ―homem-público‖ e ―mulher-particular‖ 

(HEYWOOD, 2010). Algumas feministas, principalmente as mais radicais, dedicaram-se a 

fragmentar essa divisão entre público/privado, a partir da ideia de que tanto a esfera pública 

quanto a esfera privada são espaços políticos, visto que ―a opressão feminina está presente em 

todas as esferas da sociedade e, em muitos aspectos, nasce na própria família‖ (HEYWOOD, 

2010, p. 25). 
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2.5 O TRABALHO FEMININO PARA ALÉM DO PRIVADO 

 

O mercado de trabalho sofre modificações continuadas desde o impacto da 

―especialização flexível‖, que necessitou de características diferenciadas para suprir as 

necessidades da produção dentro dos postos dos trabalhos. É o que muitos pesquisadores 

chamam de ―Era Pós-industrial‖, visto que a economia global se intensificava no setor de 

serviços. Quando Castells (2000) analisou a transformação do trabalho e do mercado de 

trabalho, ele verificou que há uma evolução das estruturas ocupacionais e do emprego a partir 

das teorias do pós-industrialismo e do informacionismo, na medida em que surgiu uma nova 

estrutura social caracterizada pela mudança de produtos para serviços e pelo aparecimento de 

profissões administrativas e especializadas.  

Ao diferenciar a composição interna dos empregos no setor de serviços, Castells 

(2000, p. 224) mostra que seu crescimento está baseado na ―diversidade cultural/institucional 

da sociedade informacional‖, a qual está associada diretamente à teoria do pós-industrialismo 

que se divide em três grandes categorias de análise e previsões: 

 
a) A fonte de produtividade e crescimento reside na geração de 
conhecimentos, estendidos a todas as tarefas da atividade econômica 
mediante o processamento da informação; b) A atividade econômica 
mudaria de produção de bens para prestação de serviços. O fim do 
emprego rural seria seguido pelo declínio irreversível do emprego 
industrial em benefício do emprego no setor de serviços que, em última 
análise, constituiria a maioria esmagadora das ofertas de emprego. 
Quanto mais avança a economia, mais seu mercado de trabalho e sua 
produção seriam concentrados em serviços; c) A nova economia 
aumentaria a importância das profissões com grande conteúdo de 
informação e conhecimentos em suas atividades. As profissões 
administrativas, especializadas e técnicas cresceriam mais rápido que 
qualquer outra e constituiriam o cerne da nova estrutura social 
(CASTELLS, 2000, p. 225). 
 
 

A ideia de Castells acerca da teoria do pós-industrialismo é, a partir dessas 

interpretações, fazer uma ligação com as classes sociais, políticas e culturais — em especial, a 

segunda vertente de análise33. O processo de entender o declínio dos empregos industriais e o 

                                                             
33 Castells, ao adotar as categoriais de atividade do setor de serviços elaborados, seguiu ―uma visão estruturalista 
de emprego, dividindo-a de acordo com o local da atividade na cadeia de conexões que se inicia no processo 
produtivo, portanto, serviços de distribuição referem-se tanto às atividades de comunicações quanto às de 
transportes, bem como às redes de distribuição comercial (atacado e varejo). Serviços relacionados à produção 
referem-se mais diretamente àqueles serviços que parecem ser insumos cruciais na economia, embora também 
incluam serviços empresariais auxiliares que podem não ter necessidade de alta qualificação. Serviços sociais 
cobrem todo o campo de atividades públicas, bem como empregos relativos ao consumo coletivo. Serviços 
pessoais são aqueles relacionados ao consumo individual, de entretenimento a bares, restaurantes e similares. 
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aumento significativo dos empregos no setor de serviços seria uma questão de estruturação 

social. Entretanto, esse processo de aparecimento de novos postos de trabalho pós-

industrialista, ligados diretamente às questões sociais, políticas e culturais contribuiu para 

uma divisão de papéis sexuais, compondo uma nova estruturação social em que os homens 

tiveram  mais vantagens.  

Segundo Abramo (2007), observa-se o crescimento significativo da participação das 

mulheres no mercado de trabalho nas últimas três décadas. As estatísticas do IBGE destacam 

que a população economicamente ativa brasileira entre 2003 e 2011 é majoritariamente 

masculina, embora sua taxa esteja caindo de 55,6% em 2003 para 53,9% em 2011, num 

percentual de 0,17%. Isso significa que a taxa de participação feminina esta evoluindo em 

relação aos homens de 44,4% em 2003 para 46,1% em 2011.(IBGE, 2011) Contudo, nesses 

avanços ainda persistem algumas barreiras para a inserção e permanência das mulheres nos 

postos de trabalho, em igualdade de condições com os homens.   Com a reestruturação 

produtiva, cujas transformações do trabalho foram engendradas sob os paradigmas de 

inserção tecnológica, algumas dessas barreiras diminuíram, enquanto outras se reproduziram 

ou aumentaram, como é o caso do setor de serviços, tipicamente feminino (ABRAMO, 2007).  

As práticas patriarcais contribuíram substancialmente para a inserção tardia das 

mulheres no trabalho remunerado. Elas foram prejudicadas pela concepção de trabalho 

produtivo e remunerado destinado exclusivamente ao homem, e exerceram, por muito tempo, 

o trabalho reprodutivo e não remunerado. As pesquisas de Abramo (2007) mostram que, 

quando a inserção feminina existe, ela é secundária de seu projeto de vida, da formação de sua 

identidade e de suas possibilidades reais; ou seja, é uma ―inserção complementar, eventual e 

instável‖ 34. Os argumentos de Abramo são deveras relevantes para entender que, quando as 

                                                                                                                                                                                              

Embora sejam amplas, essas diferenciações permitem que pensemos de forma diferenciada sobre a evolução do 
mercado de trabalho nos países, pelo menos com maior profundidade analítica que as habituais contas 
estatísticas‖ (2000, p. 229). 
34

 a) ―Trajetórias profissionais instáveis e interrompidas, em que as mulheres entrariam no mercado de trabalho 
não por um direito ou necessidade própria, um projeto pessoal de longo prazo, mas sim por uma ‗falha‘ do 
homem no cumprimento de seu papel de provedor; consequentemente, também abandonariam a atividade 
econômica (voltando à situação de inatividade) no momento em que isso fosse possível, já que seu lugar básico e 
essencial não é o mercado de trabalho, mas a família, a casa, o universo doméstico; b) Pouca importância do 
ganho gerado por seu trabalho para a renda pessoal ou familiar, também por definição secundários, 
complementar, instáveis;  c) A ideia de que o mundo do trabalho (e as relações que se formam em torno dele) 
não é um lugar de formação de identidade para as mulheres (ou, no mínimo, é um lugar muito secundário nesse 
processo), e, muito menos, de geração de práticas associativas, organizacionais, coletivas (essa imagem parece 
estar muito presente em certos setores da direção sindical masculina e pode ter consequências importantes na 
prática e na ação sindical); d) Finalmente (e isso tem uma forte presença no imaginário empresarial), essa 
inserção secundária, eventual e instável leva necessariamente a altos custos indiretos (associados à maternidade e 
ao cuidado da criança) e a um comportamento profissional pouco adequado, caracterizado por altos índices de 
rotatividade e faltas ao trabalho, baixo nível de comprometimento com a empresa, impossibilidade de fazer horas 
extras, trabalhar em turnos da noite e viajar, o que justificaria a exclusão das mulheres de certos postos e funções 
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mulheres ingressaram maciçamente no mercado de trabalho, o setor de serviços era sua 

principal opção de participação ocupacional. As características especificamente femininas 

(ensino dos filhos, cuidado, poucas horas do dia para o trabalho remunerado) mostraram-se 

essenciais para a aproximação com o setor de serviços, principalmente  devido à flexibilidade 

dos contratos trabalhistas,   ao reduzido tempo de trabalho e   à mão de obra barata. Esses 

aspectos ampliaram-lhes as oportunidades de trabalho remunerado, muito embora 

precarizado. 

Castells (1999) também descreve alguns aspectos referentes à inserção feminina no 

processo de globalização econômica, e aponta o crescimento da atividade econômica da 

mulher. Segundo seus dados, o índice de participação da atividade econômica das brasileiras 

em 1970 foi de 13,1%; duas décadas depois, subiu para 27,9%, com um crescimento de 

113%. No entender de Castells (1999), a concentração de mulheres empregadas no setor de 

serviços — 50% da população feminina economicamente ativa — é característica de 

diferentes áreas do mundo. No Brasil, o setor de serviços se destaca como a principal área de 

concentração da mão de obra feminina. Sua distribuição por grau de atuação em relação aos 

homens, no ano de 2005, segundo o IBGE (2011), foi nas ocupações do setor de serviços 

(serviços domésticos; educação, saúde e serviços sociais; outros serviços coletivos, sociais e 

pessoais). Outro aspecto relevante é que se mantêm algumas disparidades nas ocupações dos 

setores de trabalho brasileiro. De um lado, áreas de atuação predominantemente masculina; de 

outro, áreas de atuação feminina — embora se admita que a atuação feminina em algumas 

ocupações industriais e na construção ainda é insignificante diante das ocupações no setor de 

serviços.  

No campo da educação, o número de professores da educação básica foi de 23.129 

segundo os dados de IBGE de 2009. Contudo, quando se utiliza a categoria gênero para 

analisar as estatísticas, é possível observar que o número de mulheres é três vezes superior ao 

dos homens na educação básica. Isso confirma a hipótese da feminização do magistério no 

Estado de Sergipe, o qual é composto de 18.371 mulheres e 4.758 são homens. Essa 

informação confirma as teses das pesquisas nacionais sobre a feminização do magistério35. 

                                                                                                                                                                                              

na indústria (que se organizam em sistemas de turnos) e, tanto na indústria quanto em outros setores produtivos, 
dos cargos superiores na hierarquia das empresas‖ (ABRAMO, 2007, p. 29-30). 
35

 Tese defendida por Vianna (2001, p. 83). Segundo a autora, ―ao longo do século XX, a docência foi assumindo 
um caráter eminentemente feminino, hoje, em especial na Educação Básica (composta da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio), é grande a presença de mulheres no exercício do magistério‖. 
Carvalho (1998) também acredita que ―a introdução do gênero na análise do trabalho docente significa, entre 
muitas outras indagações, buscar apreender como homens e mulheres lidam com o fato dessa ocupação ser de 
gênero feminino em nossa sociedade atual; as consequências dessa feminização na prática docente em sala de 
aula, nas relações entre docentes e na organização institucional; os significados sociais dessa associação entre 
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Desde que foi possível a realização de pesquisas educacionais, os órgãos oficiais já 

demonstravam a migração dos homens para outros setores de ocupação do mercado de 

trabalho e, consequentemente, o aumento significativo das mulheres. 

 
De acordo com o primeiro Censo do Professor, 14,1% da categoria é 
constituída de homens e 85,7% de mulheres. Levantamento realizado pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) com 52 
mil professores brasileiros mostra que 97,4% dos docentes de 1ª a 4ª série do 
Ensino Fundamental são mulheres. Elas ocupam 80,6% das 5ª até as 8ª séries 
desse ensino e 60,8% do Ensino Médio. A pesquisa da CNTE aponta ainda 
que entre diretores, coordenadores e supervisores ligados à Educação Básica 
90,1% são mulheres (VIANNA, 2001, p. 83). 

A pesquisa de Vianna (2001) sobre ―o sexo e o gênero na docência‖ é muito 

interessante para mostrar a intensificação das mulheres na docência. Mostra também que, à 

medida que o nível de ensino se eleva, a participação feminina diminui e a masculina 

aumenta, apesar de as mulheres serem mais escolarizadas e assumirem postos de gestão 

(direção, coordenação, supervisão, secretariado). A feminização da docência pode estar 

relacionada ao avanço do capitalismo, visto que, paulatinamente, expandiram-se os setores de 

ocupações e as atividades de trabalho remuneradas, haja vista a enfermagem e o ensino, 

atividades diretamente ligadas ao cuidado humano, que historicamente foram desempenhadas 

pelo gênero feminino. No entender de Codo (2006), as atividades de cuidado demandam das 

trabalhadoras o estabelecimento de vínculos afetivos com o produto de seu trabalho, assim, ―a 

feminização da profissão docente se legitimou a partir da identidade feminina construída à 

época, em torno do conceito de ‗mãe educadora‘‖ (CODO, 2006, p. 64). 

Os aspectos políticos foram determinantes para a feminização da docência, visto que 

no Brasil a educação se tornou responsabilidade do Estado a partir do século XIX. As 

mulheres lecionavam nas séries primárias das províncias brasileiras (VIANNA, 2001), o que 

contribuiu para a constituição de uma profissionalização feminina nacional. A construção de 

uma identidade de gênero colaborou para a inserção das mulheres no trabalho docente; a 

identidade profissional feminina confrontava a antiga ideia do espaço público e remunerado 

para os homens, possibilitando um reconhecimento/valorização do trabalho docente, em que a 

relação público/privado não mais se limitava (CODO, 2006). 

 

                                                                                                                                                                                              

docência e feminilidade e sua variedade conforme a idade dos alunos, o tipo de escola e outros condicionantes‖ 
(CARVALHO, 1998, p. 403). Outra ideia importante sobre feminização da docência é a perspectiva histórico-
política, que descreve o avanço capitalista das novas profissões de cuidado, como ensino e enfermagem, ligadas 
às características humanísticas das mulheres. Sob a ótica do gênero, ―essa interpretação política levou à 
emancipação das mulheres, na medida em que de mães educadoras elas se metamorfosearam em educadoras 
profissionais, partindo da transmissão do saber considerado legítimo na sociedade‖ (CODO, 2006, p.65). 
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2.6 AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO 

 

As novas configurações do mercado de trabalho modificam intensamente o contexto 

de trabalho, de forma global. As formas de gestão, organização e produção industrial foram 

testadas nas últimas décadas do século XX, e superadas. Esse processo acarretou novas 

dimensões de trabalho, de acumulação do capital, de competitividade e de qualidade na 

fabricação dos produtos a partir da inclusão de novas tecnologias aplicadas ao trabalho e das 

novas concepções de gestão dos trabalhadores. 

Na década de 1970, as novas configurações do espaço de trabalho foram mais 

perceptíveis a partir daquilo que os pesquisadores da sociologia do trabalho chamam de 

―processo de reestruturação das atividades produtivas‖. Durante esse processo, as inovações 

tecnológicas e as formas de gestão da força de trabalho possibilitaram um  

 
[...] aumento significativo nos índices de produtividade, profundas alterações 
no relacionamento entre empresas e nas formas de organização da produção, 
interferindo nas relações de trabalho e no processo de negociação com as 
instituições de defesa dos trabalhadores (SANTANA; RAMALHO, 2009, p. 
08). 
  
 

A metamorfose do trabalho foi caracterizada pela transição dos modelos de produção 

taylorista/fordista para a ―acumulação flexível‖. Para alguns autores36, a crise do capitalismo 

nos anos 1970 trouxe elementos de complexidade para a classe trabalhadora37. Sob essa ótica, 

Antunes (2009) salienta que, na modificação do mercado de trabalho, foram notórias as 

intensas mutações ―econômicas, sociais, políticas, ideologias, com fortes repercussões no 

ideário, na subjetividade e nos valores constitutivos da classe-que-vive-do-trabalho, mutações 

diversas e que, no seu conjunto, tiveram forte impacto‖ (ANTUNES, 2009, p. 37).  

As análises das modificações do trabalho podem ser consideradas inevitáveis à 

reestruturação do capital para os trabalhadores, na medida em que essas mudanças atingem 

não somente as questões objetivas, pois as novas configurações do trabalhado, quando 

diretamente associadas às modificações econômicas, políticas, ideológicas e culturais, 

refletem-se nas subjetividades dos trabalhadores. Essa reestruturação também traz ―graves 

problemas sociais quanto ao nível de emprego e à garantia dos direitos conquistados pelos 

                                                             
36 Antunes (2009), Hirata (2007, 2008), Cruz (2005), Abramo (2007, 2008) Frigotto (2008). Hirata e Kergoat 
(1998)  
37 Tem-se como princípio que a sociedade recebe essas modificações das relações de trabalho a partir da 
especialização flexível — que desenvolveu uma série de mudanças nos sistema de produção —, criando novas 
formas de organização e gestão da produção. Porém, no tocante ao gênero feminino, o modo de inserção de 
homens e mulheres tornou-se diferenciado. 
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trabalhadores.‖ ―[...] nos países subdesenvolvidos, a flexibilização das relações de trabalho só 

faz aumentar o mercado de trabalho informal e o desemprego‖ (SANTANA; RAMALHO, 

2009, p. 09).  

 O novo paradigma trouxe para o mercado de trabalho uma diversidade de inovações 

tecnológicas que impactaram diretamente nos trabalhadores, dos quais se exigiram novas 

habilidades e competências para o desenvolvimento das funções no trabalho, além da 

flexibilização das relações trabalhistas. Tais flexibilizações da esfera produtiva38 passaram a 

ser vivenciadas cotidianamente com os trabalhadores, através das relações de subcontratações, 

precariedade no ambiente de trabalho, adaptações às novas regras das funções 

desempenhadas. Pode-se dizer que, a partir da necessidade e da escassez dos postos de 

trabalho, a falta de vagas para os trabalhadores assolou a sociedade, transformando 

diretamente  o  seu cotidiano.   O movimento sindicalista passou a enfraquecer-se devido às 

modificações internas das empresas e, com isso, o trabalho informal caracterizou-se como 

espaço de recepção dos trabalhadores que não atendiam às novas exigências profissionais.  

Nos novos contextos de flexibilização da produção, são valorizados atributos 

subjetivos como: responsabilidade, cooperação, envolvimento, disposição para aprender, 

adaptação a novas situações, iniciativa, capacidade de solucionar problemas dentro do 

ambiente laboral. As formas de relacionamento com os colegas e com a própria empresa são 

atributos implícitos e não-organizados da qualificação (LEITE, 2000). Nesse sentido, a 

flexibilização da produção propõe uma mudança de paradigma que afeta a sociedade 

(representações, práticas, valores), ao se considerar a visibilização da subjetividade dos 

trabalhadores, tendo como pano de fundo o ―fator humano‖. Tem-se condicionado o saber da 

experiência do trabalho ao modo de produção material e às formas de apreensão da realidade 

em que a interação ocorre.    Quanto a esse aspecto, parece correto utilizar as ideias de Cruz 

(2005), pois elas contribuem para pensar acerca das estratégias de reprodução social. Segundo 

a autora: 

                                                             
38 Sobre as transformações na esfera produtiva, podem ser destacados os seguintes aspectos: ―em um cenário 
crescente globalizado, de abertura de mercados e de forte competição internacional, as unidades produtivas de 
grande porte ficam mais ‗enxutas‘ e aumentam a produtividade (a chamada lean production); a atividade 
produtiva passa a exigir trabalhadores polivalente/flexíveis que, de posse de ferramentas flexíveis, teriam como 
resultado de seu trabalho um produto flexível; a parcela do trabalho fora do ‗foco‘ principal da empresa passa a 
ser subcontratada a outras empresas (ou terceirizada); o setor industrial perde volume frente ao setor de serviços 
e a flexibilização nos contratos de trabalho; na esfera sociopolítica, os sindicatos passam a lutar para se 
desvencilhar de práticas marcadas pelo grande porte das empresas e pela falta de organização nos locais de 
trabalho, que os estava levando a uma diminuição na sindicalização e a uma dificuldade de competir em 
velocidade e adequação aos impasses trazidos pelos novos tempos. Junte-se a isso o desemprego e a 
informatização que corroem grandemente o poder de agenciamento das instituições sindicais‖ (SANTANA; 
RAMALHO, 2009, 10-11) 
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Tal processo desvela formas de racionalidade que ultrapassam os limites da 
racionalidade estreita, ―a razão instrumental‖. Aí reside o desafio de buscar 
―humanizar‖ o conceito de trabalho, integrando o mundo objetivo ao mundo 
da vida e considerando que o indivíduo não é mero reflexo do mundo do 
trabalho e do capital. Assim, surgem discursos que recuperam a tradição 
libertária e utópica do século XIX, colocando as relações comunitárias como 
uma aposta política lançada para o futuro39 (CRUZ, 2005, p. 84-85). 
 
 

A partir dessas ideias, surge a necessidade de integração/flexibilização do próprio 

conceito de trabalho, considerando que os trabalhadores apresentam características objetivas e 

subjetivas dentro do trabalho e, com isso, discutem-se novas análises e conceituações mais 

precisas. Outro aspecto relevante de se analisar aqui é o impacto da reestruturação produtiva 

no setor de serviços, principalmente na educação. Nesse contexto, a pesquisa de Bosi (2007) 

relativa ao trabalho docente superior é relevante para exemplificar esta discussão. Para o 

autor,  

É certo que tal crescimento da força de trabalho docente foi (e continua 
sendo) marcado pela flexibilização dos contratos trabalhistas. São essas 
possibilidades de contratação precária, abertas por práticas constituídas à 
margem da lei ou mesmo por modificações na legislação trabalhista, que têm 
feito com que o número de docentes aumente (BOSI, 2007, p. 110). 
 
 

Nessa linha de reflexão, o ensino médio sergipano acompanhou o desenvolvimento do 

País, na urgência de se repensarem as diretrizes gerais e os parâmetros curriculares que 

orientam o trabalho docente a partir do fator econômico da revolução técnica e industrial. 

As experiências socioculturais dos docentes passaram a ser testadas a partir das 

reformas educacionais promovidas nos países da América Latina, principalmente no Brasil, 

com da reestruturação produtiva do mercado de trabalho. Tais reformas possibilitaram a 

ocorrência de uma reestruturação do trabalho docente, ao ampliar a precarização das relações 

de emprego e ao intensificar a insatisfação dos/as trabalhadores/as dessa área. A gênese 

dessas mudanças acontecidas no mundo do trabalho, que, consequentemente, atingiram as 

atividades docentes, situa-se numa crise de acumulação do capital no início da década de 

1970.  

Ao   mostrar um panorama das pesquisas brasileiras (FRIGOTO, 2008; ANTUNES, 

2009; BOSI, 2007) e internacionais (BRUSCHINI, et al, 2008; HIRATA e SEGNINI, 2007; 

GENTILI, 2005), pode-se notar que essas transformações, ao serem recebidas no campo da 

educação, causaram a precarização nas condições e relações do trabalho docente, mediante a   

especialização flexível. Novas competências foram exigidas dos docentes para preparação e 
                                                             
39 Sobre isso, ver também Offe (1995; 1989) e Habermas (1987). 
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orientação básica de integração ao novo mundo do trabalho, a fim de garantir o 

aprimoramento profissional e permitir acompanhar as mudanças que caracterizam a produção 

atualmente. 

Para Castro e Deddeca (1998), a flexibilização surge como um elemento necessário ao 

processo de reorganização das instituições, imperativa para estabelecer regras de relação com 

seus empregados. Nesse sentido, a flexibilização das relações de trabalho e a formação 

profissional aparecem como políticas que podem superar os problemas de emprego e de renda 

a partir de novas relações contratuais que foram modificadas em novos horários de trabalho e, 

principalmente, em subcontratações. Entretanto, as condições precárias de trabalho dos 

docentes não foram superadas, conforme afirma Paiva: 

 
A questão fundamental é a tendência. O emprego, como construção social 
ligada ao industrialismo apoiado sobre contratos de trabalho e com proteção 
social, encontra-se num momento de redefinição [...] num contexto de re-
ordenamento social das profissões, em que assistimos a um processo no qual 
a qualificação se eleva e se intensifica ao mesmo tempo em que os salários 
caem e o status profissional se esvai (como no caso de médicos, professores, 
diversas especializações na engenharia, etc.) faz-se necessário o 
acionamento de mecanismos de complementação de renda e de busca de 
alternativas profissionais que cada vez mais passam pela descoberta de 
nichos de mercado e pelo auto-empreendimento ou pelo exercício de 
profissões liberais fora das estruturas formais existentes (PAIVA, 2001, p. 
51-52). 
 
 

O trabalho docente do ensino médio público brasileiro não é de dedicação exclusiva. 

Assim, os docentes podem acumular vínculos institucionais que sobrecarregam suas jornadas 

semanais de trabalho com um número altíssimo de horas-aulas. Outro agravante é que, no 

tempo de trabalho desses profissionais, existe um percentual de carga horária que pode chegar 

a 30% para estudo, preparação e correção de exercícios, e avaliações dos alunos, pois, 

geralmente, os contratos são organizados com base na hora-aula semanal, independente do 

vínculo de emprego (temporário, CLT, estatutário). Logo, pode-se afirmar que essa 

porcentagem de carga horária está sendo utilizada para realização de novos contratos com 

outras instituições privadas ou, até mesmo, públicas. 

 

Se o ensino é uma das poucas profissões que permite o acúmulo de dois 
empregos, ela também consente que um professor trabalhe em duas ou mais 
escolas para complementar sua jornada de trabalho. Há um padrão laboral no 
trabalho docente que legitima diferentes arranjos contratuais e que, às vezes, 
confunde a flexibilização do trabalho no contexto contemporâneo com a 
concepção de part-time-workers (SOUZA, 2008, p. 359). 
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Nota-se que a flexibilidade registrada nos regimes de trabalho dos/as educadores/as — 

com exceção dos poucos casos de regime de dedicação exclusiva — evidencia uma grande 

desregulamentação do trabalho docente, na medida em que a flexibilização da contratação e 

do regime de trabalho pode variar a depender da região do Brasil. Essa concepção de 

flexibilidade não está associada ao paradigma das competências, mas sim, à precarização 

contratual e das condições de trabalho docente. 

As estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) da última década  

mostram   que professores/as trabalham em tempo completo. Isto é: ambos os sexos trabalham 

no ensino de 30 a 40 horas semanais, em média, e as professoras representam mais de dois 

terços do total dos docentes com jornadas acima de 30 horas. Souza (2008) mostra, em 

pesquisa comparativa entre Brasil e França, que as docentes atualmente trabalham mais 30 

horas semanais. Tal constatação desconstrói a concepção de que a docência é uma profissão 

de mulheres pela possibilidade de cumprir jornadas parciais que permitem combinar os 

tempos de trabalho nos espaços público e privado.  

Essas novas configurações do trabalho docente descentralizam as dinâmicas das 

relações interpessoais no espaço profissional e, principalmente, familiar haja vista as longas 

jornadas no espaço público, deixando o espaço privado conflituoso nas relações de gênero e 

de gerações. A mobilidade da carreira docente a partir das qualificações propõe três eixos de 

análises: a) a responsabilização dos docentes pela sua condição de desempregado e por sua 

inadequação às exigências do mercado de trabalho; b) o aumento dos níveis de escolarização 

simultaneamente à precarização crescente do emprego; c) a contradição com a crença de que a 

utilização de uma força de trabalho mais escolarizada implicaria na melhoria das condições de 

trabalho (ANTUNES, 1999; ANTUNES, 2004; HARVEY, 2003). 

A qualificação tornou-se nacionalmente tão relevante dentro do trabalho docente, que 

se definiu como um dos critérios de seleção na inserção desta carreira (concurso público ou 

contrato de curta duração). Existem professores que recebem salários a partir da mobilidade 

da carreira baseada em diplomas (especialização, mestrado ou doutorado), principalmente 

quando possuem acúmulo de vínculos institucionais em escolas e faculdades, ou até mesmo 

em empresas privadas de outras áreas de atuação.  

Esse cenário permite afirmar que as condições nas quais o trabalho docente é realizado 

interferem não apenas na construção de carreiras, como também na concepção de 

pertencimento à profissão (SOUZA, 2008). Existem a permanência da centralidade do 
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trabalho e o aparecimento de crises socioprofissionais e identitárias do trabalhador flexível e 

precarizado (CASTEL, 2001; SENNETR, 2001); bem como o aprofundamento do 

estranhamento no trabalho, em que prevalece uma aparente arbitrariedade, mais branda, no 

atual estágio da sociedade produtora de mercadorias (ANTUNES, 2004).  A qualificação para 

o trabalho tem sido recentemente objeto de vários estudos nas distintas fases do 

desenvolvimento capitalista. A sociologia contribui de forma significativa para esse assunto, 

com abordagens tanto nas análises conceituais mais recentes da sociologia do trabalho, quanto 

no cenário geral dessas mudanças,   e se avaliam seus impactos sobre processos de relações e 

organização do trabalho. 

Claude Dubar (1998), ao discutir qualificação social, apresenta muitos traços do que 

os especialistas, no final da década de 1980, passariam a denominar com o termo 

―competência‖. Dubar propõe-se a fazer um panorama dos usos do termo na sociologia 

francesa do trabalho, desde os anos 1950, época em que ressalta alguns momentos decisivos. 

Inicialmente, tenta apreender tanto as relações entre as noções de competência e de 

qualificação, quanto as articulações entre o uso desses termos no debate social e as definições 

que os sociólogos lhes dão. A análise do autor mostra que a evolução das práticas pode 

invalidar a legitimidade do modelo da competência, bem como o conduz a duvidar que tal 

modelo possa substituir de modo duradouro os paradigmas anteriores da qualificação para 

designar o que está em jogo na troca salarial, questionando a noção de qualificação social, 

que parece prefigurar uma das importantes acepções da noção de competência.  

A posição epistemológica, nesse ponto, é, decididamente, matizada: ―a sociologia não 

é nem o simples reflexo científico das controvérsias ou convicções dos atores sociais, nem 

uma verdade objetiva acima do embate social‖ (DUBAR, 1998, p. 88). Tal posição está, ao 

mesmo tempo, ancorada no debate social e distante dele, por uma preocupação de 

formalização teórica e de rigor empírico, influenciando os atores sociais tanto quanto é por 

eles influenciada.  

Outro aspecto que merece destaque é que a constituição da sociologia francesa do 

trabalho, nos anos 1950, deu-se em torno da constatação de uma mutação na sociedade e na 

civilização, para a qual as transformações do trabalho desempenhavam um papel estruturador, 

sejam elas analisadas essencialmente como passagem da civilização natural para a civilização 

técnica, do sistema profissional para o sistema social de produção. Por outro olhar, Hirata 

(1994) apresenta as tendências recentes do debate em sociologia e em economia do trabalho 

acerca da evolução das qualificações e organizações na empresa, mudanças que configuram 

hoje a emergência de um novo paradigma produtivo, considerado alternativo ao fordismo. A 



73 
 

autora demonstra as características de qualificação e, de forma geral, as do trabalho a partir do 

novo paradigma de produção emergente, fruto de análise dos debates acadêmicos que 

acompanham essas mudanças. Critica os paradigmas produtivos e os novos paradigmas de 

qualificação a partir da introdução, da análise, da divisão internacional do trabalho e da 

divisão sexual do trabalho. Mostra também que a especialização flexível não parece um 

conceito pertinente para a mão de obra feminina, nem no Brasil e nem nos países de 

capitalismo mais avançado. Por último, aborda a questão da subjetividade e dos componentes 

intersubjetivos da competência, novos paradigmas de produção, de trabalho e de qualificação 

que tornam incontornável a reflexão sobre o lugar do sujeito. 

  Quanto aos novos paradigmas de produção e a evolução da divisão do trabalho e da 

qualificação, Hirata aponta o modelo da especialização flexível a partir do incremento das 

inovações organizacionais e tecnológicas. A descentralização e a abertura ao mercado 

internacional possibilitariam uma fábrica ―flexível‖ no plano da hierarquia das qualificações, 

na mobilidade dos trabalhadores, no trabalho temporário, na possibilidade de variar o 

emprego e o tempo de trabalho. Essa ―flexibilidade‖ deveria permitir a superação da crise da 

produção de massa fordista, que teria como corolário a volta a um trabalho de tipo artesanal, 

qualificado e com uma relação de cooperação dentro da indústria. Assim, podem-se apontar 

três formas de qualificações analisadas por Hirata (1994, p. 128): a qualificação real 

(conjunto de competências e habilidades, técnicas, profissionais, escolares, sociais), a 

qualificação operatória (potencialidades empregadas por um operador para enfrentar uma 

situação de trabalho) e a qualificação como uma relação social (resultado de uma correlação 

de forças capital-trabalho, noção que resulta da distinção mesma entre qualificação dos 

empregos e qualificação dos trabalhadores). 

É consenso entre os pesquisadores da sociologia do trabalho o posicionamento relativo 

às qualificações no que se refere às novas abordagens sobre a emergência do modelo de 

competência. Novos conhecimentos e habilidades são requisitos iniciais de formação 

profissional, na medida em que as identidades profissionais e sociais estão associadas a um 

tipo de saber privilegiado, que se estrutura e que se constitui como a matriz de lógicas de ação 

salarial e de racionalidades específicas, tais como os saberes práticos, os saberes profissionais, 

os saberes de organização e os saberes teóricos (DUBAR, 2005)40.  

                                                             
40 Dubar assim descreve as características desses saberes: ―os saberes práticos, provenientes diretamente da 
experiência de trabalho, não vinculados a saberes teóricos ou gerais, são estruturantes da identidade hoje 
ameaçada de exclusão; associada a uma lógica instrumental do trabalho pelo salário (TER), essa identidade 
esbarra no novo ‗modelo de competência‘ difundidos nas empresas. Os saberes profissionais que implicam 
articulações entre saberes práticos e saberes técnicos estão no cerne da identidade estruturada pelo ofício e hoje 
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O pensamento de Dubar sobre os saberes é fundamental para os estudos das 

identidades profissionais e sociais, visto que os saberes práticos (ter), os saberes profissionais 

(fazer), os saberes de organização (ser) e os saberes teóricos (saber) são abordados na 

sociologia da educação como configurações específicas ―construídas por meio de processos 

de socialização cada vez mais diversificados‖ (DUBAR, 2005, p. 329). Nesse sentido, o 

processo de socialização se processa no decorrer da vida dos trabalhadores, de forma contínua 

e inseparável das transformações da sociedade, num movimento de ―desestruturação/ 

reestruturação‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

bloqueada em sua consolidação; associada a uma lógica da qualificação no trabalho (FAZER), essa identidade 
atualmente é incitada a se recapacitar ou se reestruturar em função dessas novas normas de competência. Os 
saberes de organização que implicam outras articulações entre saberes práticos e teóricos estruturam a 
identidade de empresa que implica mobilização e reconhecimento; associada a uma lógica da responsabilidade 
(SER), essa identidade é hoje valorizada pelo modelo da competência, tornando-se ainda mais dependente das 
estratégias de organização. Os saberes teóricos, enfim, não vinculados a saberes práticos nem profissionais, 
estruturam um tipo de identidade marcado pela incerteza e pela instabilidade e consideravelmente orientado para 
a autonomia e acumulação de distinções culturais (SABER); associada a uma lógica da recapacitação 
permanente, é ao mesmo tempo produto e alvo das incitações à mobilidade amplamente desenvolvidas nas 
empresas (também nas públicas) atuais‖ (DUBAR, 2005, p. 328-329). 
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CAPÍTULO II 

O CENÁRIO DA PESQUISA E O PERFIL DOS/AS DOCENTES DA 
REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SERGIPE 

 

Sergipe é considerado o menor Estado brasileiro, com uma área de 21.918.354 km² e 

densidade demográfica de 94,35 hab./km². Possui uma população de 2.068.017 pessoas 

(1.005.041 homens e 1.062.976 mulheres), distribuídas em 75 municípios. Aracaju é a capital 

do Estado, cuja população é de 571.149 habitantes, segundo dados do IBGE em 2010 (IBGE, 

2010). 

De acordo com dados divulgados em 2009 pela SEPLAN (Secretaria Estadual de 

Planejamento de Sergipe), o Estado está se desenvolvendo nos diversos setores da economia, 

com destaque para o setor de serviços. Este acompanhou o desenvolvimento acelerado 

nacional e aponta como uma das principais zonas de inserção no mercado de trabalho. No 

Estado, os seguimentos da administração, saúde e educação pública crescem cerca de 6,1%, e, 

a partir da política de expansão de crédito e diminuição de taxas de juros, aumentou  a oferta 

de empregos nas atividades de comércio e serviços. Segundo as estatísticas da SEPLAN, o 

setor de serviços representa 64% da renda produzida pelo Estado, e destaca-se na contribuição 

para a elevação do PIB estadual41. O número de empregados formais em Sergipe alcançou 

344.052, com evidência para os setores de serviços e administração pública como propulsores 

desse aumento.  

O campo da educação reestrutura-se através das implementações e ampliações das 

ações pedagógicas em toda a Rede Estadual. A contratação de novos profissionais, a criação 

de novos cursos e programas de ensino e a informatização das instituições na última década 

contribuem para a ampliação dos postos de trabalho dos setores de serviços e administração 

pública, alcançando, em 2009, o número de empregos formais de 8.321 (5.987 femininos e 

2.334 masculinos) para a carreira docente.  

A Rede Estadual de Ensino de Sergipe acompanhou o impacto do processo de 

reestruturação do trabalho e, com isso, iniciou ações de adaptação às novas exigências de 

formação e distribuição do ensino para todo o território sergipano, por meio da criação de 

uma divisão administrativa em dez diretorias regionais de educação — DREs, distribuídas em 

                                                             
41 O setor estadual de serviços compreende as atividades: administração, saúde e educação públicas; comércio e 
serviços de manutenção e reparação; atividades imobiliárias e aluguel; transportes e armazenagem. 
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microrregiões sergipanas, a fim de atender as especificidades sociais, econômicas e culturais 

das microrregiões dos 75 municípios do estado sergipano. 42  

As informações inseridas neste capítulo foram coletadas mediante solicitação, através 

de ofício, ao Secretário Estadual de Educação — dados sobre estrutura da Rede, DREs, corpo 

docente, plano de cargos e salários, modalidades de ensino oferecidas, quantitativo de alunos, 

organização interna das escolas, funções de confiança do magistério. Todo o material 

solicitado foi cedido pela Secretária de Educação do Estado, através de alguns funcionários 

que entregaram e também prestaram esclarecimentos acerca de dados obtidos no Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA).   Quanto aos dados que caracterizam as escolas, 

os/as alunos/as e os/as docentes, estes foram entregues de forma impressa, visto que apenas os 

funcionários da referida Secretaria têm acesso ao SIGA. Contudo, algumas informações sobre 

escolas, matrículas e alunos também estão disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria 

Estadual de Educação do Estado de Sergipe (SEED). Após o recolhimento desse material, foi 

iniciada a tabulação e o cruzamento dos dados, a fim de construir um perfil dos/as seus/suas 

docentes, bem como caracterizar essa Rede de Ensino. 

 

3.1 A CARACTERIZAÇÃO DOS/AS DOCENTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

SERGIPANO 

 

A caracterização dos docentes e da Rede Estadual de Ensino de Sergipe foi 

desenvolvida com base nos dados do Educasenso 2010 e do Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica (SIGA), O Educasenso foi criado pelo Ministério da Educação com o propósito de 

mapear as especificidades e características da educação brasileira. O SIGA foi criado pela 

SEED para reorganizar o processo de matrículas, avaliações e desempenho dos alunos, assim 

como o trabalho docente e administrativo das instituições de ensino da Rede Estadual. O 

Sistema veio com o objetivo de operacionalizar mais informações sobre a Rede e trazer 

benefícios para a organização das instituições de ensino.   Com o intuito de ampliar as 

informações coletadas acerca dos docentes da Rede, foi aplicado um questionário sobre o 

desenvolvimento do SIGA na Secretaria Estadual de Educação, o qual foi respondido pela 

Chefe da Divisão de Serviços e Estatísticas (SINES), que solicitou anonimato.  

Segundo a SINES (2012), o SIGA foi desenvolvido pela equipe da CODIN 

(Coordenadoria de Informática) em 2008, com a finalidade de ―reduzir o esforço de trabalho 

                                                             
42 Mais detalhes e informações sobre a estruturação da rede estadual de ensino de Sergipe podem ser vistas no 
Apêndice H desta tese. 
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na administração da escola, facilitando o acesso às suas informações, como também às do 

aluno‖. Após sua criação, a SEED disseminou o Sistema em todas as suas escolas, afirmando 

que seu uso iria padronizar e facilitar  

 
 [...] os processos e procedimentos de trabalho da Direção, da Secretaria, da 
Coordenação, do Comitê Pedagógico e dos Professores da escola, levando a 
uma sensível redução do esforço de trabalho de cada um dos agentes 
envolvidos. Assim, a escola irá produzir mais em menos tempo com 
segurança e melhor qualidade. (CHEFE DA DIVISÃO DO SINES)  

 

Todos os processos e procedimentos hoje são feitos digitalmente. O SIGA possibilita 

maior integração entre a Secretaria de Educação e as escolas, o que facilita a gestão destas e 

garante acesso rápido às informações gerenciais43. Nessa linha de reflexão, pode-se dizer que, 

com a criação e o desenvolvimento do SIGA nas escolas estaduais, a estrutura organizacional 

não foi alterada, na medida em que os funcionários continuam de forma mais prática 

desempenhando suas funções, porém com redução de custos, tempo e espaço, tanto para as 

escolas quanto para a Secretaria de Educação.  

  O  Censo Escolar tem por   objetivo:  

 
[...] organizar uma ampla base de dados sobre alunos, professores e escolas 
das diferentes etapas e modalidades de ensino, dados esses utilizados para a 
realização de estudos e diagnósticos sobre a realidade do sistema 
educacional, bem como para a definição e a implantação de políticas 
orientadas para a promoção da equidade, da efetividade e da qualidade do 
ensino (INEP, 2007, p. 13).  
 

Com base nos dados do Censo Escolar, é possível orientar políticas públicas de 

educação que possam atender às especificidades da realidade escolar brasileira, conforme a 

indicação do Ministério da Educação quando criou o Plano de Desenvolvimento da Educação, 

em 2007, para o desenvolvimento de metas e novas diretrizes para a educação nacional. 

Após a entrega dos dados, foram realizadas a tabulação e a análise das informações 

utilizadas no decorrer do texto. Para efeito de caracterização dos docentes, os dados cedidos 

                                                             
43

 Atualmente, no SIGA, é possível operacionalizar: alunos, turmas, horários, modalidades de ensino, matrizes 
curriculares – disciplinas, matricular aluno, fazer a transferência interna e externa, registrar evasão do aluno e 
inscrever aluno no simuladão. Imprimir: declarações, boletim do aluno, relação de alunos, horários, relação de 
professores por disciplina, comprovante de matrícula, mapa de notas por turma e disciplina, relação de alunos em 
simuladão, inscrever e gerenciar as equipes nos Jogos da Primavera e demanda de matrícula. Benefícios: 
registros eletrônicos e seguros; d o c u me n t o s  a r ma z e n a d o s  e organizados, procedimentos e processos de 
trabalho dadronizados; matrícula, transferência de turma e de escola passam a ser automatizados, rápidos e 
eficientes; redução do esforço de trabalho do corpo administrativo e dos professores; segurança e rapidez na 
recuperação dos dados; economia de Recursos da escola; acompanhamento do rendimento do aluno passa a ser 
monitorado por gráficos; encerramento do ano letivo simples e seguro (Pesquisa de Campo, Entrevista 
Coordenadora SINES, 2012). 
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pela SEED correspondem às informações daqueles que atuam na regência de ensino (sala da 

aula), pois ―considera-se como tal o indivíduo que, na data de referência do levantamento, 

atuava como regente de classe da educação básica, em suas diferentes etapas ou modalidades 

de ensino e, em efetivo exercício na data de referência do Censo Escolar‖ (INEP, 2007, p. 

18)44. Haja vista tal consideração, os dados correspondem aos docentes atuantes no ensino. O 

desenvolvimento da coleta de dados acontece de forma padronizada em todas as redes federal, 

estaduais e municipais. 

No tocante à categoria sexo, o trabalho docente da Rede Estadual de Sergipe é, em sua 

maioria, realizado pelo sexo feminino, conforme exposto gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1: Docentes por etapas da educação estadual por sexo - 2010 

 
               Fonte: http://www.seed.se.gov.br/siga.asp 
 

Do total de 8.321 professores45, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), 

91% são do sexo feminino e 9% são do sexo masculino; nos anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), 69% são do sexo feminino e 31% são do sexo masculino; no 

ensino médio, 58,5% são do sexo feminino e 41,5% são do sexo masculino. Assim, pode-se 

                                                             
44

 Para registrar os dados do professor no Censo Escolar, tomou-se por base a identificação (ID) de cada docente, 
código gerado pelo próprio Sistema Educacenso, para cada indivíduo. Desta forma, é possível, utilizando-se o ID 
do professor, guardar o sigilo da identidade da pessoa, gerar o perfil da categoria (variáveis de sexo, idade, 
raça/cor, nacionalidade e escolaridade) e relacioná-lo às demais variáveis coletadas, por exemplo, disciplinas 
ministradas, quantidade e tipo de escolas em que trabalha, número de turnos e de turmas, número de alunos, etc. 
(INEP, 2007, p.18). 
45 A partir de 2009, os docentes que atuavam na educação infantil foram remanejados para as séries iniciais do 
ensino fundamental para atender a Portaria Nº 5.957/2008, que estabeleceu novas diretrizes para o 
funcionamento das escolas estaduais, especificamente o Art. 2º - ―As Escolas Estaduais não ofertarão matrícula 
em Educação Infantil e Creche, exceto nos casos em que as redes municipais não tenham condições de 
atendimento, mediante autorização do Excelentíssimo Secretário de Estado da Educação. § 1º - As Diretorias 
Regionais deverão organizar e acompanhar a passagem da matrícula de Educação Infantil para as redes 
municipais.§ 2° - As Escolas Estaduais que no ano letivo de 2009 não mais oferecerem Educação Infantil 
deverão oficializar ao Conselho Estadual de Educação o encerramento deste nível de ensino‖. (SERGIPE, 2008)      

http://www.seed.se.gov.br/siga.asp
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afirmar que, mesmo havendo um aumento progressivo de docentes do sexo masculino nos 

anos iniciais do ensino fundamental para o ensino médio, as mulheres predominam no 

trabalho docente, com um total de 5.987 em regência em todo o Estado, no ano de 2010.  

Vários fatores podem estar contribuindo para esse processo, tais como as trajetórias 

sociais, escolares e profissionais dos/as docentes, as especificidades socioeconômicas e 

regionais do Estado, o papel que homens e mulheres desempenham da família. Esses 

elementos podem influenciar as escolhas dos/as docentes no que diz respeito às etapas de 

ensino para atuação na docência, visto que o processo de socialização, as experiências e a 

relação de tempo/espaço dos/as docentes podem influir para suas inserções e permanências 

nas modalidades. Esse aspecto está configurado na Rede Estadual de Sergipe, na medida em 

que as taxas de participações feminina e masculina se desenvolvem num crescimento 

contrário, em outras palavras, na medida em que o nível de ensino se eleva a participação 

feminina diminui, e aumenta em relação aos homens.    

Essa tendência do crescimento progressivo do número de docentes do sexo masculino 

nas modalidades da educação básica também é perceptível em nível nacional, visto que ―o 

perfil predominantemente feminino dos profissionais vai se modificando à medida que se 

caminha da educação infantil para o ensino médio e para a educação profissional‖ (INEP, 

2007, p. 21). O domínio feminino nas séries iniciais pode também ser ligado às qualificações 

sociais da maternidade e do cuidado, bem como ao nível de formação, visto que suas 

experiências familiares e sociais tendem a influenciar nesse processo.  

Em relação à participação masculina na carreira docente, alguns aspectos podem 

contribuir para a permanência dos homens na docência; um deles é a política salarial nacional 

para a categoria e a mobilidade de cargos, ou seja, a possibilidade de acúmulos de mais de um 

vínculo empregatício. Especificamente, neste caso, a formação em áreas específicas do 

conhecimento (Matemática, História, Química, Geografia, etc.) pode garantir uma maior 

mobilidade na carreira e multiplicidade de vínculos, o que não acontece na educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental devido ao turno ofertado, às habilidades e à área de 

formação específica para a atuação (Normal e Pedagogia), fatos que dificultam a permanência 

masculina. O fruto disso é a perspectiva contrária de crescimento, de atuação e de formação 

dos/as docentes nas etapas do ensino básico, na medida em que se eleva o nível de ensino, 

aumenta-se também o número dos professores com maior nível de escolaridade, 

principalmente no Ensino Médio, conforme destacado no Gráfico 4. 
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Gráfico 2: Níveis de formação dos/os docentes da Rede Estadual de Sergipe - 2010 

 
                   Fonte: http://www.seed.se.gov.br/siga.asp 
 
 

No geral, 78,81% dos docentes da Rede Estadual de Sergipe têm nível superior. 

Contudo, quando a análise é feita por sexo, os homens lideram, com 83,3% de um total de 

2.334 docentes do sexo masculino para 77% das mulheres de um total de 4.614 docentes do 

sexo feminino. No Ensino Médio, 13,2% dos professores e 21% das professoras cursaram o 

nível médio na modalidade Normal – Magistério, o que equivale a um total de 1.564 

professores; 0,2% cursaram o nível médio na especialidade de Educação Indígena, dois do 

sexo masculino e dois do sexo feminino; 3,4% de professores e 2% de professoras cursaram o 

nível médio na modalidade Científico – Contabilidade, com um total de 202 professores. Em 

termos de formação, o caso mais grave são os docentes que atuam nas séries iniciais do ensino 

fundamental, com nível de escolaridade de fundamental incompleto ou completo; esses/as 

docentes representam 0,3% da Rede: dois professores com fundamental incompleto, seis 

professoras e   dois professores com fundamental completo. Segundo o INEP, ―os professores 

que ainda necessitam completar a formação mínima para exercer a docência na educação 

básica são aqueles que concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, mas não têm a 

habilitação para o exercício do magistério‖ (INEP, 2007, p. 26).  Nesse sentido, a Rede 

Estadual ainda abriga 5,9% de seus professores atuando em regência como ―leigos‖, isto é, 

sem formação adequada para atuarem como docentes — isso equivale a 212 professores e 

professoras. Esses docentes estão situados na sua maioria no Interior do estado, onde 

desenvolvem suas atividades principalmente em turmas de educação infantil e em classes 

multisseriadas das escolas do campo46. 

                                                             
46 Ver mais detalhes sobre esse assunto no Apêndice ―H‖ desta Tese. 



81 
 

O processo formativo dos/as docentes da Rede Estadual de Ensino ainda não consegue 

acompanhar as perspectivas das políticas públicas de formação inicial e continuadas de 

professores no âmbito nacional brasileiro, haja vista a existência de pessoas que lecionam 

com apenas o ensino fundamental completo, outros até mesmo sem completá-lo. Nesse 

contexto, esses profissionais ainda vivenciam a problemática do saber docente versus 

formação docente, visto que ainda não passaram pelos saberes da formação escolar e 

profissional, o que impossibilita a aquisição e a construção do conhecimento relativos às 

formas e aos modos de interação social para no trabalho docente. No contexto da educação 

estadual sergipana, o processo formativo dos/as docentes está intimamente ligado ao processo 

de profissionalização identitária docente, à socialização e às trajetórias de vida dos/as 

professores/as dentro de uma relação de tempo/espaço que, por muitas vezes, corresponde às 

especificidades de estrutura/acesso da própria rede de ensino, entretanto, necessita de uma 

atenção maior para as dimensões e complexidades das práticas escolares desenvolvidas por 

esses docentes com um nível de escolaridade não formal para ser explorado. 

 

3.2 REGIME DE TRABALHO E BASE SALARIAL DOS DOCENTES DA REDE 

ESTADUAL DE ENSINO 

 

Dentro das relações de trabalho, questões relativas aos ganhos salariais e à carga 

horária de trabalho diária sempre são aspectos conflituosos tanto por parte dos profissionais 

quanto do governo. Nesta seção, a intenção é demonstrar esses aspectos com fundamento na 

análise do Plano de Cargos e Salários da Rede Estadual de Sergipe, bem como nas 

argumentações dos/as docentes entrevistados.  

O regime de trabalho dos docentes da Rede Estadual está descrito no art. 167 da Lei 

Complementar nº 16 de 28 de dezembro de 1994 que 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 e cinco) a 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. 
§ 1° - O funcionário do Magistério que acumular dois cargos no Serviço 
Público não pode ter carga horária superior a 125 (cento e vinte e cinco) 
horas. 
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§ 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. 
§ 3° - 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 Art. 169 do mesmo 

Estatuto, relacionam-se com a elaboração 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 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 art. 55, incisos I e II do 

Estatuto do Magistério Público Estadual 

  

Art. 55 - O desenvolvimento na carreira ocorrer 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. 
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 está especificado no 

quadro 01, conforme nível, classe e todos os valores que compõem os proventos. 
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Quadro 01 – Piso salarial do magistério  permanente do Estado de Sergipe - 2010 

Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 
A 1.024,67 409,87 0,00 0,00 1434,54 
B  1.034,92 413,97 51,75 0,00 1500,63 
C  1,045,27 418,11 104,53 0,00 1.567,90 
D 1.055,72 422,29 158,36 0,00 1.636,36 
E 1.066,28 426,51 213,26 0,00 1.706,04 
F 1.076,94 430,782 269,23 0,00 1.776,95 
G  1.087,71 435,08 326,31 0,00 1.846,10 
H 1.098,58 439,43 384,50 0,00 1.922,52 
I 1.109,57 443,83 443,83 369,86 2.367,08 
J 1.120,67 448,27 448,27 373,56 2.390,76 

Nível II 
Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 

A 1.434,54 573,32 0,00 0,00 2.008,35 
B 1.448,88 579,55 72,44 0,00 2.100,88 
C 1.463,37 585,35 146,34 0,00 2.195,06 
D 1.478,01 591,20 221,70 0,00 2.290,91 
E 1.492,79 597,11 298,56 0,00 2.388,46 
F 1.507,71 603,09 376,93 0,00 2.487,73 
G 1.522,79 609,12 456,84 0,00 2.588,74 
H 1.538,02 615,21 538,31 0,00 2.691,53 
I 1.553,40 621,36 621,36 517,80 3.313,92 
J 1.568,93 627,57 627,57 522,98 3347,06 

Nível III 
Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 

A 1.537,01 614,80 0,00 0,00 2.151,81 
B 1552,38 620,95 77,62 0,00 2.250,94 
C 1567,90 627,16 156,79 0,00 2.351,85 
D 1583,58 633,43 237,54 0,00 2.454,55 
E 1599,41 639,77 319,88 0,00 2.255,06 
F 1615,41 646,16 403,85 0,00 2.665,42 
G 1631,56 652,62 489,47 0,00 2.773,66 
H 1647,88 659,15 576,76 0,00 2.883,79 
I 1664,36 665,74 665,74 554,79 3.550,63 
J 1681,00 672,40 672,40 560,33 3.586,13 

Nível IV 
Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 

A 1659,97 663,99 0,00 0,00 2.323,95 
B 1676,57 670,63 83,83 0,00 2.431,02 
C 1693,33 677,33 169,33 0,00 2.540,00 
D 1710,26 684,11 256,54 0,00 2.650,91 
E 1727,37 690,95 345,47 0,00 2.763,79 
F 1744,64 697,86 436,16 0,00 2.878,66 
G 1762,09 704,83 528,63 0,00 2.995,55 
H 1779,71 711,88 522,90 0,00 2.114,49 
I 1797,50 719,00 719,00 599,17 3.834,68 
J 1815,48 726,19 726,19 605,16 3.873,02 

Nível V 
Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 

A 2.049,34 819,74 0,00 0,00 2.869,08 
B  2.069,83 827,93 103,49 0,00 3.001,26 
C  2.090,53 836,21 209,05 0,00 3.135,80 
D 2.111,44 844,57 316,72 0,00 3.272,73 
E 2.132,55 853,02 426,51 0,00 3.412,08 
F 2.153,88 861,55 538,47 0,00 3.553,90 
G  2.175,42 870,17 652,62 0,00 3.698,21 
H 2.197,17 878,87 769,01 0,00 3.845,05 
I 2.819,14 887,66 873,66 739,71 4.734,17 
J 2.241,33 896,53 896,53 747,11 4.781,51 

Fonte:  SINTESE (2010)    

 

Conforme exposto, no quadro permanente, 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 do docente. Nesse sentido, 
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o quadro permanente trata dos docentes que ainda não se licenciaram e os licenciados, ou seja, 

aqueles que dominam as teorias da educação de uma formação específica (Docente, 

masculino, 39 anos, mestre, 15 anos na Rede Estadual).  

Na forma de crescimento horizontal, os docentes aumentam seu salário base de acordo 

com sua titulação: Nível I – Ensino Médio Magistério, Nível II – Superior, Nível III – 

Superior Especialista, Nível IV – Superior Mestre e Nível V – Superior Doutor. A carreira 

docente avança horizontalmente conforme enriquece sua formação profissional. 

O piso salarial do magistério sergipano está exposto no quadro 02, conforme o nível, 

classe e vencimentos. 

 

Quadro 02 – Piso salarial do magistério suplementar do Estado de Sergipe - 2010 

Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 
A 1.024,67 409,87 0,00 0,00 1434,54 
B 1.034,92 413,97 51,75 0,00 1500,63 
C 1,045,27 418,11 104,53 0,00 1.567,90 
D 1.055,72 422,29 158,36 0,00 1.636,36 
E 1.066,28 426,51 213,26 0,00 1.706,04 
F 1.076,94 430,782 269,23 0,00 1.776,95 
G 1.087,71 435,08 326,31 0,00 1.846,10 
H 1.098,58 439,43 384,50 0,00 1.922,52 
I 1.109,57 443,83 443,83 369,86 2.367,08 
J 1.120,67 448,27 448,27 373,56 2.390,76 

 
Nível 2s 

Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 
A 1,050,26 420,11 0,00 0,00 1.470,40 
B 1.060,79 424,32 53,04 0,00 1.538,14 
C 1.071,40 428,56 107,14 0,00 1.607,10 
D 1.082,11 432,84 162,32 0,00 1.677,27 
E 1.092,93 437,17 218,56 0,00 1.748,69 
F 1.103,86 441,54 275,97 0,00 1.821,37 
G 1.114,90 445,95 334,47 0,00 1.895,33 
H 1.126,05 450,42 394,12 0,00 1.970,59 
I 1.137,31 454,92 454,92 379,10 2.426,26 
J 1.148,68 459,47 459,47 382,89 2.450,52 

 
Nível 3s 

Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 
A 1.127,14 450,85 0,00 0,00 1.577,99 
B 1.138,41 455,36 56,92 0,00 1.650,69 
C 1.149,79 459,92 114,98 0,00 1.724,69 
D 1.161,29 464,52 174,19 0,00 1.800,00 
E 1.172,90 469,16 234,58 0,00 1.876,65 
F 1.184,62 473,85 296,16 0,00 1.954,64 
G 1.196,48 478,59 358,94 0,00 2.034,01 
H 1.208,44 483,38 422,96 0,00 2.114,78 
I 1.220,53 488,21 488,21 406,84 2.603,79 
J 1.232,73 493,09 493,09 410,98 2.629,83 

 
Nível 4s 

Classes Vencimento Gerência 40% Triênio Adicional do Terço Valor total 
A 1.434,54 573,82 0,00 0,00 2.008,36 
B 1.448,38 579,55 72,44 0,00 2.100,88 
C 1.463,37 585,35 146,34 0,00 2.195,06 
D 1.478,01 591,20 221,70 0,00 2.290,91 
E 1.492,79 597,11 298,56 0,00 2.388,46 
F 1.507,71 603,9 376,93 0,00 2.487,73 
G 1.522,79 609,12 456,84 0,00 2.588,74 
H 1.538,02 615,21 538,31 0,00 2.691,53 
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I 1.553,40 621,36 621,36 517,80 3.313,92 
J 1.568,93 627,57 627,57 522,98 3.347,06 

Fonte: SINTESE (2010)   

 

A carreira suplementar foi criada para agrupar os docentes sem formação necessária 

para a atuação no magistério. Também ocorre de forma horizontal, acrescentando 3% na base 

salarial e 3% de triênio no salário final do docente, bem como de forma vertical por titulação. 

 
No quadro complementar, ficam os profissionais que, embora tenham 
formação em nível médio ou superior, ela é diferenciada da sua atuação na 
área da educação — como Geografia, História, Inglês, por exemplo. Podem 
ser professores formados em Engenharia que lecionam na Rede Estadual 
como professor de matemática, ou até mesmo um engenheiro agrônomo que 
leciona ciências — como ele não tem uma formação adequada é direcionado 
para o quadro suplementar. Nestes dois casos, eles são incluídos no quadro 
permanente. A ideia é que, com o passar do tempo, o quadro complementar 
seja extinto a partir de aposentadoria ou do falecimento dos professores que 
compõem este quadro sem uma formação específica para a função que 
exercem (Docente, masculino, 39 anos, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 
  

A argumentação do docente corresponde à representação sindical da categoria dos 

trabalhadores da educação estadual. A estrutura administrativa do SINTESE é composta por 

36 docentes (26 mulheres e dez homens), ressalte-se que duas mulheres ocupam os cargos 

mais altos do Sindicato que é o da Direção Geral. No período das entrevistas, solicitou-se que 

o Sindicato designasse um representante para o desenvolvimento de entrevista, sendo 

selecionado um homem para isso. Esse representante tem o cargo de Secretário Geral e, na 

hierarquia, fica apenas abaixo da direção Contudo, independente do cargo e posição que os/as 

docentes ocupam no Sindicato, todos são docentes que fazem parte do quadro efetivo da Rede 

Estadual de Ensino, com experiências, saberes e trajetórias de trabalho e de vida que variam e 

se diferenciam, a partir também do sexo.   

A tabela salarial do servidor do Magistério Estadual cresce na horizontal, visto que o 

crescimento por níveis dá-se na horizontal. Quando um professor evolui do Nível I para o 

Nível II, esse crescimento é chamado de horizontal.   Quanto ao crescimento vertical, este 

ocorre com as mudanças de letras — de A para B, de B para C e, sucessivamente,  fato que 

acontece   a cada três anos trabalhados: ―a cada três anos, você sai de uma letra para outra, e 

sai por tempo de serviço. No nosso plano de carreira, você não progride em termos de 

crescimento vertical se não for por tempo de serviço‖ (Equipe Diretiva do SINTESE, 

masculino, 39 anos, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 

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, que, a partir de 
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suas especificidades, contribuem para a valorização salarial do magistério. Esses benefícios 

são chamados de ―Gratificações Pecuniárias‖47, e têm a finalidade de ampliar em bônus 

salariais a carreira docente, a fim valorizar o profissional que atua diretamente em sala de 

aula. 

A Regência  é uma gratificação que a lei chama de Gratificação Pecuniária, 
que a gente tem para efeito de diferenciar e, na verdade, para estimular o 
professor que está atuando cotidianamente em sala de aula nas escolas. No 
entendimento do Sindicato, a atividade-fim é mais relevante que a 
atividade- meio. Atividade-meio é toda atividade que eu possa realizar que 
não seja na sala de aula ou que não tenha ligação direta com o ensino. Por 
exemplo: se eu estou na secretaria no setor de protocolo, eu estou exercendo 
uma atividade-meio, só que eu sou professor fora da sala de aula. Nós 
brigamos e insistimos pela regência, porque ela diferencia os professores que 
estão em sala de aula dos professores que não estão. Sobre isso, temos o 
exemplo do assessor pedagógico — ele não lida diretamente como a criança, 
o jovem ou com o adulto estudante, não lida diretamente com as questões da 
sala de aula, por isso a regência. A regência é um incentivo para o professor 
permanecer na sala de aula, para desenvolver seu trabalho, e que, nesse 
processo com o seu aluno, construa uma relação que possibilite a 
criatividade, a criticidade, o avanço, o crescimento desse aluno e o seu 
próprio crescimento; porque nesse processo a gente ensina a aprender e 
aprende ensinando. (SINTESE, Docente, masculino, 39 anos, Mestre, 15 
anos na Rede Estadual). 
 
 

O argumento do professor, transcrito acima, demonstra a forma discursiva da categoria 

no que se refere à interpretação de leis, valores, crenças de um coletivo em comum, bem 

como nesse processo pode surgir interferência da identificação individual do profissional, a 

partir da ideia de que suas vivências profissionais, familiares, educativas influenciam a 

construção do seu ―saber‖ e do ―fazer‖ e da forma como ele representa essas identificações. 

As várias fontes de saberes vivenciados no decorrer da história de vida do docente pode 

influenciar a forma com que esse ―saber‖ reproduz o discurso e as formas como os sentidos e 

significados do trabalho são representados. 

A perspectiva de distinguir ―atividade-fim‖ e ―atividade-meio‖ valoriza mais os 

docentes que atuam diretamente com os alunos no cotidiano escolar, vez que a atividade-fim é 

mais relevante.   A atividade-meio é desenvolvida também por professores que atuam na Rede 

Estadual, mas estes são contemplados com cargos de confiança (CCs) e recebem proventos 

relativos a isso;   suas ações são pensadas e desenvolvidas a partir da perspectiva de 

                                                             
47

 O Adicional do Terço também é uma Gratificação Pecuniária, vai um pouco na direção de um bônus, ou seja, é 
como se fosse um prêmio. O Terço aparece para que a remuneração aumente do docente, pela permanência na 
atividade docente, que é ensinar, para continuar trabalhando até que essa pessoa se aposente; sendo que, quando 
isso acontece, ela também vai com esse incentivo em seu salário. O Triênio é uma forma de o docente progredir 
na carreira, visto que toda carreira presume um avanço, com a titulação e do tempo de serviço.  
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coordenação. Percebe-se que a política de valorização é desenvolvida na carreira docente em 

longo prazo. As gratificações pecuniárias foram pensadas a fim de estimular o 

desenvolvimento das atividades docentes, bem como a permanência dos profissionais da 

educação na Rede Estadual de Ensino. Dentro do discurso docente, elas são vistas como uma 

espécie de premiação, de gratificação, de reconhecimento pelas atividades desenvolvidas na 

carreira.  

No que se refere à política de qualificação — Art. 150 do Estatuto do Magistério 

Público do Estado em Sergipe:   

 
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 as 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 corresponderão 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; 
IV - 30% do mesmo vencimento básico, do funcionário que concluir o curso 
de Doutorado, somente sendo considerado um curso.  (SERGIPE, 1994) 
 

 
 Ao se considerar as necessidades de adaptação às novas leis nacionais — em que o 

piso salarial para o magistério foi padronizado —, a carreira teve de ser modificada. Hoje o 

piso é computado anualmente e é reajustado a cada nível.   Quanto ao aspecto da valorização 

do magistério, a categoria ainda não se sente valorizada, mas entende que é preciso fazer 

reajustes para que haja estabilização entre ela e o governo. 

 
O Sindicato tem clareza de que o Estado não poderia equiparar o piso 
salarial nacional com a nossa a carreira atual. Quando nós mudamos alguns 
itens da nossa carreira, pensamos com muita sensibilidade para entender o 
seguinte: com os valores do novo piso salarial incorporado em sua carreira 
atual, estouraria uma conta que ameaçaria o nosso próprio pagamento. 
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Então, o que foi possível fazer para garantir a lei do piso nacional nós o 
fizemos. A nossa intenção foi diminuir alguns itens para que não fosse 
quebrada nossa carreira, visto que em nosso entendimento o novo piso 
salarial e a nossa carreira devem andar juntos, e não um excluindo o outro 
(Equipe Diretiva do SINTESE, masculino, 39 anos, Mestre, 15 anos na Rede 
Estadual). 
 
 

Percebe-se que a discussão acerca da carreira e salários do magistério estadual é 

conflituosa, como toda base de negociações, mas foi possível verificar as regulamentações e 

formas de organização salarial da docência estadual, apontando para uma ampliação da 

análise dos discursos do governo e dos/as docentes no processo de mudanças tanto estruturais 

quanto nas suas identificações. 

 

3.3 REQUISITOS PARA CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DOCENTES 

 

Através do Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe, pode-se definir 

funções e pré-requisitos para o trabalho nas instituições de ensino. Essas funções e pré-

requisitos foram criados pelo Governo Estadual a fim de organizar a estrutura profissional das 

instituições, bem como a estrutura da folha de pagamento dos profissionais. Cabe salientar 

que há uma divisão entre os cargos de confiança/comissão e os cargos de professores do 

Magistério Estadual. Os CCs são criados e mantidos pelo Governo Estadual; seja estrutura de 

pagamentos, porcentagem salarial, lotação nas escolas, seleção dos profissionais. Entretanto, 

quando se trata dos cargos para o Magistério Estadual, Governo e SINTESE definem 

conjuntamente estruturação dos cargos, requisitos de atuação, e aspectos da carreira — como 

salário, crescimento horizontal e vertical. 

 
Os cargos de confiança são, como o nome já diz, de confiança, e de cada 
governo. Nós precisamos pôr algumas coisas no lugar; quem assume um 
governo assume porque foi eleito pelo povo, e por este foi dada a condição 
de governar. Assim, cada governo escolhe os seus, escolhem a partir da 
cartilha e de mediações políticas possíveis (grifamos), aqueles que irão 
ocupar. Isso é de governo, o Sindicato não entra nisso, não tem nenhum 
interesse nisso. O Sindicato discute gestão democrática, porque, dentro da 
educação, a questão democrática legitima você e a mim, enquanto pessoas 
que querem concorrer a um cargo de direção ou coordenação escolar, a 
assumir a execução do Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, cargo 
de confiança ou comissão é uma coisa exclusiva do Poder Executivo, seja ele 
municipal ou estadual, sendo que nós do Sindicato não costumamos nos 
meter nisso. Mas, vamos continuar a nos pôr de forma autônoma diante disso 
para dizer o seguinte: ―Tudo bem, você pode escolher quem você quiser para 
os cargos, mas estes terão que estar preparados para receberem as críticas, 
porque, se o Sindicato interferir nesse processo, ele se transformará em 
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governo, deixando sua função principal que é defender os direitos da 
categoria‖. (SÍNTESE, masculino, 39 anos, Mestre, 15 anos na Rede 
Estadual). 
 
 

É interessante o discurso de um dos representantes do Sindicato dos Servidores do 

Magistério Estadual, no sentido de deixar clara a separação existente entre governo e 

professores na elaboração e manutenção dos CCs. Sabe-se que a relação entre as duas partes 

costuma ser conflituosa, pois envolve disputas de interesses nas relações de poder. De um 

lado, os docentes reivindicam melhores salários e condições de trabalho; do outro, as 

autoridades governamentais definem, através de mediações políticas, os funcionários que 

assumirão cargos de confiança. Os CCs são distribuídos a partir do número de matrículas de 

cada estabelecimento escolar. Assim, tanto a distribuição dos funcionários quanto os valores 

desses cargos são definidos pelas instituições que possuem até 1.000 alunos e que possuem 

acima de 1.000 alunos matriculados. 

Os cargos e valores são descritos da seguinte forma: para escolas com até 1.000 alunos 

matriculados, haverá um secretário e um diretor com 80% e 130%, respectivamente, calculado 

sobre o vencimento ou salário-base; para os estabelecimentos com matrícula superior a 1.000 

alunos, haverá um secretário e um diretor com 100% e 150%, respectivamente, calculado 

sobre o vencimento ou salário-base. Embora o cargo de coordenador pedagógico não esteja 

nesta classificação, segundo o Sindicato, ele está discriminado também na perspectiva de 

matrícula. Aqueles que atuam em estabelecimentos com matrículas de até 1.000 alunos 

recebem acréscimo de 100% sobre o salário-base; e os que atuam em estabelecimentos com 

matrícula acima de 1.000 alunos recebem acréscimo de 120%. A perspectiva salarial é 

importante para os professores. Entretanto, os salários dos cargos de confiança não são 

discutidos por estes, haja vista que o direcionamento da categoria é geralmente discutir a 

carreira com o poder público: 

 
O Sindicado só discute o plano de carreira. Todo o processo de como se 
pagam os salários dos cargos de confiança é responsabilidade do governo. O 
Sindicato faz a crítica, porque entende que há um dimensionamento 
exagerado para os cargos de comissão; porque, se você remunera muito bem 
um cargo de comissão, você, enquanto governo, intencionará a migração das 
pessoas que estão nas atividades-fins do magistério para as atividades-meio, 
ou seja, para os cargos. Isso pode afetar o trabalho docente. Nossa crítica é 
justamente em cima desse dimensionamento, alertando para o percentual da 
atividade-meio, para que ela não interfira na atividade-fim. Por exemplo, que 
o pagamento de um diretor de escola não seja absurdamente diferente de um 
professor de sala de aula, deixando que as questões subjetivas de cada 
professor (grifo nosso) alertem para sua disposição ou não de trabalhar em 
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cargos (SINTESE, docente, masculino, 39 anos, Mestre, 15 anos na Rede 
Estadual).  

 

A preocupação dos professores que atuam diretamente como representantes da 

categoria é o excesso nas gratificações para os cargos dos estabelecimentos, visto que isso 

pode criar um efeito migratório para as atividades de gestão, sem que haja identificação ou até 

mesmo preparação para essas atividades.  

As instituições de ensino da Rede Estadual obedecem à classificação de critérios do 

Art. 152 do Estatuto do Magistério Público Estadual48. Conforme o documento, essas funções 

não são alteradas conforme as especificidades de cada estabelecimento ou microrregião do 

Estado, como bem afirma um dos entrevistados: ―É a mesma carreira, independente se 

trabalha na capital ou no interior do Estado; todos participam da mesma carreira, porque a 

Rede Estadual tem um único plano de carreira‖ (Professor entrevistado). No caso dos 

professores contratados, sua remuneração é calculada pelo salário-base dos professores 

efetivos do Magistério Estadual; porém sem benefícios como titulações, triênios e outros 

adicionais. 

Nesse sentido, os requisitos para atuação em cargos e funções de confiança dentro da 

Rede Estadual de Ensino são estabelecidos pelo governo, apesar de a categoria dos docentes 

estar sempre atuante nas discussões a fim de diminuir a disparidade salarial entre cargos e 

funções de confiança dos professores que atuam diretamente com os alunos. Especificamente, 

sob a perspectiva de gênero, a organização desses requisitos de atuação fica definida nas leis 

estabelecidas, deixando a perspectiva de gênero na perspectiva subjetiva de cada governo. 

 

3.4 O COLÉGIO ESTADUAL ATHENEU SERGIPENSE 

 

A Rede Estadual de Ensino de Sergipe acompanhou o impacto do processo de 

reestruturação produtiva e, com isso, iniciou um trabalho de adaptação às novas exigências de 

formação e distribuição do ensino para todo o território, por meio de uma divisão 

administrativa em  dez Diretorias Regionais de Educação — DREs —, distribuídas em dez  
                                                             
48 A carreira está hoje dividida em: Professor Nível I – Médio e Professor Nível II – Superior; que, por sua vez, 
subdivide-se em Nível III – Especialização, Nível IV – Mestrado, e Nível V – Doutorado; ou seja: professor 
especialista, professor mestre e professor doutor (Equipe Diretiva do SINTESE, masculino, 39 anos, mestre, 15 
anos na Rede Estadual). Essa nova reformulação deu-se a fim de atender as necessidades de adequação ao Piso 
Salarial Nacional. 
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microrregiões sergipanas que abrangem os seus 75 municípios,   com 378 escolas que atentem 

os alunos matriculados anualmente. Dessas diretorias, selecionou-se a Diretoria Regional de 

Educação –DEA, pois se localiza em Aracaju, capital do Estado, com o número de 90 escolas 

e onde estão situadas as primeiras e maiores escolas em termos de estrutura e oferta anual de 

vagas.  A intenção foi estudar uma escola específica para conseguir analisar o 

desenvolvimento do trabalho docente sob a ótica das novas configurações do trabalho, daí a 

escolha ter recaído sobre o Colégio Estadual Atheneu Sergipense, haja vista as suas 

especificidades. 

O Colégio Estadual Atheneu Sergipense foi fundado em 24 de outubro de 1870, no 

Governo de Francisco Cardoso Júnior, então presidente da Província de Sergipe, e foi o 

primeiro estabelecimento de instrução pública com regulamentação de ensino secundário. Sua 

finalidade era ―proporcionar à mocidade a instrução secundária necessária para o acesso aos 

cursos superiores, bem como para o desempenho das variadas funções na sociedade, além de 

habilitar profissionalmente para o magistério primário‖ (ALVES, 2005a, p. 16). Em sua 

fundação, o Colégio era composto de dois cursos — Humanidades e Escola Normal, que 

construiu uma tradição de relevantes serviços prestados à educação estadual. Apesar das 

muitas dificuldades para a manutenção das escolas públicas, desde o Império até a atualidade, 

passando por todos os processos de reestruturação educacional, grandes personalidades da 

sociedade sergipana, entre eles políticos e profissionais liberais, estudaram nesse Colégio. 

                    
Figura 1 - O Colégio Estadual Atheneu Sergipense - 2005 

 
           Fonte:  Acervo Colégio Atheneu Sergipense, 2011 
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A história dos 141 anos do Atheneu Sergipense foi intimamente construída ao lado da 

história de Aracaju, edificada nesse período para sediar a Capital do Estado de Sergipe. O 

Colégio é ―repleto de histórias de crescimentos e transformações que não poderiam deixar de 

ser narradas, pois, indubitavelmente, a história do Atheneu Sergipense é parte significativa da 

história de Aracaju e da memória sobre o desenvolvimento de Sergipe‖ (ALVES, 2005a, p. 

16). Cabe destacar os aspectos principais das transformações vivenciadas pela Instituição em 

seu percurso histórico, a fim de identificar as modificações de nomenclaturas, a modalidade 

de ensino ofertado e o quadro docente. Esses aspectos parecem relevantes para verificar a 

atual dinâmica do trabalho docente no local, especialmente sob a perspectiva de gênero. 

Uma das suas talvez mais visíveis transformações foi o grande número de mudanças 

do nome do Colégio. De sua fundação até a atualidade, acompanha-se uma progressiva rotina 

de modificação na sua nomenclatura oficial, conforme se pode ver no quadro 03. 

 

 Quadro 3- Nomenclaturas da Instituição (1870-2003) 

NOMENCLATURAS ANOS 
Atheneu Sergipense 1870 
Lyceu Secundário de Sergipe 1881 
Escola Normal de Dois Graus 1882 
Atheneu Sergipense 1938 
Colégio de Sergipe 1942 
Colégio Estadual de Sergipe 1943 
Colégio Estadual Atheneu Sergipense 1970 
Colégio Estadual Atheneu Sergipense – Centro de Excelência 2003 
Colégio Estadual Atheneu Sergipense – Centro Experimental de Ensino 2010 
Fonte: Alves (2005a, p. 81-82) 

   

Embora se perceba intensa mudança da nomenclatura em cada época e, 

principalmente, da legislação política do Estado — que também repercutiu nas 

transformações estruturais, nas modalidades de cursos oferecidos e no quadro docente —, seu 

objetivo principal permaneceu inalterado49. O Colégio Estadual Atheneu Sergipense tem por 

finalidade ―ministrar uma instrução secundária, de caráter literário e científico, necessária e 

suficiente de modo a proporcionar à mocidade subsídios para matricular-se nos cursos 

superiores, como também para desempenhar variadas funções na sociedade‖ (PPP, 2010, p. 

15). Segundo dados da Instituição50, em seu primeiro ano de ensino (1871) foram ofertados os 

cursos de Humanidades e Normal. Naquele ano, frequentaram as aulas 117 alunos do primeiro 

                                                             
49

 Sobre esses aspectos, ver mais detalhes no Cemas (Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense), 
que ―tem por meta preservar a documentação existente, a fim de manter viva a memória daquela instituição que é 
parte significativa da memória do estado de Sergipe [...] foi desenvolvido no período de 2005 a 2007. O projeto 
do CEMAS objetivou salvaguardar o patrimônio cultural‖ (ALVES, 2010, p. 122). 
50 Livros de Atas da Congregação do Atheneu Sergipense a partir de 1871. 
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curso, e quatro do segundo51.   Os respectivos currículos de cada um dos cursos estão 

detalhados no quadro 04.   

   

Quadro 4 - Currículos do Atheneu Sergipense – 1971 

CURSO CURRÍCULO 

Curso de Humanidades 

1° Ano: Gramática e Tradução da Língua 
Latina, Gramática Filosófica e Análise dos 
Clássicos. 

2° Ano: Gramática e Tradução da Língua 
Latina, Gramática e Tradução da Língua 
Francesa, Geografia e História. 

3º Ano: Gramática e Tradução da Língua 
Latina, Gramática e Tradução da Língua 
Inglesa, Aritmética, Álgebra e Geometria. 

4° Ano: Gramática e Tradução da Língua 
Latina, Filosofia Racional e Moral, Retórica e 
Poética. 

Curso Normal 

1º Ano: Pedagogia, Gramática Filosófica da 
Língua Nacional e Análise dos Clássicos. 

2° Ano: Aritmética, Geografia e História 
Geral e do Brasil. 

Fonte: Alves (2005a, p. 86)  

 

Eis as suas finalidades: 

 
O curso de Humanidades: proporcionar a instrução para acesso aos cursos 
superiores, ministrando as cadeiras exigidas nos Exames de Preparatórios, 
bem como formar indivíduos que pudessem desempenhar funções variadas 
na sociedade. Assumia desse modo não só o caráter propedêutico, mesmo 
porque havia ainda na mesma casa o curso Normal, destinado à formação do 
quadro do magistério primário, iniciando a perspectiva de formação 
profissional do magistério sergipano (ALVES, 2005a, p. 83). 
 

Um aspecto interessante do processo de criação dos cursos de Humanidades e Normal 

apontado pelos historiadores é que ambos foram criados e centrados no mesmo 

estabelecimento sob a Regulamentação da Instrução da Província de Sergipe. Segundo Alves 

(2005a, p. 103): ―[...] era um tempo em que, pelo Regulamento Orgânico da Instrução Pública 

                                                             
51 Os primeiros docentes formados pelo Atheneu Sergipense foram ―Cypriano Pinheiro, Terencio Gonzaga, 
Antônio Ribeiro e Antônio Teixeira Fontes‖ (ALVES, 2005a, p. 53). 
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da Província de Sergipe em 1870, a instrução primária era pública e gratuita e a secundária 

dependia de subvenção paga pelos alunos a título de matrícula‖. Como o Atheneu só dispunha 

de ensino secundário, os alunos interessados em concluir ali o curso secundário tinham de 

pagar matrícula anual. Poucos, no entanto, tinham condições financeiras para custear os 

estudos, o que levou a Instituição a se tornar um reduto da elite sergipana.  

Em 1871, matricularam-se apenas alunos do sexo masculino em ambos os cursos do 

Atheneu Sergipense. Isso pode refletir o fato que, na época, as meninas costumavam estudar 

em colégios internos. Sobre isso,  

 
 [...] a historiografia sergipana tem apontado que o Atheneu Sergipense 
destinava-se ao sexo masculino. No entanto, não há no Estatuto do Atheneu 
Sergipense nem em outras legislações analisadas no período da pesquisa 
menção restritiva de alunos do sexo feminino. (ALVES, 2005, p. 103).  
 
 

  As pesquisas de Carvalho (1998) mostram a necessidade de reavaliar interpretações 

de alguns textos que retratam a época, visto que a ausência de meninas na referida Escola não 

significa, necessariamente, que ela seja destinada apenas aos meninos.  

Percebe-se, assim, que o Colégio, em seus primeiros anos de existência, ofertava aulas 

apenas para meninos, com seu quadro docente constituído também por homens52. Alves 

(2005a, p. 55) afirma que o primeiro quadro docente do Colégio Atheneu Sergipense foi 

composto por uma ―significativa parcela da elite intelectual sergipana‖, a convite do Governo, 

sendo selecionadas ―as pessoas que mais aptas lhe pareçam para o fim que se presente‖. Nessa 

perspectiva, o argumento da autora parte do princípio de que, nesse processo, as primeiras 

cadeiras foram impostas pelo poder político vigente, uma vez que não houve processo seletivo 

para a composição do quadro. Posteriormente, as cadeiras e vagas docentes que surgiram 

foram preenchidas mediante concurso público53, fato que pôs o Atheneu Sergipense num 

lugar de destaque haja vista a formação dos seus docentes em diversas áreas do conhecimento, 

conforme aponta Alves: 

 
Por esse processo passaram sujeitos com diferentes formações: farmacêutico, 
médico, engenheiro civil, cirurgião, dentista, mecânico, músico. A 

                                                             
52 Os docentes que compuseram o quadro docente do primeiro plano de estado do Atheneu Sergipense foram: 
Thomaz Diogo Leopoldo; Antônio Diniz Barreto; Geminiano Paes de Azevedo, Justiniano de Melo e Silva; Tito 
Augusto Souto de Andrade; Raphael Archanjo de M. Mattos; Sandro de Barros Pimentel; Ignácio de Souza 
Valadão (ALVES, 2005a, p. 54). 
53 ―Os rituais, métodos, personagens, papéis e formas de julgamento são materiais bastantes detalhados nas 
legislações e demais documentações que regulamentavam as provas de defesa de tese de livre escolha, ou sobre 
assunto sorteado, as provas práticas, quando a natureza da cadeira exigia, as provas escritas, orais e as argüições. 
Depreende-se da análise da documentação que os concursos transformaram-se em púlpitos para a demonstração 
intelectual dos candidatos‖ (ALVES, 2005a, p. 59). 
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participação dos lentes da instituição se fazia presente em constantes artigos 
publicados na imprensa local, disseminando suas idéias, tornando-se visíveis 
na sociedade. Esses sujeitos, ao assumirem funções fora da escola, em 
diferentes circuitos culturais, extrapolavam os limites da instituição com 
estratégias de intervenção na sociedade, tomando assento em cargos 
legislativos, dirigindo órgãos públicos e políticos. Atuaram criticamente nas 
decisões da legislação educacional, emitindo parecer sobre a legislação ao 
serem solicitados pelo governo. (ALVES, 2005b, p. 142). 
 

 
  Um quadro composto por docentes formados em diversas áreas do conhecimento, 

aprovados em seleções públicas, tornou o Atheneu Sergipense uma instituição de grande 

status social54. Na época, além de atuarem como docentes na Instituição, os professores 

escreviam artigos para a imprensa com opiniões sobre determinados assuntos da sociedade, 

exerciam cargos políticos legislativos e diretivos, e, principalmente, influenciavam as 

decisões no campo da educação sergipana. 

Os docentes do Atheneu, tanto os indicados pelo governo quanto aqueles oriundos de 

concurso público, apresentavam formações diversas. Estes tentaram padronizar ―um método 

de ensino secundário, desencadeando estratégias e um método que estabelecesse conexões 

diretas entre a teoria e a prática‖ (ALVES, 2005a, p. 143). Cabia ao professor de cada 

disciplina a preparação de aulas que estimulassem a relação teoria e prática. O método de 

ensino objetivava ao ―intuitivo e prático, marchando sempre do simples para o composto, do 

particular para o geral, do concreto para o abstrato, do definido para o indefinido, com lições 

de cunho especial da metodologia de cada estudo‖ (ALVES, 2005a, p 145).  

 Através desta pesquisa, pretende-se     entender o processo pelo qual passou o CEAS 

em suas formas de organização do trabalho no decorrer de sua história. 

A primeira tentativa da análise foi a de buscar na literatura e nos arquivos da 

instituição as informações e memórias que possibilitassem esse processo.  Nos últimos anos, 

os documentos centenários da Instituição foram catalogados pelo Centro de Educação e 

Memória do Atheneu Sergipense – CEMAS, coordenado pela professora Eva Maria Siqueira 

Alves, tendo como início desse levantamento, o processo de pesquisa de sua tese intitulada ―O 

Atheneu Sergipense: uma casa de educação literária examinada segundo os planos de estudos 

(1870 – 1908)‖ do doutoramento em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, em 2005. Nas palavras da autora: 

 

                                                             
54

 “Não só os primeiros foram mestres de destaque, como também outros beneméritos passaram pelo quadro 
docente do Atheneu Sergipense, conferindo-lhes um status de prestígio intelectual e político‖ (ALVES, 2005b, 
p. 143). 
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Ao focalizar esta casa de educação literária, optei por examinar segundos os 
planos de estudos, evidenciando suas finalidades e destacando os elementos 
coligidos para análise, tais como as cadeiras ministradas, a demarcação 
temporal, os compêndios adotados, as orientações metodologias propostas e 
o sistema de avaliação. [...] A investigação permitiu historicizar o processo 
de organização de identidade da instituição, salientando-o como um 
catalizador das produções culturais e de novas práticas pedagógicas [...] 
(ALVES, 2005a, p. 06). 
 
 

Esse início foi importante para verificar as décadas iniciais do trabalho docente do 

Atheneu Sergipense. Como destaca Alves (2005a), a ―casa de educação literária‖ passou a ser 

responsável pela formação intelectual da ―elite‖ do Estado de Sergipe. Para tanto, foi 

nomeado um quadro docente, com quadro docente foi instituído para esse desenvolvimento, 

posteriormente, as ―cadeiras‖, como eram comumente chamadas naquela época, foram 

preenchidas através de  concursos públicos. 

Sem dúvida, foi uma contribuição muito importante para a construção das memórias 

da instituição, intensificando as formas de ensino, as reformulações curriculares, as 

metodologias de ensino adotadas pelos docentes, os documentos preenchidos sobre a vida 

acadêmicas dos alunos e docentes, os Livros de Atas que demonstravam as resoluções dos 

problemas e situações diversas começaram a ser descobertas, a partir do estudo de Alves 

(2005a). O fato é que na época essas atribuições centravam-se na figura do professor ou no 

quadro das primeiras cadeiras conforme consta das resoluções do Regimento Interno do 

Atheneu Sergipense. Com um nível de conhecimento elevado, os docentes foram escolhidos 

pelo Governo como ―uma significativa parcela da elite intelectual Sergipana‖ (ALVES, 

2005a, p. 44) para fazer parte dessa nova era da educação secundarista sergipana. Sua 

composição está retratada no quadro 05.  

 
Quadro 5 - Docente por disciplinas do Plano de Estudos do Atheneu Sergipense - 1871 

QUADRO DOCENTE DISCIPLINAS 

Thomaz Diogo Leopoldo Gramática Filosófica da Língua Nacional e  
Análise dos Clássicos/Retórica e Poética 

Antonio Diniz Barreto Gramática e Tradução da Língua Latina 
Geminiano Paes de Azevedo Gramática e Tradução da Língua Francesa 
Justiniano de Melo e Silva Gramática e Tradução da Língua Inglesa 
Tito Augusto Souto de Andrade Aritmética, Álgebra e Geometria 
Rafhael Archanjo de M. Mattos História e Geografia 
Sancho de Barros Pimentel Filosofia Racional e Moral 
Ignácio de Souza Valadão Pedagogia 
Fonte: Alves (2005, p. 45) 
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As primeiras cadeiras do Atheneu Sergipense foram ocupadas por docentes com um 

alto nível de escolarização. Contudo, outro aspecto fica claro nessa composição: a ausência 

feminina, ou seja, era um quadro docente masculino para alunos do sexo masculinos. 

Através de uma busca minuciosa nos arquivos do CEMAS, foi possível perceber que, 

embora a literatura da época destacasse o Colégio Atheneu Sergipense como uma instituição 

de educação mista, só foram encontrados registros de exames admissionais de alunas no ano 

de 1890, conforme arquivos da Inspetoria da Instrução Pública Primária da Capital de 

Sergipe, através da Delegação Especial dos Exames Preparatórios. Para o ingresso no Colégio 

Atheneu Sergipense todos os alunos tinham que realizar exames admissionais, nos quais eram 

testadas as suas habilidades para o ingresso nas instituições de ensino.  Nesse sentido,  com 

base na análise documental do CEMAS foi possível identificar que, embora o Colégio 

Atheneu Sergipense estivesse aberto para receber alunas, os documentos da Instituição só 

confirmam o ingresso de alunas  duas décadas depois.  

 

  Figura 02- Exames Preparatórios de Anna Lobão na Inspetoria Geral da Instrução Pública 
Primária e Secundária de Sergipe- 189055 

Inspetoria Geral da Instrução Pública Primária e Secundária da capital do Estado 
Delegação Especial dos Exames Preparatórios, 12 de Novembro de 1890 

 
Redação: 
 
Anna Lobão achando-se habilitada para prestar exame de Francez e Portuguez como mostra o 
attestado infra, pedem-vos que mandeis incluir-a na lista dos axaminandos da referida materia. 
 

Colleggio Inglez, 12 de Novembro de 1890. 
Julia Oliveira 

 
Fonte:  CEMA, 2012. Arquivo nº 31FASS06 – CX 108, p. 47-48. (2012) 56  
 

 

 

 

                                                             
55

 O documento foi transcrito fielmente como a Linguagem da época. Esta data pode não coincidir com a entrada 
exata de alunas no Colégio Atheneu Sergipense, visto que alguns documentos não foram encontrados no período 
da pesquisa, mas no arquivo de exames admissionais o ano de 1890 do CEMAS, a aluna foi aprovada. 
56

 Dados coletados nos arquivos dos exames admissionais do Colégio Atheneu Sergipense organizados pelo 
CEMAS como arquivo nº 31FASS06 – CX 108, p. 47-48. Nota: O documento foi transcrito fielmente como a 
Linguagem da época. Esta data pode não coincidir com a entrada exata de alunas no Colégio Atheneu 
Sergipense, visto que alguns documentos não foram encontrados no período da pesquisa, mas no arquivo de 
exames admissionais o ano de 1890 do CEMAS, a aluna foi aprovada. 
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Figura 03 - Exames Preparatórios de Flora de Alencar Meneses na Inspetoria Geral da 
Instrução Pública Primária e Secundária de Sergipe- 1890 

Inspetoria Geral da Instrução Pública Primária e Secundária da Capital do Estado 
Delegação especial dos Exames Preparatórios, 13 de Novembro de 1890 

 
Redação: 
 
Flora de Alencar Meneses achando-se habilitada para prestar exame de Francez e Inglez 
como mostra o attestado infra, pedem-vos que mandeis incluir-a na lista dos  axaminandos 
da referida materia. 

Colleggio Inglez, 12 de Novembro de 1890. 
Julia Oliveira 

 
Fonte: CEMAS como arquivo nº 31FASS06 – CX 108, p. 49 - 5157      

 

Os exames mostram que no ano de 1890, Anna Lobão e Flora de Alencar Meneses 

foram aprovadas nas provas preparatórias para as matérias Francês e Inglês, mas não foi 

possível confirmar nos livros de matrícula e nem nas cadernetas, visto que aqueles 

documentos só continham anotações a partir da primeira década do século XX. De forma 

paulatina, as mulheres começaram a ingressar no Colégio Atheneu Sergipense, mesmo com o 

número muito inferior ao dos homens. 

  No que diz respeito à educação feminina da instituição, Alves (2005a) apresenta um 

quadro de matrículas (1907-1910)58   conforme as informações estatísticas enviadas ao 

Conselho Superior de Ensino – CSE. Nele, pode-se verificar a inserção feminina nas aulas do 

colegial, sendo uma aluna no ano 1907, uma aluna no 1908,  três alunas no ano de 1909 e  três 

alunas   em 1910. Nos anos posteriores já é possível perceber a continuidade e aumento das 

mulheres matriculadas na Instituição. O Colégio Atheneu Sergipense era uma instituição de 

ensino secundário. Tal característica dificultava a inserção feminina, na medida em que, nas 

suas primeiras décadas de existência, era natural uma formação doméstica, primária ou, em 

poucos casos, Normal para as mulheres. Contudo, esse processo foi rompido por algumas 

mulheres, que são consideradas transgressoras. 

 
Silvia de Oliveira Ribeiro foi à primeira mulher a concluir o Bacharelado em 
Ciências e Letras no Atheneu Sergipense, após seis anos de curso, numa 
época em que outras jovens ingressavam no Colégio tentando romper, na 
primeira década no século XX, a tradição dominante de que a mulher cabia 

                                                             
57

 O documento foi transcrito fielmente como a Linguagem da época. Esta data pode não coincidir com a entrada 
exata de alunas no Colégio Atheneu Sergipense, visto que alguns documentos não foram encontrados no período 
da pesquisa, mas no arquivo de exames admissionais o ano de 1890 do CEMAS, a aluna foi aprovada. 
58 Os exames admissionais citados  contradizem as informações   de Alves (2005), como justificativa pode-se ter 
o fato de que quando a autora desenvolveu sua pesquisa de doutoramento, os documentos da instituição ainda 
não estavam catalogados e reunidos em um só lugar. 
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estudar o curso primário, ou o curso Normal, e tornasse boa mãe. Alguns 
rudimentos de leitura e escrita, de formação religiosa e trabalhos manuais 
bastavam. Protestava o Presidente da Província de Sergipe sobre o descuido 
da educação da mulher. Deveriam cuidar dela com maior desvelo, pela 
missão importante a desempenhar: ―a de mãe de família e a família é a base 
da sociedade‖ (Relatório de 1874) (ALVES, 2005a, p. 77)59. 
 
 

 Dentre os problemas colocados em relação às matrículas de mulheres, naquela época, 

destaquem-se: a  idade que - era um dos critérios de admissão para algumas instituições – e o 

preconceito de homens estudarem com mulheres   dentre outros ligados principalmente às 

famílias. Era uma época em que as instituições de ensino eram, em sua maioria, frequentadas 

por alunos do sexo masculino, salvos os casos dos colégios internos religiosos que dispunham 

de escolas para meninos e para meninas, separadamente.  Com o passar dos anos, mais 

mulheres começaram a se destacar na busca pela formação para além do curso primário e do 

Normal,  haja vista o tímido ingresso das mulheres nos cursos de formação em várias áreas do 

conhecimento, através das aprovações nos exames de admissionais em escola renomadas 

como o Atheneu Sergipense, em especial, na década de 1930. 

Sobre as alunas ―transgressoras‖ da época e do Atheneu Sergipense em particular, 

Santos (1999) destaca na turma de 1939 (30 homens e 13 mulheres) a aluna Maria Thétis 

Nunes que proferiu o discurso de ―oradora da turma‖ da formatura do ginasial. O destaque 

não foi pelo discurso em si, mas porque anos mais tarde ela se tornaria a primeira professora 

catedrática do Colégio Atheneu Sergipense, depois, Diretora da Instituição. O sentimento de 

luta e barreiras que teve que vencer era superior ao dos homens, pois era uma mulher. A 

formação representava não somente um diploma, mas o reconhecimento como mulher e o 

―passaporte para abrir muitas portas para o futuro‖ (SANTOS, 1999, p. 106),   além disso, o 

sonho de tornar-se professora catedrática na época representava um avanço e estabilidade.   

O Atheneu Sergipense, como outras instituições secundaristas da época, além de 

exames admissionais para os alunos, realizava concursos públicos para o preenchimento das 

cátedras dos seus cursos; tradicionalmente eram aprovados docentes do sexo masculino,     

entretanto, o ano de 1945 seria um momento marcante para a história da Instituição, quando, 

para o preenchimento da vaga para a cadeira da disciplina História e Geografia Geral, foram 

apresentadas duas candidaturas, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino.   Segundo 

Santos (1999), isso bastou para que aquele  concurso se tornasse centro das atenções, visto 

que não se tratava apenas de uma disputa por uma vaga docente na instituição, mas sim a 
                                                             
59 Ver mais detalhes sobre a formação feminina no Estado de Sergipe em Freitas (2003). 
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disputa entre um homem e uma mulher. Sobre isso, Maria Thétis Nunes comentou que 

―participar do concurso foi uma ousadia que causou impacto na época. No momento da 

apresentação da Tese, tinha um público que me aplaudia, não sei se era pelo momento ou pelo 

que eu estava apresentando‖ (Apud SANTOS, 1999, p. 107). 

      
 Quadro 6: Resultado do concurso da Cadeira de História Geral do Atheneu Sergipense – 
1945 

Examinadores Título Tese Escrita Didática 
 M60 F61 M F M F M F 

Manuel Cabral Machado 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Carlos Valdemar 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 
João Araújo Monteiro 10,0 9,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,0 
Gonçalo Rollemberg Leite 7,0 7,0 8,0 8,0 6,0 9,0 9,0 10,0 
Virgínio Santana 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 
Média Geral 8,6 8,4 9,4 8,8 9,2 9,8 9,0 9,2 

Fonte: Santos (1999, p. 108). 
  

O concurso com a primeira mulher pleiteando uma cátedra do Atheneu Sergipense foi 

desenvolvido sob os cuidados dos docentes Carlos Valdemar, João Araújo Monteiro, Manuel 

Cabral Machado, Gonçalo Rollemberg Leite e Virgílio Santana, conforme quadro 06. Um 

ponto interessante acerca da apuração do resultado, é que existiu uma disparidade entre as 

notas atribuídas pelos examinadores, isso pode ter ocorrido pelo fato de que os examinadores 

eram docentes de cadeiras variadas, com métodos de avaliação diferenciados. O resultado da 

―somatória das médias obtidas pelos candidatos, observa-se que o resultado final foi idêntico, 

ou seja, nota nove (9,0)‖ (SANTOS, 1999, p. 108). 

Para fins organizacionais, a conquista da professora Maria Thétis ultrapassou a ideia 

da ―vitória do feminino‖, pois o Atheneu Sergipense era organizado por uma Congregação e 

por regimentos, composto e regido por homens. Um momento importante para as mulheres 

sergipanas, na medida em que uma mulher, por  mérito e esforço pessoal, começou a romper 

os espaços da Congregação do Atheneu Sergipense, ou seja, um ―feudo masculino‖. O decreto 

da sua nomeação foi transcrito por Santos: 

 
Decreto de 25.01.1945 – nomeia Maria Thétis Nunes, professor catedrático 
padrão 5º do Colégio Estadual de Sergipe, processo nº 802/46 e de acordo 
com o art. 15, item IV do decreto-lei nº 29 de 28 de outubro de 1941, a 
bacharela em Geografia e História do Brasil pela Faculdade de Filosofia da 
Bahia, para exercer o cargo de professor catedrático padrão 5º da cadeira de 
Geografia Geral do Colégio Estadual de Sergipe (Apud SANTOS, 1999, p. 
108). 
 

                                                             
60 Manuel Ribeiro 
61 Maria Thétis Nunes 
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Com sua nomeação decretada pelo Governador do Estado, Maria Thétis Nunes se 

transformou de aluna a professora do Atheneu Sergipense, sendo considerada membro da 

Congregação da Instituição, que era composta por renomados intelectuais do Estado de 

Sergipe. Embora em um espaço majoritariamente masculino, em que viveu no seu cotidiano 

de estudos e trabalho, a professora Thétis confessa em entrevista que ―jamais me afastei da 

meta traçada, fiel aos sentimentos humanos; jamais me curvei a poderosos para galgar um 

degrau‖ (SANTOS, 1999, p. 09). As palavras da professora refletem os momentos de 

preconceito pelo preconceito, no decorrer de sua formação, durante a realização do concurso 

público com uma banca examinadora masculina, em uma época que as cadeiras dos cursos 

secundaristas eram ministradas por homens. 

A formação intelectual da professora Thétis fruto de anos de dedicação aos estudos e 

influências de renomados professores, bem como suas conquistas, iniciou um processo de 

destaque do papel das mulheres nas relações sociais. Para Santos (1999), a professora 

começou a chamar a atenção para a necessidade de ampliar e desenvolver o espaço de atuação 

das mulheres como educação, saúde, mercado de trabalho, no espaço público, e a formação 

intelectual era uma das armas para a superação das barreiras para as mulheres. A dedicação ao 

trabalho, sua participação social e sua produção científica expressas na imprensa local 

tornaram a professora Thétis uma conceituada intelectual sergipana.  

A produção científica e a sua efetiva participação na Congregação se destacava 

perante os demais docentes, inclusive quanto ao funcionamento da Congregação. Os cargos 

de diretor e secretário do Atheneu Sergipense eram determinados pelo Regimento Interno     

por influência do governador do Estado. No Atheneu Sergipense, esses cargos eram 

preenchidos pelos membros da Congregação. Algumas mudanças ocorreram no processo 

eletivo do ano de 1952, pois na Congregação composta por 21 docentes existia uma mulher – 

a professora Thétis. 

 

Figura 4: Maria Thétis Nunes – Diretora do Atheneu Sergipense, 1954 
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Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS.  

 

Embora solitária na Congregação daquela época, a professora Thétis não tinha 

qualquer vinculação política, mas o respeito de todos pela sua capacidade intelectual. 

Segundo Santos (1999), essa última característica foi o bastante para que fosse convidada a 

assumir o cargo de maior prestígio do Colégio Atheneu Sergipense – o de Diretor. 

 

A reivindicação foi atendida e deferida naquele instante. Firmando o 
compromisso de ser subordinada diretamente ao governador e sem abjurar 
de suas convicções, Thétis aceitou o que jamais pretendia aceitar: a despeito 
da comprovada competência e de uma decorrência normal, na carreira de um 
bom profissional, o destino colocava o Atheneu em suas mãos. Agora, era a 
única catedrática do sexo feminino, mas também a primeira Diretora. O feliz 
precedente, finalmente, acontecia De acordo com o Art. 86, da Lei nº 119, de 
29 de dezembro de 1948, Maria Thétis Nunes, professora catedrática, padrão 
5º, foi nomeada para exercer a função gratificada de Diretora do Colégio 
Atheneu Sergipense, por decreto de 15 de dezembro de 1951 (SANTOS, 
1999, p. 28). 
 
 

A nomeação da professora Thétis foi um avanço para o enfraquecimento das relações 

de poder na Congregação do Atheneu Sergipense, pois uma mulher liderava o trabalho 

pedagógico com maioria masculina tanto no quadro docente quanto sobre os alunos. Seria, a 

partir de sua eleição, uma mulher com a capacidade dentro da instituição de ―agir sobre‖ e 

―determinar o comportamento de outros‖ (PARO, 2010, p. 34). Percebe-se que o que contou 

muito no processo de conquista de ―poder‖ foi a acúmulo de valores sociais e intelectuais da 

professora Thétis no decorrer de sua trajetória social e acadêmica. Neste caso, o ―poder 
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social‖ atribuído à professora Thétis estava ligado às relações com as outras pessoas (alunos, 

docentes, funcionários, pais), ou nas palavras de Paro (2010, p. 35), à ―capacidade de fazer, a 

habilidade para fazer coisas‖. 

 Segundo Paro (2010), o poder social refere-se às capacidades e habilidades do agir 

sobre as coisas, partindo de um fluxo social, visto que as ações individuais se interligam com 

ações coletivas, em outras palavras, a capacidade individual de fazer, também é o resultado do 

fazer do coletivo. No caso específico da escola, as ações da professora Thétis se entrelaçavam 

com as ações do coletivo, destacando-se no seu mandato (1951-1954) pelo processo de 

reorganização pedagógica e inovações introduzidas.  

Os principais resultados desse contexto foram o fortalecimento do discurso feminino 

com a chegada de outras mulheres na Congregação62, e as reformas na organização do 

trabalho docente do Atheneu Sergipense, tais como: funcionamento da instituição, cadernetas, 

livros de matrículas, livros de pontos, atas da Congregação e das reuniões e estrutura física. 

Quanto a esse aspecto, no CEMAS foi possível identificar essas mudanças através da 

organização da documentação da instituição. 

 

Quadro    7 - Organização documental do CEMAS 

ATAS 

Atas de Provas orais 
Atas de Exames 
Atas de sessões extraordinárias 
Atas de requerimentos 
Atas de admissão de alunos e professores 
Atas de promoções 
Atas de colação de grau 
Atas de concursos docentes 
Atas de exames preparatórios 
Atas de exames de Licença Ginasial 

LIVROS 

Livros de atas da Congregação 
Livros dos exames do curso Seriado 
Livros de médias 
Livro de correspondências  
Livros de inscrições para concursos 
Livros de contratos 
Livros de registros 
Livros de visitas 

CADERNETAS 
Cadernetas de notas das disciplinas 
Cadernetas de frequências 

BOLETIM 

Boletins de provas orais 
Boletins de médias  
Boletins de provas parciais 
Boletins de provas finais 

OUTROS DOCUMENTOS 
Nomeação de bancas 
Justificativas de ausências 

                                                             
62 Segundo dados do CEMAS, naquela época ingressaram na Congregação do Atheneu Sergipense as professoras 
Valdete Melo, Ofenisia Soares Freire, Candida M. Ribeiro e Jeruza Costa. 
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Ofícios Militares 
Ofícios da Instrução Pública 
Ofícios para o Departamento Nacional de Ensino 
Ofícios das disciplinas 
Pareceres da Congregação 
Certidões dos exames 

 Fonte:   CEMAS, 2012. 

 

Segundo dados do CEMAS, após o ingresso da professora Thétis na Congregação do 

Atheneu Sergipense, iniciou-se um processo de inserção feminina na instituição, como por 

exemplo, as professoras Valdete Melo, Ofenisia Soares Freire, Candida M. Ribeiro e Jeruza 

Costa.   A análise documental foi importante para verificar os períodos, as provas públicas, 

atuação na Instituição e na Congregação, as posturas demonstradas nas atas de reuniões, 

enfim, o discurso feminino para uma ampliação dos direitos dentro das relações de poder no   

trabalho. As relações de poder dentro da Congregação eram testadas a partir dos conflitos 

entre homens/homens e homens/mulheres, para deter a capacidade de agir sobre as coisas e 

até mesmo, determinar os comportamentos dos outros.  

A relação das diretoras do Colégio Atheneu Sergipense está no quadro 08. 

 

Quadro 8 -  Lista de diretoras e período de gestão no Colégio Estadual Atheneu Sergipense63 

NOMES PERÍODO DE GESTÃO 
 

Maria Thétis Nunes 1952 – 1955 
Rosália Bisto dos Santos 1965 - 1967 
Maria da Glória Menezes Portugal Monte 1968 - 1970 
Maria da Glória da Costa Monteiro 1975 - 1979 
Marlene Rosa Montalvão 1983 - 1986 
Marlene Alves Calumby 1986 - 1987 
Tânia Maria Leite Nunes 1991 - 1995 
Maria da Conceição Hora de Carvalho 1996 - 2002 
Maria José Vieira Pimentel 2002 
Kátia Virginia Santos 2002 - 2003 
Osvaldina Ribeiro da Cruz 2003 - 2006 
Fonte: Mural dos Diretores do Colégio Atheneu Sergipense.  

 

De forma paulatina, as mulheres conseguiram se inserir no quadro docente do Atheneu 

Sergipense, ampliando as relações sociais entre homens e mulheres em conformidade com  

uma relação política de convivências entre os agentes escolares. Contudo, como as mulheres 

eram minorias na Congregação, demoraram muito tempo para assumir o cargo   de poder 

dentro da Instituição, pois somente  depois   da nomeação da professora Thétis é que algumas 

mulheres   foram nomeadas   diretoras da Instituição. As informações contidas no Mural de 

                                                             
63

 Neste quadro podem existir conflitos de nomes e datas. 
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Diretores do Colégio Estadual Atheneu Sergipense foram importantes para a verificação da 

posição feminina na hierarquia de poder, que aconteceu mais efetivamente entre os anos de 

1965 e 1995. O fruto dessa inserção foi a ampliação das diretrizes e normas organizacionais 

da instituição para atender as especificidades socioprofissionais. 

De acordo com os arquivos documentais do CEMAS, foi possível identificar como as 

práticas escolares do trabalho docente eram pensadas no decorrer de sua história. A 

organização do trabalho baseava-se nas decisões da Congregação do Atheneu, visando à 

estruturação das práticas e dos planos de estudos com seus registros documentais (livros, atas, 

cadernetas, boletins, entre outros documentos), que mostram as reformulações do tipo de 

ensino secundarista ofertado, a carga horária, o quadro docente, e os currículos para atender as 

novas exigências de cada época.  

As novas exigências impactaram o trabalho docente secundarista, pois as trajetórias 

das práticas pedagógicas e as práticas de formação são indispensáveis para entender o 

processo pelos quais os conhecimentos teóricos e práticos foram construídos nas diferentes 

etapas/fases da história da educação secundarista estadual e nacional. O marco importante foi 

a transformação do Atheneu em Centro de Excelência. A estrutura física e intelectual do 

Colégio possibilitou um avanço no pensamento pedagógico, na busca da formação integral 

dos alunos, ano após ano, principalmente em 2010, quando o Centro de Excelência foi 

substituído por uma nova proposta pedagógica através da implantação do ―Centro 

Experimental de Ensino Médio - CEEM‖64. 

Atualmente, o Atheneu Sergipense tem 33 docentes (18 mulheres e 15 homens) com 

Gratificação por Tempo Integral. Os atuais docentes participaram de uma seleção interna de 

professores da Rede Estadual para compor o quadro, em que os critérios foram a sua 

qualificação profissional em 2010. Dessa seleção, 28 deles foram classificados para a 

permanência na Instituição e 25 foram remanejados para outras escolas da Rede. 

 

 
                                                             
64 ―O governo do Estado implantou os Centros Experimentais de Ensino Médio – CEEM baseado na experiência 
exitosa, já desenvolvida em Pernambuco, inicialmente denominada PROCENTRO, hoje Programa de Educação 
Integral, que adota padrões gerenciais à luz da experiência empresarial, os quais,   adequados ao projeto escolar, 
passaram  a ser chamados   Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE). Essa tecnologia objetiva formar 
uma consciência empresarial humanística nos componentes da organização, que busca garantir a excelência do 
ensino médio público. Ela é definida como a arte de coordenar e integrar tecnologias específicas e educar 
pessoas por meio de procedimentos simples, que facilmente podem ser implantados na rotina escolar. A TESE 
foi modelada de acordo como a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), tomando como base seus princípios, 
conceitos e critérios. Estes foram agregados aos quatros pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender 
a fazer, aprender a conviver e aprender a ser‖ (PPP, 2010, 08). 
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CAPÍTULO III 

O PERFIL DOS/DAS DOCENTES DO COLÉGIO ESTADUAL ATHENEU 

SERGIPENSE 

 

A Rede de Estadual de Ensino segundo a necessidade de adequar-se à Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional — LDB, Lei nº 9.394/96 — que propôs um modelo 

de ensino com base no aprimoramento de competências e habilidades dos alunos em seu 

desenvolvimento cotidiano. Mudanças foram perceptíveis nas relações organizacionais e 

sociais do contexto escolar, e, a partir dessa nova conjuntura, cabe interrogar quem são 

esses/as trabalhadores/as que integram os novos espaços de trabalho docente. Diariamente são 

testados na estruturação de novos conhecimentos, competências e habilidades ligadas à 

relação de ―saber-fazer‖.  

Que aspectos são relevantes para analisar os/as docentes no trabalho? Que condições e 

realidades são favoráveis ou desfavoráveis para o desempenho da docência? E, mais 

importante: que variáveis indicam a realidade do trabalho docente, para avaliar a ampliação 

dos direitos e da cidadania? Para traçar o perfil dos/as docentes do Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense foram privilegiadas a descrição de algumas variáveis como: sexo, idade, 

escolaridade, estado civil, número e idade dos filhos, tempo de serviço na Rede Estadual e na 

Instituição, entre outros aspectos da organização do trabalho pedagógico. Acredita-se que 

essas variáveis podem responder alguns aspectos objetivos do trabalho docente, visto que, nas 

análises relativas ao trabalho feminino, são expressivas para entender sua inserção e 

participação no mercado de trabalho (CASTRO e LAVINAS, 1992). Outro aspecto 

importante dessas variáveis é a possibilidade de traçar um perfil completo da composição do 

trabalho docente da instituição estudada, e estudar a estruturação familiar e as trajetórias no 

trabalho docente, para, a partir dessas características socioeconômicas, realizar uma análise 

ampliada dos desdobramentos que estão a ocorrer no trabalho reprodutivo e produtivos dos/as 

docentes. 

Para essa fase da pesquisa, foram aplicados 22 questionários com os/as professores/as 

que atuam em sala de aula e com vínculo institucional efetivo. Foram excluídos dessa fase 

três docentes em regime de contratação temporária, substitutos de professores efetivos sob 

licença para estudo — Mestrado; três docentes gozando licença maternidade; cinco 

professores que compõem a equipe técnica da Instituição, pois se entende que esses 

professores foram nomeados devido a interesses políticos e não participaram de seleções 
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internas, entretanto eles serão incluídos na fase das entrevistas semiestruturadas. A aplicação 

do questionário tem como objetivo caracterizar os profissionais, com base em aspectos 

sociais, familiares e profissionais a fim de, posteriormente, ampliar aspectos subjetivos dos/as 

docentes. Nesse sentido, na perspectiva de gênero, as estatísticas contribuem para ―apontar as 

assimetrias entre os sexos enquanto indicadores e se referem, principalmente, a atributos de 

ordem biológica que não exprimem, necessariamente, os atributos culturais e as relações que 

constituem a fundamentação do conceito de gênero‖ (CRUZ, 2005, p. 140). 

 

4.1 SEXO, IDADE E ESTADO CIVIL DOS/AS DOCENTES 
 

É notório, no processo de trabalho, o aumento da participação feminina como força de 

trabalho em vários setores da economia global, em especial no setor de serviços — aspecto 

fortemente debatido na sociologia do trabalho brasileira. O modelo capitalista ampliou as 

visões relativas às profissões, e propôs novos olhares para as mulheres, a partir do 

reconhecimento de funções e atribuições mais próximas do trabalho que era desenvolvido por 

elas no âmbito familiar. A ênfase do processo de democratização dos direitos foi expandida  

começando pelo movimento feminista na década de 1960, com reivindicações universais de 

direitos, bem como do enfraquecimento da família patriarcal pelo processo de trabalho 

capitalista. 

No entender de Cruz (2005), os critérios, as políticas e os programas desenvolvidos 

assumem a existência de igualdade de escolhas entre atores e unidades diante do mercado. 

Contudo, quando se analisam as estatísticas apresentadas sobre a população de trabalhadores, 

é a assimetria existente entre os sexos que mais aparece, ou seja, já aponta para as divisórias 

marcadas pelo ―sexo/classe‖ que permeiam a sociedade e questionam as próprias 

―transformação e a modernização‖ nessa ordem social. 

No mercado de trabalho, observa-se que o crescimento da força de trabalho é   

marcado pelas assimetrias de gênero, na medida em que a inserção tardia das mulheres nos 

postos de trabalho  possibilitou uma inserção secundária em termos de segmentos, salários e 

postos de trabalho. As características femininas contribuíram para marcar sexualmente as 

profissões, pondo as mulheres mais próximas das qualidades requeridas no setor de serviços 

como o da educação.  

Segundo dados obtidos pelos questionários aplicados com educadores da Instituição, 

as mulheres representam 59% da força de trabalho docente, o que confirma uma tendência 

observada em outras pesquisas (IBGE; RAIS; CASTELLS, 2000; CRUZ, 2003) referentes à 
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participação feminina no setor de serviços, principalmente no campo da educação. No ensino 

médio do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, as professoras correspondem a 59% do total, 

enquanto   os professores são 41% do total dos docentes, o que torna  possível afirma que as 

mulheres têm predominado na Instituição, na Rede Estadual e também nacionalmente, haja 

vista algumas funções do setor de serviços — secretárias, enfermeiras, professoras de 

primeiro grau — serem consideradas profissões de ―colarinho rosa‖ (SOARES, 1997). 

Trabalhadoras predominam nessas ocupações pelo fato de algumas características requeridas 

para exercê-las — paciência, gentileza, boa apresentação, habilidade de solucionar problemas 

e de lidar com o outro — estão associadas diretamente às mulheres.  

Para Zarifian (2008), os postos de trabalhos existentes na maioria das atividades 

remuneradas no setor de serviços com forte presença feminina baseiam-se em referências 

naturais, ou seja, em ―qualidades femininas‖. Esse discurso prevaleceu por muito tempo, e 

utilizou  como âncora as relações patriarcais,   através das definições de papéis masculinos e 

femininos demarcadas pelas relações de poder, tanto que as qualidades femininas foram 

longamente utilizadas para justificar a segmentação dos postos  de ocupação e de funções no 

mercado de trabalho. O interessante é entender que, nesse processo, os dados da ―natureza‖ 

foram utilizados como forma de poder simbólico contra as mulheres dentro da esfera 

doméstica, refletindo diretamente nos espaços de socialização e de trabalho remunerado. 

É possível observar que, embora a mudança do capitalismo contribuísse para a 

inserção das mulheres como força de trabalho remunerado, ela ocorre num processo 

diferenciado por segmentações de setores e cargos na esfera global, criando uma divisão 

sexual e social do trabalho. Variáveis como idade, cor/raça e estado civil são relevantes para 

esse estudo, visto que trazem características importantes para compreender a mulher no 

processo de trabalho, as assimetrias de gênero sobre a relação público/privado, 

natureza/cultura, produção/reprodução, trabalho doméstico/trabalho remunerado.  Os dados a 

que se chegou, depois da aplicação estão nas tabelas 01 (idade), 02 (raça/cor) e 03 (estado 

civil). 

No entender de Cruz (2005, p. 144), ―o trabalho feminino não pode ser entendido 

apenas sob a ótica das determinações econômicas, devem ser também considerados os fatores 

individuais e familiares, entre eles, a idade, o estado civil, o número e a idade dos filhos‖. 

Assim, destaca-se a relevância dessas variáveis, pois elas tanto influenciam a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho, como também podem transformar-se em barreiras para sua 

permanência e mobilidade no espaço de trabalho. 
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 Tabela 1 -  Idade  dos/as docentes do Colégio Atheneu Sergipense 

IDADE MULHERES HOMENS 

Quantidade % Quantidade % 

20 a 25 anos 0 0 0 0 

26 a 30 anos 2 15,3 1 11,1 
31 a 35 anos 5 38,4 3 33,3 
36 a 40 anos 2 15,3 0 0 
41  anos ou mais 4 30,7 5 55,5 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

Tabela 2 -  Cor/raça dos/as docentes do Colégio Atheneu Sergipense 
COR/RAÇA MULHERES HOMENS 

Quantidade % Quantidade % 

Branca 3 23 2 22,2 

Preta 2 15,3 1 11,1 
Parda 5 38,4 5 55,5 
Amarela 2 15,3 0 0 
Indígena 0 0 0 0 
Não declarada 1 7,6 1 7,6 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

Tabela 3 -  Estado civil dos/as docentes do Colégio Atheneu Sergipense 
ESTADO CIVIL MULHERES HOMENS 

Quantidade % Quantidade % 

Solteiro/a 6 46,1 4 44,5 

Casado/a 7 53,9 5 55,5 
Divorciado/a 0 0 0 0 
Viúvo/a 0 0 0 0 
Solteiro/a 6 46,1 4 44,5 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

Ao analisar a tabela 1, observa-se que os professores do Atheneu são mais velhos que 

as professoras, pois enquanto 55,5% deles têm 41 anos ou mais, entre as professoras 38,4%   

estão na faixa etária entre 31 a 35 anos.  Embora existam outros percentuais de faixa etária, a 

população masculina tem mais idade que a feminina. Esse aspecto se justifica quando se 

acompanham os dados históricos preservados pela Instituição, marcada há várias décadas por 

um quadro docente predominantemente masculino.  Quanto a esse aspecto, Cruz (2005) 

postula que a idade constitui uma variável individual impregnada de sentidos e significados 

econômicos, culturais e ideológicos; bem como uma categoria que revela mudanças 

qualitativas importantes no mercado de trabalho65. As docentes se inserem na Instituição mais 

                                                             
65

 Para as mulheres, a ―idade delimita espaços de circulação econômica, social, sexual e afetiva, até mais rígidos 
que para os homens, influenciando na demarcação das qualificações, na divisão social do trabalho quanto ao 
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cedo, a partir dos 26 anos, porque apresentam maior qualificação. Essa tendência se mantém 

nacionalmente: de acordo com a Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2009, 

predominam no mercado mulheres com faixa etária inferior à dos homens, e nível de 

qualificação superior. Com as crescentes reformulações pelas quais passou a Rede Estadual, 

em especial no Colégio Atheneu Sergipense, e as seleções internas para o desenvolvimento do 

trabalho docente na Instituição, as mulheres começaram a ingressar em cursos de   

qualificação. A inserção feminina no trabalho docente da Rede Estadual de Ensino é através 

de concurso público, e não pode haver distinção de sexo.   

O status social das mulheres e seu papel no âmbito familiar condicionou as formas de 

sua inserção no mercado de trabalho. Ao contrário do que acontece com os homens, a 

absorção delas em diferentes setores da atividade econômica é influenciada por seu estado 

conjugal (CRUZ, 2005). Nesta investigação, foi possível traçar também um perfil conjugal em 

que o número de casados/as no trabalho docente, tanto para o sexo masculino quanto para o 

feminino, supera o de solteiros/as. Conforme se percebe na tabela 02, entre as  docentes, 

53,9% são casadas e 46,1% são solteiras; dos homens, 55,5% são casados e 44,5% são 

solteiros66. Pode-se inferir que no Colégio Atheneu, homens e mulheres casados/as são 

maioria em relação ao número de solteiros/as. Especificamente, para as mulheres casadas, o 

campo da educação favorece a inserção de mulheres maduras e com filhos, visto que a 

discriminação contra as mulheres foi diminuída tendo em vista as políticas de admissão por 

concurso público e de carreiras igualitárias entre homens e mulheres. 

 Ademais, a elevação dos níveis de escolarização e de qualificação para o trabalho foi 

determinante para as transformações das relações familiares, visto que o alto nível de 

qualificação e a remuneração compatível passaram a compensar os gastos de infraestrutura 

doméstica   com a saída das mulheres do espaço doméstico. Nesse sentido, cabe dizer que há 

uma associação íntima entre escolarização e trabalho feminino, pois está enfraquecendo os 

efeitos das relações patriarcais, bem como foram significativos para as mudanças de valores e 

de novas necessidades da família, determinantes para a participação feminina no campo do 

trabalho. 

 

                                                                                                                                                                                              

gênero, raça, geração, revelando-se importante para entender o uso e preço da força de trabalho feminina no 
mercado‖ (CRUZ, 2005, p. 146). 
66 Outro aspecto interessante sobre o estado civil dos/as docentes é a ausência de divórcios e viuvez entre os 
pesquisados.  
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4.2 ESCOLARIDADE E TEMPO DE SERVIÇO DOS/AS DOCENTES 

 

Com relação à Rede Estadual, é possível afirmar que o tempo de trabalho de 

professores e professoras é coerente com as estatísticas que apontam a feminização do 

magistério: 46% das docentes têm até  dez anos de trabalho, e 54% delas têm mais de dez   

anos de trabalho. Já a inserção dos professores é menor, pois   33,3% conseguiram suas vagas 

há menos de   dez anos, enquanto que 66,7% já trabalham na Rede há mais de dez anos.   Haja 

vista tais dados, pode-se depreender que a feminização do magistério estadual sergipano é um 

processo tardio, verificado nos últimos dez anos. No que se refere ao Colégio Atheneu 

Sergipense, os dados mostram a superioridade masculina — 44,5% acima dos 16 anos de 

trabalho —, em relação à feminina — 7,6%. Entretanto, na última década, as mulheres 

inserem-se num percentual de 99,4% com 10 anos de trabalho em relação à masculina, com 

65,5%, consoante dados apresentados nas tabelas 4 e 5. 

                    

Tabela 4 - Tempo de serviço na Rede Estadual 

PERÍODO MULHERES HOMENS 

Quantidade % Quantidade % 

1 - 5 anos 2 15,5 1 11,1 

6 - 10 anos 4 30,7 2 22,2 
10 - 15 anos 2 15,3 2 22,2 
Acima de 16 anos 5 38,5 4 44,5 
Total  13 100 9 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

Tabela 5 - Tempo de serviço no Colégio Atheneu Sergipense 

PERÍODO MULHERES HOMENS 

Quantidade % Quantidade % 

1 - 5 anos 6 46,2 1 11 

6 - 10 anos 6 46,2 4 44,5 
10 - 15 anos 0 0 0 0 
Acima de 16 anos 1 7,6 4 44,5 
Total 13 100 9 100 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

Um fator relevante que contribuiu para que, na última década, a participação feminina 

aumentasse significativamente foi a existência de processos de seleção internos realizados 

pela SEED para o trabalho em Dedicação Exclusiva no Colégio Atheneu Sergipense, através 
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deles as mulheres mais qualificadas estão se inserindo maciçamente no trabalho docente da 

Instituição, pois   as qualificações são os principais atributos para inserção e permanência. 

Qualificações profissionais tornaram-se atributos muito valorizados nas novas formas de 

organização do trabalho docente, pois, com as reformulações da educação básica, os 

trabalhadores adquiriram qualificação no desempenho de habilidades e competências a fim de 

formar e preparar os alunos para o trabalho de forma globalizada. 

Bruschini (2008) afirma que a expansão da escolaridade — a que as brasileiras têm 

cada vez mais acesso — é um dos fatores de maior impacto sobre a inserção feminina no 

trabalho remunerado. O nível de escolaridade das mulheres é muito superior ao dos homens, 

diferencial de gênero que se verifica também na população em geral: ―em 2005, 32% das 

trabalhadoras tinham mais de 11 anos de estudo, contra 25% dos trabalhadores‖ 

(BRUSCHINI, 2008, p. 20). Observa-se que, na Instituição em estudo, essa realidade também 

tem se confirmado, conforme o Gráfico 3: 

 

       
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

As mulheres ingressaram na Instituição mais qualificadas que os homens:   são 53,8% 

com   nível superior; 38,5% com   título de especialização; 7,7% com título de mestrado, 

enquanto entre os homens    11,1%    têm nível médio; 66,6  têm nível superior; e 22,2%  têm 

título de especialização. Sobre a continuação da formação em serviço, as mulheres 

aumentaram ainda mais o nível de qualificação para mestrado e doutorado; já os homens 
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continuaram aumentando sua qualificação progressivamente para os níveis de especialização 

e mestrado, em taxas de crescimento menores que as das mulheres. 

  Quanto a esse novo contexto, Melo (2010) destaca que a escolarização está sendo 

vista como um instrumento de empoderamento das mulheres, pois em todas as partes do 

mundo níveis mais elevados de educação permitiram às pessoas, nas últimas décadas, 

melhorarem a qualidade de suas vidas. Um melhor nível educacional possibilita o aumento do 

potencial de geração de renda, da autonomia, do controle de sua fertilidade e a maior 

participação na esfera pública. 
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CAPÍTULO IV 

A CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA DOCÊNCIA SOB  A 

PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

Neste capítulo analisa-se a construção das relações de trabalho docente sob a 

perspectiva de gênero, conforme depoimentos obtidos através de entrevista semiestruturadas 

com professores e professoras do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, apoiados no 

conhecimento das dimensões objetivas e subjetivas das experiências docentes. Considerou-se 

que o processo de interação das entrevistas foi fundamental para identificar as práticas, 

relações, representações e as subjetividades do universo social em que os/as docentes se 

inserem, delimitados intimamente pela relação de tempo/espaço. Inicia-se com as novas 

alternativas de organização do trabalho docente no Ensino Médio, que, ao longo dos anos 

obedece a uma formatização de organização estrutural, espacial e temporal. Posteriormente, 

verificam-se as formas de inserção/permanência no trabalho docente, conforme a  perspectiva 

dos/as docentes. Conclui-se com a discussão acerca do trabalho como uma categoria central e 

imaterial na vida dos/as docentes. 

 

5.1 AS NOVAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO 

ENSINO MÉDIO 

 

A prática docente, ao longo dos anos obedece a uma formatização de organização 

estrutural, espacial e temporal, na qual seu centro se situa na escola. A escola sempre foi um 

lugar de interações humanas regradas pelas interferências e influências as mais variadas 

possível (professores, alunos, funcionários, pais), por isso é um espaço de construções de 

saberes definidos a partir de vários fatores como as rotinas, as regras, planos, currículos, que   

estruturam cotidianamente o trabalho docente.  

  Neste início de discussão, autores como Tardif e Lessard (2009) analisam o trabalho 

docente como um espaço de construção de elementos para teorizar a docência como uma 

―profissão de interações humanas‖.  Assim, a escola é um espaço de organiza o trabalho dos 

docentes, visto que   ela   ―[...] possui algumas características organizacionais e sociais que 

influenciam o trabalho dos agentes escolares‖ (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 55).  As 

influências podem ser internas e externas, objetivas e subjetivas se considerar que as essas 

práticas cotidianas das instituições de ensino não são compostas apenas por professores. 

Nesse sentido, os autores chamam a atenção para a representação da escola para além de um 
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espaço físico, podendo ser apresentada e representada como outros espaços, tais como o 

―social, de produtos de convenções sociais e histórias, o socio-organizacional e com 

características próprias‖ (TARDIF; LESSARD, 2009, p. 55). 

A escola, como um espaço de organização social, define e estrutura o processo e as 

práticas escolares dos docentes, de forma que sua realização passa a ser fragmentada em 

setores, e criam formas de elaboração e execução diferenciadas,  em especial  com as ações 

planejadas por uns e supervisionadas por outros. A realidade escolar é fruto das interações 

coletivas regradas através das concepções sócio-históricas, que, de forma progressiva, 

constituiu - através da relação tempo/espaço -, várias rotinas e regras organizacionais não 

muito flexíveis para o trabalho docente. Parte-se da concepção de que as escolas são espaços 

sócio-organizacionais (TARDIF, LESSARD, 2009, p. 56), na qual existem várias formas de 

relações/interações entre os indivíduos dentro do mesmo espaço, pondo em teste as mais 

variadas formas de ―tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos 

circunstanciais ou profundos de suas relações‖. Essas relações socio-organizacionais propõem 

aos docentes novas formas de (re)construir-se dentro de suas práticas pedagógicas e sociais 

cotidianas, a partir principalmente da construção de uma consciência social. Segundo Dias 

(2011b), tal consciência surge das inter-relações sociais, na medida em que todo sujeito tem 

sua conduta influenciada ou influenciadora, bem como se alimenta de novas possibilidades  

conforme essa ―dualidade‖.  

Nessa linha de reflexão, além das interferências das relações sociais na organização do 

trabalho docente, este está permeado pelos aspectos burocráticos do próprio sistema de 

ensino. Aspectos como os currículos, planos de ensino das disciplinas, o planejamento anual, 

o Projeto Político Pedagógico, o sistema de notas e cadernetas, metas e objetivos, reuniões, 

capacitações e relacionamentos estão ligados às especificidades subjetivas e simbólicas de 

cada docente, que, no contexto escolar, são trabalhados coletivamente, a fim de contemplar os 

resultados esperados por todos. Neste último caso específico, as imagens subjetivas e 

simbólicas da docência se agravam com o resultado ou fruto imaterial desse trabalho. 

Soratto (2006) traz uma discussão muito significativa sobre a escola, como uma 

―organização multiprofissional‖. Para o autor, o cotidiano das instituições de ensino é repleto 

de profissionais, assim como os docentes, com funções distintas numa mesma organização, ou 

seja, um desenvolvimento do trabalho voltado para o ensino, alguns mais diretamente que 

outros. Embora realizem atividades na escola, há uma distinção entre um conjunto de tarefas 

assinaladas pelo autor como as de ―função-meio‖ e as de ―função-fim‖.  
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No caso da escola, a sua missão ou objetivo é educar. O grupo de 
profissionais que está ligado oficialmente e reconhecidamente a essa missão 
– os professores – desempenham o que chamamos de ―função-fim‖. São eles 
que, em sala de aula, em contato direto com os clientes da instituição – os 
alunos – participam diretamente do processo de ensino-aprendizagem, 
construindo com o seu trabalho o próprio processo. O segundo grupo, os 
trabalhadores em ―função-meio‖, que nas escolas são funcionários ocupando 
as mais diferentes funções, também está ligado à realização do objetivo 
central da organização, mas de forma indireta. Realizam funções e atividades 
que fornecem a base, o terreno sobre o qual é possível realizar a meta 
principal da organização (SORATTO, 2009, p. 122). 

 

Como forma de organização da escola, essas atividades ou funções pré-definidas como 

direta ou indireta contribuem para um maior distanciamento das funções, ao mesmo tempo em  

que criam barreiras nas identificações profissionais,   pois todas as atividades/funções são 

consideradas como relevantes para o processo de ensino, entretanto elas não são tratadas ou 

valorizadas  com a mesma intensidade. As formas de valorização e desvalorização das 

funções na escola foram citadas no discurso de um dos entrevistados, quando o docente deu 

ênfase à importância da incorporação da regência de classe para os docentes que realizam as 

―atividades fim‖, ou seja, atividades diretamente ligadas ao aluno em sala de aula. 
 
A regência é uma gratificação que a lei de nosso plano de carreira chama de 
Gratificação Pecuniária, que a gente tem para efeito de diferenciar e, na 
verdade, para estimular o professor que está atuando cotidianamente em sala 
de aula nas escolas. No meu entendimento, a ―atividade fim‖ é mais 
relevante que a ―atividade meio‖. A atividade meio é toda atividade que eu 
possa realizar que não seja na sala de aula ou que não tenha ligação direta 
com o ensino, por exemplo, se eu estou na secretaria no setor de protocolo, 
eu estou exercendo uma atividade meio, só que eu sou professor fora da sala 
de aula. Só que nós brigamos e insistimos pela regência porque ela 
diferencia os professores que estão na sala de aulas dos professores que não 
estão na sala de aula, ou até mesmo dos outros profissionais da instituição. 
Sobre isso temos o exemplo do assessor pedagógico, ele não lida 
diretamente como a criança, o jovem ou com o adulto estudante, não lida 
diretamente com as questões da sala de aula, por isso a regência. A regência 
é um incentivo para o professor permanecer na sala de aula, para 
desenvolver seu trabalho, que nesse processo, com o seu aluno construa uma 
relação que possibilite a criatividade, a criticidade, o avanço, o crescimento 
desse aluno e o seu próprio crescimento porque nesse processo a gente 
ensina a aprender e aprende ensinando (Docente, masculino, 39 anos, dois 
filhos, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 
 
 

Assim, fica notória a concepção do docente da valorização das funções exercidas 

diretamente com os alunos, com o destaque relativo à importância da conquista salarial para 

os que exercem a ―atividade fim‖.   Na fala do professor também está exposta a falta de 

preocupação com os funcionários que compõem a equipe técnica da Instituição, e a equipe de   
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apoio, uma vez que os primeiros   são indicações da gestão pública; e os últimos por 

realizarem concursos públicos para esses cargos com salários inferiores. Em contrapartida, ao 

que foi destacado pelo docente, Soratto (2009), nas suas argumentações sobre as funções 

diretas ou indiretas nas escolas, admite que elas   portam especificidades fundamentais e 

importantes para a finalidade de ―educar‖, pois nesse processo a ―função–fim‖ e ―função-

meio‖ se interligam para   transformar, no processo de organização escolar, todos os 

profissionais em educadores. 

Essas perspectivas levaram a buscar compreender as novas formas de organização do 

trabalho escolar, partindo da profissionalização interativa do trabalho docente para chegar às 

novas dimensões de análises das atividades e das bases organizacionais da docência no 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense – CEAS, durante o desenvolvimento de uma educação 

secundarista que, de forma paulatina, se readaptou às exigências de sua época.  

Abordar as formas de organizações do trabalho docente do ensino médio justifica-se 

pelo fato de que as práticas escolares e a formação docente obedecem a uma lógica histórico-

política que se desenvolve no decorrer dos anos para suprir as necessidades sociais e 

econômicas do país, numa relação direta entre macro/micro, nacional/local e urbano/rural. O 

desenvolvimento de novas concepções pedagógicas para o processo de formação, qualificação 

e desenvolvimento do trabalho docente passou a fazer parte do debate político, introduzindo 

no cotidiano novas legislações que ampliaram as práticas escolares. Uma dessas primeiras 

reformulações foi à ampliação do currículo, no qual novas disciplinas foram instituídas, outras 

repensadas e reformuladas. A ideia principal era criar um processo de rompimento com as 

práticas escolares tradicionais, a fim de atribuir novos sentidos e significados às práticas do 

trabalho docente. 

O Colégio Estadual Atheneu Sergipense perpassou pelas várias reformas educacionais 

brasileiras com as chamadas de Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961, 1971, 

1982 e 1996)67. Embora a Instituição com status social, construído historicamente pela 

                                                             
67 A LDB nº 9.394/96  determina as formulações educacionais da Educação Básica atuais. O Art. 13, 
especificamente, trata das atribuições dos docentes, com a seguinte redação: ―I – participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; III – zelar pela aprendizagem dos alunos; IV – estabelecer estratégias 
de recuperação para os alunos de menor rendimento; V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade‖ 
(BRASIL, 1996). Também pelo Estatuto do Servidor do Magistério Estadual, que aos profissionais da educação 
pública estadual cabe: ―I - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do sistema 
público de educação básica; II - levar o aluno a se desenvolver, de forma independente, nas suas dimensões 
intelectual, cultural e técnica; III – estimular, nos alunos, práticas de estudos que favoreçam a construção 
coletiva do conhecimento, através da formação de grupos, de mesas redondas e de outras modalidades 
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tradição do alto nível intelectual dos seus docentes e os variados tipos de exames admissionais 

realizados pelos docentes e alunos, foi sendo diminuída com o impacto das reformas e 

reorganizações da prática docente.  

Percebe-se que, na atualidade, o status social da Instituição ainda permanece perante 

as demais instituições da rede estadual, em especial, no que se refere aos docentes. Contudo, 

na ultima década o Atheneu passou de ―Centro de Excelência‖ para ―Centro Experimental de 

Ensino‖ que se baseia na perspectiva da ―tecnologia Empresarial Socioeducacional que reside 

na vivência dos princípios e conceitos que a norteiam por instrumentos de intervenção, da 

Pedagogia da Presença versus Educação pelo Trabalho e pela Delegação Planejada‖ (PPP, 

2010, p.11).  

A concepção de ―Pedagogia da Presença‖ e ―educação pelo trabalho planejado‖, 

desenvolvida pelos/as docentes do Atheneu Sergipense busca uma prática escolar que 

aproxime cada vez mais os agentes da instituição através da relação tempo/espaço, na medida 

em que as atividades docentes são ampliadas e planejadas integralmente. Para a implantação 

da proposta foi feito um estudo das práticas escolares e do trabalho docente desenvolvido pela 

Instituição, a fim de analisar o desenvolvimento coletivo e individual. Sobre esse processo, 

um dos entrevistados destacou que no primeiro momento foi realizada uma reunião de 

sensibilização, na qual foi discutida a necessidade de elaborar uma proposta pedagógica que 

se interligasse com as ideias do ―Centro Experimental de Ensino‖. Foram priorizadas (dando 

importância para) questões como: onde estamos? Para onde queremos ir? E o que queremos 

alcançar?  

Para tanto foram realizadas também reuniões por segmentos (docentes, 
alunos, pais e funcionários) para aplicação de questionários e realizadas 
reuniões com a comunidade escolar para apresentar os problemas detectados, 

                                                                                                                                                                                              

participativas; IV - utilizar métodos e técnicas que melhor se adaptem às características culturais dos alunos, 
respeitando seu universo vocabular e capacidade de compreensão; V - empenhar-se com a qualidade dos 
conteúdos transmitidos no processo ensino-aprendizagem; VI - comprometer-se em utilizar uma metodologia 
que tenha o aluno como o principal interlocutor; VII - promover, junto à comunidade escolar, ampla reflexão 
sobre a realidade sócio-cultural da comunidade e os problemas dela advindos, considerando-os no processo de 
ensino-aprendizagem; VIII - garantir a fixação dos conteúdos de aprendizagem por eles veiculados; IX - utilizar 
métodos de verificação da aprendizagem compatíveis com os objetivos do sistema educacional; X - elaborar e 
cumprir plano individual de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; XI - estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; XII - ministrar aulas e desenvolver outras 
atividades pedagógicas durante o período letivo, objetivando o sucesso do processo ensino-aprendizagem, na 
recuperação dos alunos que se encontrem em defasagem neste mesmo processo, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. XIII - participar 
do processo de planejamento, elaboração, execução, acompanhamento e avaliação anual do projeto pedagógico e 
do plano anual da Escola; XIV - caminhar rumo à construção de um projeto educativo ―passível de avaliação 
social; XV - participar do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do desenvolvimento 
profissional em todas as etapas e instâncias‖ (SERGIPE, 1994). 
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discuti-los e coletar propostas, através da caixa de sugestão para elaboração 
das ações de curto, médio e longo prazo.  (Equipe Técnica, feminino, casada, 
49 anos, 03 filhos, Especialista, 17 anos na Instituição).  
 

Parte-se do pressuposto de que a instituição assegura aos alunos conhecimentos 

articulados e contextualizados, para estimular a autonomia, para adotar estratégias de ensino 

diversificadas, organizando os conteúdos de ensino em estudo interdisciplinares. A ênfase das 

práticas escolares está no modo pelo qual as ações do trabalho docente são planejadas e 

articuladas para pensar o desenvolvimento amplo dos alunos, tendo como eixos centrais a 

concepção da presença efetiva dos docentes na instituição e a forma que a prática do trabalho 

docente é planejada. O espaço estrutural da instituição propicia essa interação maior na 

prática docente, pois o desenvolvimento e acompanhamento das ações coletivas passaram a 

ser permanentes e sistemáticas do cotidiano escolar.  

 

Quadro 09 - Distribuição/organização do espaço físico do Colégio E. Atheneu Sergipense – 

2010 

TÉRREO 1º ANDAR 
Sala 01 – Diretoria Sala 26 – Arquivo 
Sala 02 – Gabinete do Diretor Sala 27 – Professores 
Sala 03 – Coordenadoria de Ensino Sala 28 – Multimídia 
Sala 04 – Secretaria Sala 29 – Copa 
Sala 05 – Sala de aula Sala 30 – Sala de aula 
Sala 06 – Sala de aula Sala 31 – Sala de aula 
Sala 07 – Sala de aula Sala 32 – Sala de aula 
Sala 08 – Sala de aula Sala 33 – Laboratório de Informática 02 
Sala 09 – Laboratório de Informática 01 Sala 34 – CEGAS 
Sala 10 – Laboratório de Matemática Sala 35 – Laboratório de Química 
Sala 11 – Grêmio Estudantil Sala 36 – Laboratório de Biologia 
Sala 12 – Banda Sala 37 – Sala de aula 
Sala 13 – CEMAS Sala 38 – Laboratório de Física 
Sala 14 – Artes Sala 39 – Sala de aula 
Sala 15 – Comitê Pedagógico Sala 40 – Sala de aula 
Sala 16 – Sala de aula Sala 41 – Sala de aula 
Sala 17 – Sala de aula Sala 42 – Sala de aula 
Sala 18 –  Copiadoras Sala 43 – Sala de aula 
Sala 19 – Sala de aula Sala 44 – Sala de aula 
Sala 20 – Biblioteca Sala 45 – Sala de aula 
Sala 21 – Arcádia Literária Sala 46 – Sala de aula 
Sala 22 – Sala de aula Sala 47 – Sala de aula 
Sala 23 – Sala de aula Sala 48 – Auditório 
Sala 24 – Sala de aula Sala 49 – Almoxarifado 
Sala 25 – Sala de aula  
Cantina  
Quadra Poliesportiva  
Praça de Alimentação  
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 
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Quando se observou a organização dos espaços educativos e administrativos do 

Atheneu Sergipense percebeu-se que há uma preocupação com os espaços de ―atividades 

meio‖ como diretoria, gabinete da direção, coordenadoria de ensino, secretaria e comitê 

pedagógico que estão localizados no térreo e próximos à entrada da Instituição. Quando 

questionados  quanto a esse aspecto, os/as profissionais desses setores comentaram que isso 

facilita o contato com as pessoas que não conhecem a Instituição, bem como pela necessidade 

de adaptar o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, tanto visitantes 

quanto alunos/as. Os espaços para o desenvolvimento da ―atividade-fim‖ são bem variados e 

disseminados por toda parte, com salas de aulas situadas no térreo e no primeiro andar, 

laboratórios de aulas práticas e outros espaços de socialização da Instituição. Percebe-se, 

então, que a Instituição tem como finalidade organizar seus espaços de atividades ―fins‖ e 

―meios‖ para desenvolver o processo de ensino. 

A existência dessas funções é vista pela Instituição como um processo coletivo de   

ações a serem desenvolvidas, visto que os agentes partem do princípio de que todos 

transformam a organização escolar e as práticas escolares. Quando se verificou a realização 

das atividades ―meios e fins‖, por sexo, observou-se que a atuação nas atividades fins são 

desenvolvidas por 18 mulheres e 15 homens; nas atividades meios, como secretaria, a 

ocupação é de   sete mulheres e   três homens, na Coordenação Pedagógica trabalham três   

mulheres e  um homem,   e a direção da Instituição é exercida por um homem,  Esta realidade 

está exposta na figura 5, a seguir.   
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Figura 5: Mapa de distribuição/ocupação por sexo dos espaços físicos do Colégio Atheneu 
Sergipense - 201068 

 
        Fonte: Colégio Atheneu Sergipense. 
 
 

Percebe-se que, na medida em que o nível hierárquico aumenta, a participação 

feminina permanece superior em relação à dos homens, exceto no que se refere ao cargo de 

direção que é de ocupação masculina, pondo em evidência a continuação da predeterminação 

masculina para o exercício do poder no cargo diretivo.  Segundo Paro (2010), essa realidade 

da Instituição, em que os homens, por muito tempo, detêm o poder em relação à participação 

das mulheres nos cargos de direção, remete aos conceitos de ―poder estabilizado‖ e de ―poder 

institucionalizado‖. No caso específico da Instituição, o poder estabilizado se desenvolve 

quando uma pessoa (neste caso, um homem) executa ações contínuas com o fim de exercer 

poder sobre os demais docentes (mulheres e homens); e o poder ―institucionalizado‖ está 

articulado para definir as diversas funções da instituição que se articulam entre si, ou seja, um 

docente acaba por estabelecer as regras da instituição e coordena sua execução nas práticas 

escolares.  

Nessa perspectiva, as relações de poder são perceptivas por meio de imagens sociais 

de poder desenvolvidas pelo homem, na educação do Atheneu Sergipense.   Na educação 

escolar esse processo se amplia para os agentes da instituição, nas relações com os alunos, 

                                                             
68

 A cor verde representa a ocupação masculina e a cor laranja corresponde à ocupação feminina.  
 

Direção 

 

Coordenação Pedagógica 

Secretaria 

Docência 
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professores, funcionários e familiares. Particularmente, os docentes possuem uma parcela 

maior de influência nessas relações de poder, quando predeterminam os conteúdos e as 

formas de trabalho para o sucesso dos alunos ou, até mesmo, quando lidam com as questões 

subjetivas que cercam as imagens positiva/negativa das identificações desses agentes. O fruto 

desse processo é a presença de novas formas de se pensarem e realizarem suas práticas 

escolares nos espaços rotinizadores da instituição. 

A transmissão de conteúdos e saberes docentes previamente estruturados foi superada 

com o  incremento de situações educativas de experimentação no cotidiano. Do mesmo modo, 

os agentes desenvolvem relações na socialização que influenciam e são influenciados através 

das práticas cotidianas e rotinas estabelecidas na instituição. A rotina descreve as obrigações 

pedagógicas dos docentes com suas aulas, mas também as demonstra nos espaços/tempos de 

socialização entre professores/aluno, professores/funcionários e professores/professores. No 

plano da organização, a relação tempo/espaço contribui para que os agentes escolares 

socializem e assimilem as normas e conhecimentos que constroem o eixo das relações 

humanas. Segundo Tardif e Lessard (2009), a organização das rotinas da escola parece 

remeter a um tempo social e coletivo na construção do trabalho escolar, tanto dos alunos 

quanto dos professores. A rotina pode também ser considerada como uma construção das 

atividades sociais do dia a dia, a partir das ações do consciente e do inconsciente, nas 

identificações e subjetividades que estão presente na dualidade (influenciar/ser 

influenciado)69, visto que o tempo/espaço escolar é pensado e construído para atingir seus 

objetivos. (DIAS, 2011a). 

  
Quadro 10 - Rotina dos professores no Atheneu Sergipense – 201170 

HORÁRIO ATIVIDADE 
7h Entrada dos professores 
7h – 7h 50min Aula  
7h:50 – 8h  Intervalo I 
8h:00 – 8h 50min Aula  
8h:50 – 9h 40min Aula  
9h:40 -  10h  Intervalo II 
10h:00 – 10h50 min Aula  
10h:50 – 11h40 min Aula  
11h:40 – 13h20 min Almoço 
13h:00 – 13h50 min Aula  
14h:40 – 15h30 min Aula 
15h30 min Saída dos professores I71 

                                                             
69 Giddens (2003) mostra, de forma clara, a estrutura e a dualidade (influenciar/ser influenciado) da sociedade –   
a escola é vista  como uma instituição que influencia –, no momento em que reflete sobre os aspectos 
rotinizadores do cotidiano, que se reporta à prevalência de determinadas formas de conduta sustentadas pela 
segurança ontológica (confiança que a realidade é o que parece ser). 
70 Geralmente, cada docente leciona seis aulas por dia, ficando com até dois horários vagos. 
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15h30 min –  15h 40 min Intervalo III 
15h 40 min – 16h 30 min Aula  
16h 30 min Saída dos professores II72 

Fonte: Atheneu Sergipense, 2011. 

 

Nos momentos das observações realizadas no decorrer da pesquisa sobre a realidade 

escolar,  foi possível observar as demonstrações e representações de gênero e perceber que, 

embora todos os docentes realizem interações com os alunos em suas aulas e nos corredores 

da Instituição,   o intercâmbio entre os docentes e funcionários  é demarcado pela diferença 

entre homens e mulheres. No cotidiano das práticas escolares essas diferenciações aparem 

como mais evidência nos Intervalos I, II e III, visto que homens e mulheres distanciam-se e  

agrupam-se em alguns lugares determinados (como cantinas, mesas externas e corredores para 

os homens e sala de professores e copa para as mulheres). As observações realizadas no 

interior da Instituição nos momentos dos intervalos foram muito relevantes para a análise e 

constatação de que há lugares de ―lazer‖ ou ―ócio‖ determinados para homens e para 

mulheres. Quando questionados sobre esses aspectos nas conversas e entrevistas, os docentes 

(homens e mulheres) justificam que são apenas identificações ou proximidades de 

interesses, sem diferenciações ou distanciamento de gênero. Contudo, cabe questionar o que 

essas ―identificações ou proximidades de interesses‖ camuflam, visto que são essas falas que 

representam as especificidades femininas e masculinas, as formas como se percebem dentro 

das relações de trabalho, bem como as representações de gênero contidas nas proximidades e 

interesses femininos e masculinos, demarcados pelo tempo e espaço escolar. 

Tardif e Lessard (2009, p.69) desenvolvem uma ampla discussão quanto à forma como 

o tempo escolar é construído. Para os autores, o tempo é pensado, inicialmente, ―por um 

continuum objetivo, mensurável, quantificável, administrável. Mas, em seguida, ele é 

repartido, planejado, ritmado de acordo com avaliações, ciclos regulares, repetitivos‖. Em 

outras palavras, essa forma de estruturação do tempo escolar é mais intensificada para os 

docentes, visto que os fluxos de aprendizagens dos alunos perpassam pela organização da 

atividade docente. No caso do Atheneu Sergipense, os docentes desenvolvem a perspectiva de 

ensino crítico, participativo e produtivo, sobretudo com ―o desenvolvimento da capacidade de 

abstração e análise dos alunos, superando o conhecimento fragmentado e adquirindo uma 

aprendizagem abrangente e significativa‖, como foi exposto por um dos entrevistados. 

                                                                                                                                                                                              
71 Referentes aos dias de segunda, terça, quinta e sexta-feira; 
72 Referente ao dia de quarta-feira. 
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  Depois de uma análise minuciosa no Projeto Político Pedagógico, foi possível   

identificar que, para desenvolver essa perspectiva de ensino, a Instituição aderiu à 

implantação da proposta de metodologia de ensino dos centros experimentais de ensino,    e a 

sua principal justificativa  é o fato de que os métodos e procedimentos pedagógicos iriam 

suprir as especificidades da Instituição. 

 

A proposta propõe dentro de um processo dinâmico, participativo e 
contínuo, estimular novas formas de organização das disciplinas articuladas 
com atividades integradoras, a partir das interrelações existentes entre os 
eixos constituintes do ensino médio, ou seja, o trabalho, a ciência, a 
tecnologia e a cultura. A intencionalidade de uma nova organização 
curricular é exigir uma escola ativa e criadora, construída a partir de 
princípios educativos que unifiquem, na pedagogia, tanto no plano 
metodológico quanto no epistemológico (PPP, 2010, p.12). 
 
 

Em termos de organização, a mudança curricular do Atheneu Sergipense foi pensada 

para desenvolver as competências e habilidades cognitivas e culturais para o desenvolvimento 

social e necessários ao mundo do trabalho73.   Em face das novas exigências colocadas pela 

LDB e pelos PCN do ensino médio, a reforma curricular da Instituição atende os dois fatores 

primordiais expostos nas leis que são  

 
[...] as mudanças estruturais que decorrem da chamada ―revolução do 
conhecimento‖, alterando o modo de organização do trabalho e as relações 
sociais; e a expansão crescente da rede pública, que deverá atender a padrões 
de qualidade que se coadunem com as exigências desta sociedade. (BRASIL,  
2000, p. 06). 
 
 

A reforma curricular do Atheneu Sergipense para a adequação à proposta do Centro 

Experimental de Ensino foi aprovada no Conselho Estadual de Educação pela Resolução nº 

020/2010. Sua estrutura obedece à Base Nacional Comum (Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias), mas possui mudanças significativas no que se refere à Parte Diversificada, 

estando dividida em Atividades Curriculares (Oficina de Leitura e Língua Portuguesa; Oficina 

Ciências da Natureza e Matemática; Horário de Estudo; Informática; Língua 

Estrangeira/Inglês) e Atividades Complementares (Tecnologia da Informação e da 

                                                             
73 As competências que são destacadas pela Instituição são: ―capacidade de abstração, do desenvolvimento 
sistêmico, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de propor várias alternativas para a solução de um 
problema, da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição 
para o risco, do desenvolvimento do pensamento crítico, do saber comunicar-se e da capacidade de buscar 
conhecimento‖ (PPP, 2010, p. 12). 
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Comunicação; Iniciação Científica; Artes Cênicas; Prática Desportiva; Oficinas de Temas 

Transversais).  

Para o aluno, a organização curricular propõe obrigatoriamente 33 horas/aulas 

semanais, de disciplinas de Base Nacional Comum e Atividades Curriculares, bem como oito   

horas/aulas de Atividades Complementares, e é possível   optar entre as atividades ofertadas; 

no final o aluno somará 40 horas/aulas semanais, com o caráter integral. Em relação ao 

docente, a reforma curricular exigiu um maior investimento na formação continuada para o 

desenvolvimento de tais competências, bem como foram necessárias mudanças na seleção, no 

tratamento dos conteúdos e na utilização de instrumentos tecnológicos modernos. O resultado 

mais expressivo foi à seleção pública para docentes realizada pela Secretaria Estadual de 

Educação aberta a todos os docentes com vínculo efetivo para atuarem no Atheneu de forma 

integral. O resultado está expresso na tabela 8. 

 
Tabela 8 - Resultado da Seleção Simplificada de Professores do Centro Experimental Atheneu 
Sergipense – 2011 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

HOMENS MULHERES NÚMEROS DE 
APROVADOS 

Sociologia 1 - 1 
Pedagogia - 4 4 
Língua Portuguesa - 4 4 
Educação Física - 1 1 
Matemática 2 3 5 
Biologia - 1 1 
Geografia - 3 3 
Química 1 - 1 
História 4 - 4 
Artes - 1 1 
Total 8 17 25 
Fonte: SEED, 2011 

 

Nessa seleção, segundo a redação do edital/2011, os candidatos foram avaliados por 

Prova de Títulos (titulação, aperfeiçoamento, experiência de ensino e experiência em gestão 

escolar) e Prova Dissertativa (itens considerados na avaliação: apresentação, domínio de 

conteúdo, poder de síntese/objetividade e correção e propriedade da linguagem). No final do 

processo foram aprovados oito homens e 17 mulheres que estão sendo convocados para 

trabalhar a proporção em que surgem as necessidades da Instituição. No que se refere às 

relações de gênero, o resultado da seleção de professores para atuarem no Atheneu Sergipense 

comprova a superioridade de participação feminina, bem como a diversificação dos 

componentes curriculares de atuação, principalmente, os de áreas exatas. O mais importante é 

que esses docentes passaram a trabalhar de forma integral na Instituição para atender as 

demandas da organização curricular do Centro Experimental de Ensino dividida em Base 
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Nacional Comum e Parte Diversificada/Atividades Curriculares e Complementares74, bem 

como cabe analisar as novas demandas profissionais da Instituição conforme a inserção e 

participação dos/as docentes na estrutura organizacional curricular. 

 
 
 Quadro 11- Organização e distribuição curricular do Colégio Estadual Atheneu por sexo - 
2012 
PARTES DO 
CURRÍCULO 

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTES 
DISCIPLINARES 

PARTICIPAÇÃO 
MASCULINA 

PARTICIPAÇÃO 
FEMININA 

 
 
 
 
Base Nacional 
Comum 

Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias 

-Artes 
-Educação Física 
-Língua Portuguesa 

- 
2 
1 

1 
1 
3 

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias 

-Filosofia 
-Geografia 
-História 
-Sociologia 

1 
1 
1 
1 

- 
1 
2 
- 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 
Tecnologias 

-Biologia 
-Física 
-Matemática 
-Química 

1 
3 
3 
- 

3 
- 
1 
3 

 
 
Parte 
Diversificada 

Atividades 
Curriculares 

-Oficina de Leitura 
e Língua 
Portuguesa 
-Oficina Ciências 
da Natureza e 
Matemática 
-Horário de Estudo 
-Informática 
-Língua 
Estrangeira/Inglês 

2 
 
3 
 
2 
- 
- 

4 
 
4 
 
1 
- 
3 

 
 
 
Parte 
Diversificada 

Atividades 
Complementares 

-Tecnologia da 
Informação e da 
Comunicação 
-Iniciação 
Científica 
-Artes Cênicas 
-Oficinas Temas 
Transversais 
-Espanhol 

- 
 
4 
- 
3 
0 

- 
 
- 
1 
1 
1 

Fonte: CEAS (2011). 
 

   

A disciplina de Língua Portuguesa inclui conteúdos de Redação e Literatura. As aulas 

práticas de laboratórios já estão contempladas na carga horária de cada disciplina e são dadas 

concomitantemente com as aulas teóricas. O componente Língua Estrangeira Moderna – 

Espanhol tem oferta obrigatória, mas matrícula optativa. Os conteúdos programáticos da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira, bem como História de Sergipe estão inclusos na 

disciplina História. A carga horária total dos componentes curriculares é de 4.100 horas 

                                                             
74 A organização curricular baseia-se nos princípios das diretrizes da Resolução CEB/CNE nº 03/1998, na LDB 
n° 9.394/96 (Art. 22, 26, 27, 35 e 36), nos PCNEMs e nas disposições prescritas no Regimento Escolar. 
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composta por 3.300 horas da base nacional comum e atividades curriculares, mais a parte 

diversificada mais 800 horas de atividades complementares que é de escolha do aluno. 

 Os dados expostos no quadro 11 são relevantes para demonstrar a distribuição 

curricular e a atuação docente por sexo em sua totalidade, pois ampliam as informações que   

não foram  coletadas, através do questionário que não pode ser aplicado a   todos os docentes 

da Instituição. As informações de lotação docente nos componentes disciplinares de 2012 

expõem, de forma mais exata, a participação feminina e masculina, mostrando que houve, em 

termos de porcentagem, uma ampliação maior da participação feminina no componente 

curricular nas Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias, que engloba as disciplinas 

Química, Física, Matemática e Biologia com 50% de participação feminina e masculina. As 

pesquisas nacionais sobre a atuação docente apontada pelo IBGE tendem a mostrar uma 

separação entre as áreas humanas e exatas em relação à inserção/permanência das mulheres. 

No caso específico do Atheneu Sergipense, essa equidade pode ser possível haja vista o 

resultado dos processos seletivos, nos quais as mulheres se destacam conforme a qualificação, 

como é o caso da única docente a possuir o título de Doutor em áreas exatas.  

 

 
Fonte:   CEAS  (2012). 

 

A atuação docente entre todas as áreas do conhecimento trabalhadas na proposta do 

Centro Experimental de Ensino é de 52% feminina e 48% masculina nos componentes 

disciplinares da base nacional comum, bem como a atuação de 55% masculina e 45% 

feminina nos componentes de atividades curriculares e complementares. É importante 

destacar que, no último caso, a atuação masculina é superior pelo fato de que as mulheres são 

lotadas em disciplinas que possuem carga horária maior, atuando nas atividades 
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Gráfico 4: Atuação docentes nas áreas de conhecimento 
curricular por sexo - 2012 
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complementares em menor intensidade. Bruschini e Lombardi (2007), ao analisarem o 

trabalho, a educação e rendimentos das mulheres no Brasil nas últimas duas décadas, 

demonstraram, com base em estudos estatísticos do IBGE, as áreas e ocupações nas quais as 

mulheres mais progrediram foram: Educação, humanidades e arte; ciências sociais e direito; 

ciências, matemática e computação; engenharia da produção e construção; agricultura e 

veterinária; saúde e bem-estar social e serviços. Segundo as autoras, a expansão da 

escolaridade foi o divisor de águas para a inserção feminina no mercado de trabalho, inclusive 

nas ocupações e profissões de prestígio. Especificamente, no campo da educação a atuação 

feminina é maioria, bem como as mulheres são mais escolarizadas. 

Quanto à organização do ensino, a Escola oferece o ensino médio regular (séries 

anuais) no turno diurno e a Educação Profissional na modalidade PROEJA75 no turno 

noturno, em parceria com o Governo do Estado. Em ambos os casos, a Escola tem como 

finalidade ―estimular a reconstrução do conhecimento e mobilizar o raciocínio, a 

experimentação, a solução de problemas e outras competências cognitivas‖ (PPP, 2010, p. 

14), tendo como base um trabalho pedagógico que crie espaços de relação direta entre teoria e 

prática, a partir das experiências e significados dos alunos. 

O trabalho docente é organizado de acordo com as metas e ações do Projeto Político 

Pedagógico, que tem como objetivo unificar todas as práticas escolares desenvolvidas nos 

componentes curriculares a atividades complementares, as perspectivas de acompanhamento, 

de avaliação e matrizes teóricas seguidas, bem com as formas de gestão do trabalho 

pedagógico76. Tal organização expressa a forma de reestruturação do trabalho docente 

consoante as ações desenvolvidas no Centro Experimental de Ensino, ou seja, uma 

organização escolar pautada na relação tempo/espaço, nas tarefas desenvolvidas, nas rotinas 

cotidianas, nas situações de trabalho, nos instrumentos de trabalho e nas relações coletivas de 

trabalho. Enfim, um conjunto de ações que ampliam/dificultam as condições de realização do 

trabalho independente do sexo do trabalhador. 

                                                             
75 PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos. 
76   A proposta pedagógica contém os seguintes indicativos: contemplar atividades integradoras de iniciação 
científica e no campo artístico-cultural; incorporar uma metodologia da problematização como instrumento de 
incentivo à pesquisa e a autonomia; promover a aprendizagem criativa por um processo de sistematização dos 
conhecimentos; promover a valorização da leitura em todos os campos do saber; fomentar o comportamento 
ético, como ponto de partida para o reconhecimento dos deveres e direitos da cidadania; articular teoria e prática, 
vinculando o trabalho intelectual com atividades práticas experimentais; promover a integração com o mundo do 
trabalho por meio de estágios direcionados para os estudantes; promover atividades sociais que estimulem o 
convívio humano e interativo do mundo dos jovens; promover a avaliação da aprendizagem como um processo 
formativo e permanente de reconhecimento de saberes (PPP, 2010, p. 15). 
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Os fatores organizacionais e as ações interativas da docência transformam as 

identidades dos trabalhadores conforme as influências, tanto internas quanto externas do 

trabalho escolar, na medida em que há uma forte dimensão interativa no trabalho e  a 

ampliação de habilidades como a capacidade de adaptar-se rapidamente aos espaços de 

interações, e desenvolver o caráter normativo das ações da escola e o papel da linguagem 

simbólica nas situações escolares, a responsabilidade profissional do professor perante os 

agentes escolares e as mais variadas tarefas elaboradas e desenvolvidas de forma interligadas. 

Tais habilidades tornam o trabalho docente mais fluido, dinâmico, fragmentado a partir das 

interações, refletindo diretamente as identificações dos/as docentes.  

Cotidianamente, os/as docentes experimentam um conjunto de fatores e desafios das 

novas configurações da escola, os quais testam as habilidades e competências do saber-fazer 

docente. Nesse sentido, a problemática das identidades dos trabalhadores está articulada à  

dinâmica da construção e desconstrução relativas às mudanças estruturais da escola. Segundo 

Batista e Codo (2006, p. 61), uma dessas mudanças diz respeito à identidade de gênero, visto 

que, a respeito da categoria ―gênero e trabalho‖, as pesquisas mostram ―um aumento gradual e 

significativo da participação de homens em uma profissão até então feminina‖ e que há um 

processo de ―desfeminização‖ da atividade docente. Quanto à relação entre identidade de 

gênero e trabalho, Batista e Codo (2006) mostram que a profissão não tem sexo predefinido 

porque é um construto das relações sociais, e que os processos de  

 
[...] feminização e masculinização das profissões podem suceder-se ao longo 
da história, exigindo dos pesquisadores a descoberta e a reconstrução, em 
cada caso particular, de relações entre identidade de gênero e exercício das 
profissões, tanto como a articulação desses processos com mudanças de 
índole estrutural na sociedade. (BATISTA; CODO, 2006, p. 61).  

 

Na verdade, os autores chamam a atenção para o descompasso existente entre as 

mudanças na identidade de gênero e as características presentes na atividade docente. 

A escola é pensada como um espaço de organização do trabalho docente porque ela 

exerce influência e, muitas vezes, causa certo impacto sobre a docência, por isso o propósito 

da pesquisa é mostrar como, no decorrer de sua história, o Colégio Atheneu Sergipense 

passou a organizar/reorganizar suas práticas escolares e quais transformações no trabalho 

desenvolvido pelo docente, a partir da descrição ampla da sua forma de organização escolar, 

destacando os impactos significativos sobre o trabalho docente e sobre o trabalhador. Percebe-

se que a escola possui uma organização interna com relações humanas, que dita as ações dos 
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agentes e condicionam o trabalho docente, implicando as formas de inserção, ascensão, 

qualificação e o próprio significado do trabalho. 

 

5.2 INSERÇÃO/PERMANÊNCIA NO TRABALHO DOCENTE NA PERSPECTIVA 

DOS/AS DOCENTES 

 
No campo da educação é comum o discurso acerca das formas de acesso/inserção e de 

permanência no trabalho estarem ligadas às perspectivas do contrato de curta duração e por 

concurso público de provas e títulos. Esse discurso, inicialmente centra-se na perspectiva da 

equidade entre homens e mulheres, nas oportunidades entre as diversas vagas, cargos, etapas 

de ensino, salários. A primeira perspectiva perpassa pela concepção da precarização do 

trabalho, na qual os estudos da sociologia do trabalho e os estudos de gênero mostram que nos 

processos de contratação surgem espaços de exploração do trabalho, do trabalhador, cargas 

horárias altas e baixos salários, subcontratação e baixas condições de trabalho. A segunda é 

vista pelos docentes como um espaço de status na carreira, pois o concurso público possibilita 

o acesso à estabilidade, o plano salarial e a benefícios ligados ao desenvolvimento da 

profissão, como a qualificação. Entretanto, no decorrer dos depoimentos dos/as docentes, foi 

possível verificar que alguns argumentos sobre as formas de acesso/inserção e o processo de 

permanência estão ligados, intimamente, ao sexo do trabalhador, mostrando como as 

identificações dos trabalhadores se constituem neste processo, a partir das representações do 

gênero. Não somente o discurso da masculinidade e da feminilidade, mas todas as 

possibilidades e impedimentos quanto às questões ideológicas que caracterizaram longamente 

as imagens de gênero no trabalho, especificamente, as imagens ligadas aos papéis 

reprodutivos e produtivos.  

As identificações de homens e mulheres no processo de inserção se interligam às 

ideias primárias sobre a natureza do trabalho docente – ao cuidado. Os homens justificam o 

fato de que a necessidade é superior às questões vocacionais da profissão, apontando os 

aspectos positivos e essenciais que definem a masculinidade. É possível perceber que as 

justificativas da inserção feminina na docência se aproximam da imagem da mulher-

família/mãe/dona-de-casa e apontam para a construção da imagem de mulher trabalhadora. As 

mulheres argumentam que, ao mesmo tempo, se inspiraram em outras professoras e 

familiares, e atribuem à docência o sentido de primeira ―opção de trabalho‖. Os exemplos a 

seguir demonstram algumas justificativas sobre a escolha pelo trabalho docente: 
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Eu não vou dizer que inicialmente foi por vocação, com muita sinceridade e 
humildade eu digo, mas sim por opção. Nós sabemos que vivemos num país 
capitalista, no qual as oportunidades de trabalho são poucas, principalmente 
para as mulheres. Assim, acredito que a vocação vem em segundo plano, até 
porque a profissão docente se expande mais, tem mais oportunidade e mais 
condições para nós mulheres que tenhamos se  (sic) dedicado mais aos 
estudos, sendo uma das margens de empregos. Eu vim de uma família muito 
simples e pobre, residente em zonal rural, onde as oportunidades são 
mínimas, pais analfabetos, de uma família desestruturada. Com tudo isso, eu 
me vi obrigada a caminhar sozinha praticamente, me criar e recriar, e tentar 
ver o que eu podia fazer dentro da minha condição de vida. A minha 
primeira oportunidade de emprego foi de professora, que no interior fomos 
chamadas de professorinhas.  (Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, 
Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 
 
 Eu não vou dizer que foi por amor, porque não foi. Foi por uma questão 
familiar, pois como a minha família possui um histórico de professores, ai eu 
optei pela Pedagogia. No primeiro momento queria cursar o curso de Direito 
como não passei, no ano seguinte prestei para Pedagogia. Assim que me 
formei eu passei no concurso do Estado para professora, com isso tive uma 
estabilidade financeira e de emprego. (Professora, solteira, 37 anos, sem 
filhos, Especialista, 12 anos na Rede Estadual). 
 
 Primeiramente foi uma opção de necessidade pessoal, pois sou casado e 
necessitava de uma profissão, devido a isso e muito incentivo do governo em 
abertura de vagas para os setores da educação e saúde, sendo esse o 
responsável pela escolha dessa profissão. (Professor, 28 anos, casado, um 
filho, Especialista, 04 anos na Rede Estadual). 
 
   

O conjunto de argumentos apresentados por homens e mulheres destaca os espaços de 

destino da docência. As mulheres descrevem que as primeiras ―opções de trabalho‖ surgiram 

no campo da educação, enquanto os homens destacam a necessidade do trabalho para 

desenvolver o papel de provedor. Neste sentido, as identificações de homens e mulheres 

influenciam o reconhecimento do trabalho realizado para além da ideia de homem provedor 

principal da família e mulher com dependente e com renda complementar, pois foi a 

construção da identidade profissional que fez com que as mulheres elaborassem um sentido 

emancipação.  

Segundo Batista e Codo (2006), historicamente a conformação da identidade 

profissional das mulheres foi construída em um espaço diferente reservado os homens (esfera 

pública/trabalho), com isso o desenvolvimento profissional feminino passou a ser exercido na 

ausência de delimitação entre esfera privada e pública, surgindo a ideia que as atividades 

desenvolvidas pelas mulheres eram um prolongamento do espaço doméstico.  

Embora se percebam na atualidade alguns aspectos estruturantes das identificações 

femininas e masculinas tradicionais coexistindo, segundo os autores, elas estão situadas num 
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processo de transição para identificações modernas. Segundo Batista e Codo (2006, p. 68), 

esse processo de mudanças nas identificações dos/as docentes se deve a um conjunto de 

fatores combinados como as ―mudanças na família nuclear, devido à possibilidade das 

mulheres se sustentarem com seu próprio trabalho, fazendo do casamento uma opção e não 

um destino certo, às crises econômicas e a à crise do emprego masculino‖, que influenciam a 

inserção em massa das mulheres no mercado de trabalho. Pode-se refletir, então, que essas 

mudanças são elementos que não podem estar ausentes na reflexão sobre a crise de identidade 

das/os educadoras/res atualmente. 

As mudanças do trabalho levadas a efeito pelo processo da globalização, tais como as 

novas configurações familiares, as reorganizações econômicas e a crise do emprego motivada 

pelo movimento de reestruturação do trabalho, passaram a desenvolver um espaço de maior 

competição entre homens e mulheres em setores como o de serviços, principalmente no 

campo da educação. Neste caso, categorias como trabalho e gênero são determinantes no 

processo de construção/estruturação das identificações dos trabalhadores, na medida em que 

no processo de interações nos espaços familiares, sociais e de trabalho os trabalhadores vão 

construindo suas identificações profissionais, com as influências que recebem ou que 

exercem. Os estudos acerca da carreira docente brasileira destacam que as identificações dos 

profissionais estão em mutação ou crise, como é comumente tratada pelos pesquisadores.   

Para ilustrar, transcreve-se o pensamento de Duran (2010, p. 02) sobre a escolha da profissão: 

 
Um breve olhar para os processos de profissionalização de professores, 
atualmente em curso no Brasil, evidencia o panorama conflituoso, por vezes 
precário e aligeirado, da formação inicial e da formação continuada dos 
professores, panorama que vem sendo destacado como de 
―desprofissionalização‖ dos professores. Assim, considero importante 
salientar a dinâmica que tem orientado as escolhas profissionais, que pode 
sugerir a hipótese segundo a qual a opção pelo magistério relaciona-se com 
as representações que o professor tem de si mesmo, de sua inserção no 
mundo do trabalho e de sua função social. 

 

As representações do masculino e do feminino são articuladas nesse processo de 

construção, ligando as justificativas de inserção no trabalho docente aos determinantes sociais 

como o que é ou não função feminina. Observa-se que os diferentes tempos vividos pelos 

professores e professoras nos seus processos de escolha profissional têm relação direta com os 

contextos e as influências internas e externas somadas no decorrer do percurso de 

escolarização e formação inicial. Nos depoimentos, as argumentações masculinas se resumem 

na facilidade de ingresso no mercado de trabalho, destacando a falta de oportunidades em 

outros setores, já que argumentações femininas apontam para as ―influências familiares‖ e a 
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proximidade com os atributos que caracterizam a ―natureza da mulher‖ como facilitadores da 

inserção no mercado de trabalho.  

Foi possível perceber que o processo de inserção na carreira docente é diferenciado, 

segundo o sexo do trabalhador, pois os depoimentos revelam que todos os homens 

entrevistados ingressaram na carreira docente, por concurso público, sem experiência anterior. 

Entretanto, de forma unânime, as mulheres destacam que tiveram experiência anterior como 

professoras em escolas públicas ou privadas em séries/etapas de ensino inferiores à que atuam 

hoje. No caso específico da Rede Estadual de Ensino, homens e mulheres disseram que, 

através de concurso público, passaram a integrar o quadro efetivo do magistério, e que os 

docentes lotados na DEA puderam participar do processo seletivo para o Colégio Atheneu 

Sergipense.   Quanto ao o processo e aos critérios de seleção, os/as docentes afirmaram que  

foram    objeto de   edital elaborado  pela Secretaria Estadual de Educação, com a realização 

de   provas de títulos e dissertativa. 

Os argumentos dos/as docentes articulam a relação entre a ―inserção‖ do trabalho e 

―qualificação‖, e se expressam acerca da contribuição dos saberes adquiridos no processo 

formativo para a admissão na Rede Estadual de Ensino e no Colégio Atheneu Sergipense, 

bem como sinalizam a importância de trabalhar em tempo integral e os benefícios da 

Gratificação de Tempo Integral – GTI de 100% acrescidos ao salário base. Contudo, para se 

chegar ao status de professor do Atheneu Sergipense, os/as docentes vivenciaram longo 

caminho de experiências, desenvolvimento intelectual e aperfeiçoamento profissional, que 

também foram expostos nos depoimentos sobre os primeiros sentimentos e primeiras 

impressões na atuação docente. 

 
As primeiras impressões foram as melhores possíveis, porque a gente sempre 
quando entra para ―o Estado‖, entra com aquela vontade de dar o seu melhor, 
de fazer a diferença e, sobretudo, de encontrar o apoio da juventude que lá 
estão (sic). (Professor, 42 anos, casado, três filhos, Especialista, 13 anos na 
Rede Estadual). 
 
Inicialmente foi empolgação, porque tudo que eu vi de teoria na 
Universidade eu queria aplicar na minha prática. Então eu acho que foi o 
tempo mais rico da minha carreira de professora em sala de aula no Estado. 
Nesse período, eu construía projetos didáticos para realizar com meus 
alunos, realizava pesquisas em horários contrários ao do meu trabalho, 
exposições de materiais e trabalho realizados pelos alunos. Assim, foi um 
período mais rico para mim enquanto professora e para meus alunos que 
tiveram uma prática docente diversificada. (Professora, solteira, 37 anos, 
sem filhos, Especialista, 12 anos na Rede Estadual). 
 
Nas primeiras impressões a gente verifica que o aluno lhe olha e copia, 
aprende com você. No processo você vai vendo os resultados através dos 
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exercícios, das respostas orais, das entrevistas e conversas com os alunos, 
nos cadernos deles, nas atividades que levam para casa e escrevem sobre a 
gente. Com tudo isso, você verifica o que tem dentro de você, não o que 
você produz, o que você aprendeu, a sua pratica pedagógica tem uma 
resposta no aprendizado dos alunos e isso me deixa com mais perspectivas, 
mais felicidade, lhe dá uma satisfação pessoal e profissional. (Professora, 
solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 

 

Ao refletirem acerca do cotidiano vivido nas escolas, os/as docentes demonstram 

experiências diversificadas  das suas primeiras impressões do trabalho, a partir das formas de 

interação entre os trabalhadores e os agentes escolares, especificamente, os alunos. Observa-

se que os depoimentos atribuem significados às experiências didáticas; a vontade de 

desenvolver o ―saber-ser‖ e o ―saber-fazer‖ do/a professor/a traz à tona o inicio da construção 

de uma identidade profissional   que considera a valorização do papel atribuído à educação na 

interação social.  Para Tardif (2011), o ―saber-ser‖ e o ―saber-fazer‖ então intimamente 

ligados as suas experiências de socialização nas praticas profissionais, visto que o ―saber 

profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes 

provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos lugares 

de formação, etc..‖ (TARDIF, 2011, p. 64). Assim, percebe-se que o saber-ser e saber-fazer 

são mobilizados nas interações sociais cotidianas das práticas escolares, e, consequentemente, 

pode-se perceber suas verdadeiras origens e finalidades. Os argumentos descrevem a vontade 

de fazer a diferença, de desenvolver as habilidades e competências adquiridas no processo de 

qualificação, bem como a preocupação com a figura do docente como um profissional de 

exemplo para os alunos. 

Novas formas de organizações escolares estão sendo experimentadas e outras 

reestruturas mediante a inclusão de novos modelos e propostas para o ensino que atendam ao 

avanço científico e tecnológico. Interessa saber as oportunidades de participação com base nas 

reflexões   relativas ao cotidiano vivenciado  pelos/as docentes na instituição. Já se sabe que 

ter competência e habilidade técnica, bem como alto nível de escolaridade, assegura aos 

docentes o acesso ao trabalho docente do Colégio Atheneu Sergipense. Entretanto, cabe 

também questionar se as formas de inserção nas funções que exigem mais poder de decisão 

(direção, coordenação) também estão sendo reestruturadas e restabelecidas, ou se ainda 

permanecem nas estruturas de poder das instituições.  

Sobre as competências e nível de escolaridade, os argumentos dos trabalhadores 

coincidem com os argumentos da equipe técnica (direção), mostrando o caráter de equidade 

entre homens e mulheres, quanto ao processo e às formas de inserção na Instituição. 
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Entretanto, no que se refere aos postos de trabalho de poder de decisão, existem algumas 

diferenças nas formas de inserção, pois o cargo de coordenação pedagógico recentemente foi 

preenchido por seleção pública de provas de títulos e dissertativa, mas o cargo diretivo da 

Instituição continua a ser preenchido por indicação do Governo do Estado.  

 

Quadro 12 - Lista de diretores/as do Colégio Estadual Atheneu Sergipense77 

NOMES PERÍODO DE GESTÃO 

Dr. Manoel Pereira Guimarães 1875 – 1877 
Dr. Brício Maurício de Azevedo Cardoso 1877 – 1879 
Antônio Diniz Barreto 1880 – 1881 
Dr. Alfredo de Siqueira Fontes 1881 – 1885 
Dr. Olyntho Rodrigues Dantas 1886 – 1893 
Dr. Manuel dos Passos de Oliveira Telles 1893 – 1896 
Francisco Teixeira de Faria 1896 – 1898 
Geminiano Paes de Azevedo 1898 – 1901 
Balthazar de Araujo Gois 1901 – 1904 
Cândido da Costa Pinto 1904 – 1912 
Dr. Aristides da Silveira Fontes 1916 – 1922 
Abdias Bezerra 1922 – 1924 
Jucundino de Andrade 1925 – 1927 
Alcebíades Correa Paes 1927 – 1930 
Dr. José Carvalho de Andrade 1933 – 1934 
Arthur Fontes 1934 – 1935 
Felte Bezerra 1941 – 1942 
Joaquim Vieira Sobral 1943 – 1947 
Dr. Lucilo da Costa Pinto 1947 – 1951 
Maria Thétis Nunes 1952 – 1955 
Octávio do Espírito Santos 1956 – 1960 
Manoel Cardoso Barreto 1960 – 1963 
Rosália Bisto dos Santos 1965 – 1967 
Maria da Glória Menezes Portugal Monte 1968 – 1970 
Leão Magno Brasil 1970 – 1971 
Francisco Moura 1971 – 1974 
José dos Anjos 1974 – 1975 
Maria da Glória da Costa Monteiro 1975 – 1979 
Leão Magno Brasil 1979 – 1983 
Marlene Rosa Montalvão 1983 – 1986 
Marlene Alves Calumby 1986 – 1987 
Gedivaldo Carnaúba da Silva 1988 – 1989 
Pedro Amado de Oliveira Nunes 1989 – 1991 
Tânia Maria Leite Nunes 1991 – 1995 
Maria da Conceição Hora de Carvalho 1996 – 2002 
Maria José Vieira Pimentel 2002 
Kátia Virginia Santos 2002 – 2003 
Osvaldina Ribeiro da Cruz 2003 – 2006 
Genaldo Freitas Lima 2007 – atual 
Fonte: Mural dos Diretores do Colégio Atheneu Sergipense 

 

                                                             
77 Nesse quadro pode existir conflito de nomes e datas. 
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Assim, é possível observar que o processo de oportunidades iguais na inserção no 

quadro docente e alguns cargos de poder de decisão se desenvolvem na perspectiva vertical, 

mas não para as funções de tomada de decisões, como é o caso da direção, que historicamente 

é ocupado pelos homens.   No quadro 12, é possível verificar a hegemonia masculina no que 

se refere ao cargo de direção, visto que entre os anos de 1871 a 2011, os homens ocuparam o 

cargo um número de vezes (29) bem superior às mulheres (10); em termos de tempo no cargo, 

os homens permaneceram 113 anos e as mulheres 29 anos. Outro aspecto bastante destacado 

entre os docentes entrevistados foram às justificativas relativas à permanência no trabalho 

docente, haja vista que muitos deles destacaram a inserção como primeira ―oportunidade‖ de 

empregabilidade seja por concursos ou contratações. Conforme ilustrado por alguns dos 

entrevistados:  

Chegou um tempo em que eu quis recuar, mas eu me lembrei de que já tinha 
toda uma história para traz, de idade, de formação e acabei continuando por 
esses motivos. Continuei sendo professora porque já tinha uma vida e 
carreira estruturada, bem como fui tendo experiências de formação e de 
atuação profissional até o nível superior, e com certeza, isso passou a 
modificar minha visão de ver a docência, pois estava formando novos 
professores e poderia, nesse processo, influenciar meus alunos para uma 
perspectiva de educação diferenciada e transformadora, na medida em que 
minhas vivências do ensino infantil até em nível de especialização latu sensu 
me mostram que nessa caminhada há uma identificação pessoal, que todo 
docente descobre para que possa, de fato, atuar e desenvolver seu trabalho de 
forma plena. Dessas experiências, eu pude descobrir uma paixão interna, 
muito grande pela educação, por isso continuo. (Professora, 49 anos, casada, 
três filhos, Especialista, 17 anos na Rede Estadual ). 
 
 Continuo na profissão docente porque acredito que é o que mais sei fazer, 
me dediquei a isso, estudei muito para ter uma visão de educação 
transformadora. Estar na educação é uma realização pessoal, por isso 
continuo.  (Professor, 42 anos, casado, três filhos, Mestrando, 13 anos na 
Rede Estadual). 
 
 No decorrer do curso, percebi a grande farsa que ronda o sistema,  mas já 
estava completamente identificado com o curso, no qual a primeira 
experiência de estágio me deu a certeza que queria permanecer na profissão, 
ou seja, a relação com os alunos me motivou a continuar, dessa forma sinto-
me com a obrigação de educar de forma real e prazerosa os alunos. 
(masculino, 28 anos, casado, um filho, Especialista, 04 anos na Rede 
Estadual).   

 
As opiniões dos docentes atentam algumas frustrações como desvalorização da 

profissão, mas apontam para a descoberta das potencialidades do trabalho docente a partir das 

experiências e experimentação das interações humanas do cotidiano escolar. Apesar das 

frustrações, os docentes argumentam que as relações, o sentido e o desempenho no trabalho 

são determinantes para a permanência na atuação profissional na carreira docente.  Segundo 
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Dubar (2005), os sentidos atribuídos pelos profissionais à definição da ―carreira‖ estão 

intimamente ligados ao processo de socialização. Entretanto, essa socialização pode impactar 

de forma diferente para homens e mulheres, a depender do caminho percorrido e dos papéis 

desempenhados por homens e mulheres nas suas trajetórias escolares, familiares e 

profissionais. As experiências de socialização cotidianas vividas pelos/as professores/as na 

docência possibilitam ampliar seus saberes, as formas de desenvolvimento do trabalho, as 

relações interpessoais, refletindo diretamente nas suas identificações, nas suas subjetividades 

dos trabalhadores e em suas vivências. As masculinidades e feminilidades dos/as docentes são 

construídas também pelas suas vivências de trabalho, nas relações entre homens e mulheres 

nas práticas escolares, nas expectativas individuais e coletivas que se intensificam nas 

interações sociais. 

 Percebe-se que no contexto da ―flexibilidade do trabalho‖, as relações dos 

trabalhadores revelam que novas formas de relações de gênero estão refletindo na inserção na 

carreira docente e no Colégio Atheneu Sergipense, diminuindo as desvantagens entre homens 

e mulheres na ascensão funcional e nas oportunidades também no âmbito vertical. Os 

depoimentos confirmam que a escolha pelo trabalho docente como profissão e a permanência 

nele estão intrinsecamente ligadas às imagens e representações de si mesmo na profissão, das 

necessidades e especificidades de inclusão no mercado de trabalho e as influências das 

interações sociais nas trajetórias de formação, de reprodução familiares, de trabalhos e de 

grupos ou movimentos sociais. 

 

5.3 O TRABALHO DO/A PROFESSOR/A 

  

Vários pesquisadores da história da educação e sociologia da educação têm mostrado 

que, desde sua gênese, as instituições de ensino se organizam por meio de programas 

sequenciais de conteúdos, tais como subdivisões em etapas de ensino, seriação, hierarquias e 

elaboração de avaliações através de provas. Segundo Tardif e Lessard (2009, p. 73), os 

programas se ―apoiam em disciplinas escolares que têm, elas mesmas, uma história ligada à 

cultura escrita‖. No entender dos autores, os saberes disciplinares são separados, 

transformados e reorganizados em função das necessidades próprias das instituições de 

ensino. Desse processo, nasce uma cultura propriamente escolar, com suas formas específicas 

e modalidades de transmissão. O trabalho docente situa-se atualmente nesse processo de 

elaboração, transmissão e execução das atividades de ensino. 
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As características da organização escolar e do trabalho docente estão ligadas às 

variações e contingências que fluem no processo cotidiano do ensino, tais como números de 

disciplinas lecionadas, número de alunos e de turmas trabalhadas, carga horária interna e 

externa de trabalho. Observa-se que esses aspectos estão no centro do trabalho docente, 

influenciam as tarefas a serem realizadas pelos docentes em relação ao alunado. Além disso, a 

organização do trabalho docente está também associada à relação com outros profissionais 

internos e externos do ambiente escolar, o que leva a surgir estruturas burocráticas e de 

instâncias ou poderes que controlam ou interferem nesse trabalho. 

A partir da análise das respostas dos questionários aplicados aos professores e 

professoras do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, foi possível identificar que, entre os 

vários aspectos da organização do trabalho docente, destaca-se como início dessa discussão a 

licenciatura cursada por eles/as para o desempenho da docência: 90% trabalham na área em 

que se formaram, 10% trabalham em áreas afins. Os homens preenchem 70% das vagas nas 

ciências exatas (Química, Física, Matemática), enquanto as mulheres ficam com 30% delas. 

Já nas humanas (Artes, Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Sociologia, 

Filosofia, História, Geografia, Biologia), as professoras preenchem 68% das vagas, e os 

professores, 32%. 

  Em relação ao número de disciplinas lecionadas, observou-se que a maioria trabalha 

com apenas uma disciplina; porém, quando um/a mesmo/a docente leciona  em três ou mais 

disciplinas, as mulheres são   maioria.  Outro aspecto relevante do desenvolvimento do 

trabalho docente é o número de turmas trabalhadas, visto que as condições relacionadas ao 

aumento da carga mental no cotidiano docente pode prejudicar o desempenho das atividades. 

As características do desempenho desse tipo de função aparecem associadas ao número de 

diferentes turmas pelas quais cada docente assume responsabilidade. No Colégio Atheneu 

Sergipense, trabalha-se com um número expressivo de turmas, com média de 40 alunos cada. 

Professores/as de disciplinas com curta carga horária (como Arte, Sociologia e Filosofia, por 

exemplo), que têm geralmente uma aula semanal em cada turma, são prejudicados/as haja 

vista a necessidade de acúmulo de turmas a fim de   completar a carga horária estabelecida 

para sua função em sala de aula.   A pesquisa indicou que 55,5% dos professores e 38% das 

professoras trabalham em mais de dez turmas. Para Tardif e Lessard (2009), embora a carga 

horária dos docentes possa variar a partir de variáveis como país, regiões, ordenamento do 

ensino, qualificações e categoria, o trabalho docente comporta em toda parte a mesma 

estrutura básica. 
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Em termos de tempo e espaço, o tempo de ensino, o número e o tamanho das turmas 

são objetos de discussões, negociações e regulamentações do trabalho docente. Embora os/as 

docentes do Atheneu Sergipense desenvolvam seu trabalho em tempo integral, a qualidade do 

trabalho está intimamente ligada às variações estruturais da docência - como as disciplinas, as 

turmas e quantidade de alunos, o tempo das atividades realizadas dentro e fora da escola -, às 

atividades administrativas que realizam e participam, ao processo contínuo de qualificação e 

ao papel de desenvolve na família. Essas variáveis tendem a dificultar o desenvolvimento do 

trabalho docente. Entre as variáveis citadas, o número de alunos por turma foi o mais 

apontado pelos/as docentes nos momentos das entrevistas como uma das maiores dificuldades 

no desenvolvimento do trabalho. Os exemplos a seguir retratam esse aspecto: 

 

O número de aluno dificulta, sem dúvida, o trabalho. Você pode sim 
desenvolver o trabalho, mas se o número de alunos fosse menor, é 
indiscutível que você faria melhor. Dentro de sala se faz necessário um 
número menor de alunos. Quanto menor for o número de alunos, maior a 
probabilidade de o professor trabalhar as individualidades, trabalhar a 
heterogeneidade da escola, a fim de sair do homogêneo; apesar de que no 
ensino médio o docente engloba mais os conteúdos, visto que os alunos já 
estão com mentes mais elevadas, mais maduras. A gente encontra no âmbito 
da escola pública alunos com defasagem série/idade, dando chance de você 
englobar os conteúdos e fazer um trabalho, ainda que não seja individual, um 
trabalho direcionado, por eles já possuírem uma capacidade de percepção, 
autoaprendizagem, autorreflexão, de administrar o seu próprio estudo, ou 
seja, de forma autônoma ele busca também aprendizagem. E ai o professor, 
dentro deste contexto, acaba sendo um mediador porque dentro do ensino 
médio de hoje a função mesmo do docente é mediar o ensino. (Professora, 
solteira, 46 anos, dois filhos, Mestre). 
 
O número de alunos nas turmas dificulta bastante, principalmente  porque eu 
sou um professor gosto do que faço e acredito no que faço. O número alto de 
aluno torna o trabalho do professor mais difícil, em especial, quando 
trabalhamos produção textual, mais diretamente com redações e Língua 
Portuguesa, no qual tenho o hábito de acompanhar aluno por aluno, e quando 
o número é muito grande, como por exemplo, de 40 a 50 alunos por turma 
que é a nossa realidade, dificulta o processo de acompanhamento das 
atividades. Nesse processo, acabo levando várias atividades para casa, que 
por sua vez não consigo dar a atenção que gostaria para meus filhos. O 
tempo de meu lazer fica, de certa forma, prejudicado também, na medida em 
que deixo de sair com meus filhos e esposa para realizar esse trabalho 
minucioso de orientação (professor, 42 anos, casado, três filhos, 
Especialista). 

 

A confirmação do excesso de alunos nas turmas do ensino médio reconfigura os 

lugares e os papéis de homens e mulheres na docência, visto que, por um lado, precede-se a 

necessidade de trabalhar mais as especificidades dos alunos, em turmas cada vez mais 



140 
 

heterogêneas, e, por outro, o rompimento dos espaços de realização das atividades docentes, 

configurando em prejuízos na articulação da relação trabalho/família. Os/as docentes que 

mantiveram uma conversa – nos intervalos e em entrevistas – identificam nas formas de 

organização cotidiana da escola, diferentes fatores que facilitam o trabalho de equipe e fatores 

que dificultam essa colaboração intima entre professor/alunos e também, entre os próprios 

professores. Nessa linha de reflexão, os autores Tardif e Lessard (2009) mostram as principais 

contribuições da escola e das salas de aulas para a compreensão dos estudos do trabalho 

docente, visto que para eles, 

 

A escola e a classe aparecem como espaços sociais já ordenados, 
organizados, estruturados, controlados, nos quais os professores dispõem 
sempre de alguns recursos e dispositivos organizacionais que servem, ao 
mesmo tempo, para enquadrar, orientar e facilitar (em certa medida) seu 
trabalho, mas que exigem, igualmente, por sua vez, intervenções constantes 
para se manterem e se renovarem. Em outros termos, a escola e a classe são, 
ao mesmo tempo, organizações de trabalho estáveis assentadas em normas e 
controles institucionais, como também em interações entre os professores e 
os alunos, entre os professores e os outros atores do cotidiano, a começar 
pelos colegas (TARDIF & LESSARD, 2009, p. 190-91). 

 

O trabalho docente está intimamente ligado às formas organizacionais da escola e o 

processo interativo dela, numa relação direta entre as normas institucionais e as interações 

entre os agentes. O que os autores destacam nessa relação é que a organização do trabalho 

docente nasce do ―material humano‖, ou seja, o objeto do trabalho está nas ―interações‖, que 

condicionam as ―ações‖ dos/as docentes no cotidiano das práticas escolares.  

  As condições do trabalho docente estão permeadas por sua carga horária, suas tarefas 

concretas, suas diferentes durações, suas variedades. O cenário então é este: altas cargas 

horárias, salas de aula volumosas e disciplinas excessivas.   Tais características costumam ser 

definidas por regras administrativas, porém, a transformação desse cenário depende muito da 

forma como as atividades são desenvolvidas pelos/as docentes — se de forma responsável e 

autônoma — e do seu envolvimento profissional.  

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2004, tanto professores quanto 

professoras brasileiras trabalharam, em média, 40 horas semanais. As mulheres assumem dois 

terços desse percentual.  Quanto a esse aspecto, foi possível identificar na pesquisa que, em 

média, 8% das docentes da Instituição trabalham com carga horária acima da trabalhada pelos 

docentes, principalmente, quando ultrapassa as 12 horas diárias. (SOUZA, 2008). 

  Tardif e Lessard (2009) entendem que a carga horária docente tem um aspecto 

parcialmente flexível, pois os limites quantitativos e qualitativos da docência dependem de 
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vários outros fatores. Por um lado, há tarefas com duração determinada pela instituição 

escolar (as aulas, a vigilância nas horas das recreações); por outro, algumas tarefas podem 

variar quanto à duração e à frequência (encontros com os pais, reuniões, preparação de aulas, 

correções), sendo que ambas dependem da experiência do profissional e de sua relação com o 

trabalho. No entender dos autores, a noção de carga horária é complexa, pois ―remete a 

diversos fenômenos78 que não são quantificáveis — que se intercruzam sem cessar e cuja 

influência recíproca é difícil ou mesmo impossível de separar completamente‖ (TARDIF;  

LESSARD, 2009, p. 113). 

 

Tabela 9  - Atividades nas quais os/as docentes participam na Instituição 

ATIVIDADES       MULHERES          HOMENS 

Sim Não Sim  Não 

Administração de aulas 11 2 8 1 
Manutenção da disciplina 8 5 8 1 
Encontros com os pais 10 3 6 3 
Correções e avaliações 11 2 9 0 
Preparação pedagógica das aulas 10 3 5 4 
Preparação do material 10 3 9 0 
Atividades sindicais 5 8 4 5 
Participação em comissões 3 10 2 7 
Conselho pedagógico 2 11 1 8 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Para compreender melhor as atividades desenvolvidas pelos/as docentes na Instituição, 

eles foram divididos em dois segmentos, pois algumas atividades realizadas ocupam a maioria 

dos/as docentes, e também uma maior carga horária de trabalho; outras ocupam um número 

menor de docentes e de carga horária. 

Segmento 1: compreende as atividades de administração de aulas, manutenção das 

disciplinas, encontros com os pais, avaliações e correções, preparação pedagógica das aulas e 

preparação do material. 

Segmento 2: compreende atividades sindicais, participação em comissões e no 

conselho pedagógico. 

                                                             
78 A complexidade da noção de carga horária docente está associada a diversos fatores, tais como: a) materiais e 
ambientais (natureza dos lugares de trabalho e materiais disponíveis); b) fatores sociais (localização da escola, 
situação socioeconômica dos alunos e da família, violência); c) fatores ligados ao objeto de trabalho (tamanho 
das turmas, diversidade das clientelas, presença de alunos com necessidades especiais, idade e sexo dos alunos); 
d) fenômenos resultantes da organização do trabalho (tempo de trabalho, número de disciplinas, vínculo 
empregatício, diversidades das tarefas); e) exigências formais ou burocráticas para cumprir (horários, avaliação 
dos alunos, atendimento aos pais, reuniões, tarefas administrativas) (TARDIF;  LESSARD, 2009, p. 113-114). 
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O primeiro segmento é composto de atividades que dizem respeito primeiramente aos 

alunos, sendo a maioria delas de caráter obrigatório, principalmente as de cunho coletivo. O 

segundo segmento está composto das atividades de participação dos(as) docentes na 

organização da Escola. Pela não-obrigatoriedade delas, conta-se geralmente com um número 

pequeno de participantes. 

 

5.4 O TRABALHO COMO UMA CATEGORIA CENTRAL E IMATERIAL NA VIDA 

DOS/AS DOCENTES  

 
 

Somos o alicerce de nosso país, isso me orgulha muito, acompanhar uma 
criança em seu desenvolvimento cognitivo, perceber seu crescimento é 
simplesmente fantástico. Como nem tudo são flores, para exercer o trabalho 
de pedagoga há um desgaste físico e mental muito grande, temos que lidar 
com várias vertentes em nosso dia a dia, como a diversidade na sala, família 
de nossos alunos e políticas públicas que interferem diretamente em nosso 
trabalho (Professora, casada, 38 anos, dois filhos, Especialista, 11 anos na 
Rede Estadual). 

 

A imaterialidade e a centralidade são categorias analíticas ambíguas nos debates 

teóricos das ciências humanas. No caso específico desta pesquisa, ambas foram bastante 

citadas e refletidas nos argumentos e discursos dos/as docentes sobre as vivências na docência 

na contemporaneidade. Tais inquietações revelam dois grandes aspectos da docência: por um 

lado a centralidade do trabalho na vida dos professores se intensifica em suas decisões, 

vivências, escolhas, permanências nas relações construídas dentro e fora trabalho; por outro 

lado, a relação entre trabalho/trabalhador e docente/escola tem posto a prova as identificações 

dos docentes através das incertezas do produto do ―trabalho docente‖, haja vista que   as 

subjetividades dos alunos é que são trabalhadas no cotidiano das práticas escolares. Neste 

contexto, algumas argumentações dos entrevistados sinalizam essa conjuntura:  

 
Ser docente, hoje, é um desafio muito grande, pois educar para uma 
sociedade que não tem uma boa formação social, uma boa estrutura política 
tem se tornando um desafio constante, uma vez que acarreta diversos 
problemas que se manifestam em sala de aula, dificultando, assim, o 
processo de ensino. Por outro lado, esses problemas podem ser trabalhados 
no dia a dia, em sala de aula, fazendo, dessa forma, o aluno perceber que é 
sujeito da sociedade e não apenas um objeto a ser estudado. (Professora, 
solteira, 46 anos, dois filhos, doutora, 15 anos na Rede Estadual). 
 

As experiências, as representações e as subjetividades dos/as docentes expostas nos 

depoimentos apontam para a ideia de ―centralidade‖ do trabalho na vida dos/as docentes, 
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embora convivam com a imaterialidade do produto do trabalho desenvolvido. Antes de 

adentrar mais nas justificativas e falas dos/as docentes sobre a centralidade e imaterialidade 

do trabalho docente, cabe analisar, rapidamente, alguns argumentos teóricos  acerca dessas 

categorias de análise, em especial,   da centralidade ou não do trabalho. 

Alguns autores questionam a categoria ―trabalho‖, e propõem a tese sobre o fim da 

centralidade do trabalho na vida dos trabalhadores79. Claus Offe (1989a), por exemplo, ao 

questionar a categoria ―trabalho‖ nas ciências sociais levanta algumas questões sobre sua 

centralidade. Para o autor, ―o crescimento do setor de serviços‖, o ―declínio da ética do 

trabalho‖ e a ―ampliação do tempo livre do trabalhador‖ tem posto à prova a centralidade do 

trabalho numa configuração tanto objetiva quanto subjetiva na vida dos trabalhadores80. Em 

contrapartida, autores como Lukács (1979; 1991) e Antunes (2009) 81justificam que o trabalho 

se caracteriza como mediador entre homem e natureza. Para Lukács (1979),   o trabalho é uma 

categoria fundadora do ―ser social‖ e   todas as demais categorias já têm em sua ―essência um 

caráter social‖. Assim, o trabalho possibilita a mudança do natural para o social, ou seja, é no 

trabalho que o indivíduo encontra o eixo central da ―esfera social‖82. Antunes (2009), sobre 

―os sentidos do trabalho‖, destaca que são dimensões que apontam para a ―vigência da 

centralidade do trabalho‖ na sociedade contemporânea. Segundo ele, a complexidade das 

relações de trabalho, tais como entre o trabalho produtivo e improdutivo, manual e intelectual, 

material e imaterial, bem como as novas configurações e identificações dos trabalhadores 

estão a reafirmar a centralidade do trabalho na contemporaneidade. 

Apesar de haver duas linhas de pensamento relativas à centralidade do trabalho, nesta 

pesquisa adota-se a segunda, a de que o trabalho é uma categoria central na vida dos/as 

docentes.   Esta tomada de posição decorreu da análise dos depoimentos dos/as docentes,   

haja vista que  as novas demandas das relações de trabalho e as complexidade das relações 

                                                             
79   Destaquem-se Offe (1985; 1989; 1991), Habermas (1987) e Kurz (1993).  
80 Segundo Offe (1989a, p. 177), ―a diferenciação interna e contínua da coletividade dos trabalhadores 
assalariados, assim como a erosão dos alicerces culturais e políticos de uma identidade coletiva centrada no 
trabalho, ampliaram esses dilemas das formas de trabalho assalariado ou da dependência com relação ao salário 
não serem mais o foco de intenção coletiva e de divisão social e política. No que diz respeito aos conteúdos 
objetivos e subjetivos da experiência, muitas atividades assalariadas nada mais têm em comum a não ser o nome 
trabalho‖. 
81 Organista (2006, p. 130) também contribui com o debate, pois para ele a ―centralidade cotidiana do trabalho, 
bem como a centralidade política dos trabalhadores, é construída e, ao mesmo tempo, é constituinte de valores 
sócias que tem no ser homem sua origem fundamentada no e pelo trabalho‖. 
82 “Somente o trabalho tem em sua natureza ontológica um caráter intermediário. Ele é essencialmente uma inter-
relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica (utensílios, matéria-prima, objetos de trabalho 
etc.), como orgânica, inter-relação [...] que se caracteriza acima de tudo pela passagem do homem que trabalha, 
partindo do ser puramente biológico ao ser social‖ (LUKÁCS, 1979, p. 14). 
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objetivas e subjetivas, produtivas e não produtivas, intelectual e imaterial da docência põem 

em evidência a importância e a contribuição do trabalho na vidas dos/as docentes. Os 

argumentos que seguem sinalizam essa realidade: 

 
Meu trabalho é central para mim porque toma uma grande parte do meu 
tempo, vivo em função das minhas aulas, me capacito o tempo todo para que 
minha prática seja significativa, por esses motivos ele é central na minha 
vida. O trabalho é central porque eu não me vejo em outro segmento 
profissional, pela questão da idade e pela questão de tudo que eu já alcancei, 
visto que consegui  chegar onde queria e também  me identifico com o 
processo de formação, o processo de formar e capacitar, trabalhando com 
capacitação docente em consultorias no decorrer na minha vida profissional. 
Eu acredito que o docente precisa descobrir a área ou nível de ensino que se 
identifique, pois só assim, o docente fará um trabalho diferenciado e central, 
visto que o docente pode realizar-se com o desenvolvimento de atividades 
técnicas, nas intervenções pedagógicas, tudo isso é um fazer, na qual o 
docente pode também fazer um trabalho de dedicação. (Professora, solteira, 
47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 
 
Totalmente central, porque trabalho muito, passo muito tempo planejando 
minhas aulas a ponto de passar mais tempo com o trabalho do que com a 
família ou o lazer. (Professora, casada, 49 anos, três filhos, Especialista, 17 
anos na Rede Estadual). 
 
É o que eu faço, é do que eu vivo, do que gosto de fazer e do que eu faço de 
melhor. Na verdade, eu gosto de fazer e executar esse trabalho, pois no 
processo me sinto bem quando estou trabalhando. Com isso, penso que tenho 
colhido bons frutos, tanto é que muitos alunos, se não a maioria, gostam do 
meu trabalho e indicam sempre meu nome para as palestras e cursos. 
(Professor, casado, 39 anos, um filho, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 

 

Parte-se do princípio de que o trabalho é uma categoria central na vida dos 

trabalhadores, haja vista que os depoimentos demonstram como o mesmo se configura como 

um eixo central na vida dos/as docentes. Eles/as compreendem o trabalho, as relações no 

trabalho, a sociabilidade no trabalho como aspectos relevantes para o processo de construção 

social, haja vista a dedicação para o desenvolvimento das atividades do trabalho. Há uma 

forte relação entre trabalho a valorização da sociabilidade dos docentes no ―agir‖ cotidiano 

das práticas laborais, a qual constrói um espaço de valorizações das subjetividades dos 

trabalhadores, fundada nas práticas sociais em que os/as docentes se inserem dentro e fora do 

trabalho.  

A importância do desempenho do trabalho para a vida dos/as docentes está ligada às 

formas/alternativas que ambos criam no decorrer da atuação na esfera familiar e na do 

trabalho. Percebe-se que nesse processo as identificações masculinas e femininas são testadas 

nos diferentes espaços de socialização   através das conexões existentes entre a realização do 
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trabalho e as práticas interativas, as subjetividades e coletividades dos trabalhadores como 

elementos que constroem as práticas sociais. Segundo Antunes (2009, p. 136), a sociabilidade 

encontra-se no próprio ato de trabalhar, pois o trabalho se configura como uma categoria 

intermediaria ―o salto ontológico das formas pré-humanas para ser social. Ele está no centro 

do processo de humanização do homem‖. No caso da docência, esta se centra nas 

possibilidades de ascensões dos/as docentes, nas novas formas de articulação das esferas 

pública e privada, nas novas configurações de organizações e relações de trabalho nas 

instituições, nos sentidos e significados que homens e mulheres atribuem ao processo de 

qualificação para o trabalho e nas rupturas e continuidades dessas relações. A centralidade do 

trabalho perpassa pela ampliação dos saberes docente (teóricos, práticos, profissionais) e 

estruturam/desestruturam as identificações dos/as docentes a partir das relações internas e 

externas. O resultado do trabalho e o desenvolvimento dos pilares ―ter‖, ―fazer‖, ―ser‖ e 

―saber‖ da docência é imaterial.  

A perspectiva do trabalho imaterial e subjetividade defendida por Lazzarato (2001) 

é muito significativa para essa discussão, visto que o trabalho docente se caracteriza como 

uma atividade laboral ―abstrata‖ ligada às subjetividades dos trabalhadores. Para o autor:  
 
Quando o trabalho se transforma em trabalho imaterial e o trabalho imaterial 
é reconhecido como base fundamental da produção, este processo não 
investe somente a produção, mas a forma inteira do ciclo ―reprodução-
consumo‖: o trabalho imaterial não se reproduz (e não reproduz a sociedade) 
na forma de exploração, mas na forma de reprodução da subjetividade 
(LAZZARATO, 2001, p. 30). 
 

O argumento do autor é significativo para a análise do desempenho do trabalho do 

setor de serviços, no qual a docência se coloca.   Nessas funções, o valor do trabalho 

desenvolvido centra-se nas subjetividades dos/as trabalhadores/as, no plano das identificações 

e nas formas de desenvolvimento do trabalho. Foi possível perceber nos depoimentos dos 

entrevistados a dificuldade de lidar e aceitar o produto final do seu labor na docência, na 

medida em que os/as docentes trabalham nas práticas escolares cotidianas as subjetividades 

dos alunos: 
 
No processo de trabalho, a gente já percebe que você contribuiu com a 
aprendizagem significativa do aluno, pois, no decorrer do processo, você 
olha e vê os alunos aprendendo, quando eles reconhecem que eu fiz parte da 
vida dele, que aprenderam através da minha mediação, ou seja, essa é uma 
contribuição que você já vem percebendo no decorrer de sua prática e isso 
lhe dá força e ênfase para continuar. Embora não se perceba o produto final 
da docência fato que frustra muito, no processo fica notória nossa 
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contribuição. (Docente, casada, 49 anos, três filhos, Especialista, 17 anos na 
Rede Estadual). 
 
Olhe, é complicado, pois hoje é difícil você vê o resultado, saber ou medir as 
subjetividades dos alunos, digamos que não sei se existe aprendizagem zero 
ou de 100%, bem como o acompanhamento de vários alunos com 
desenvolvimentos diferenciados. Isso me frustra muito, não só a mim como a 
todos os professores, pois eu não conheço um professor de inicio ou fim de 
carreira que não esteja frustrado com o resultado do seu trabalho. É 
frustrante porque para a sociedade não está tão visível o resultado do meu 
trabalho. (Docente, casada, 29 anos, sem filhos, Especialista, 04 anos na 
Rede Estadual). 
 
Embora seja de fato imaterial nosso resultado, as conquistas dos nossos 
alunos dia a dia são o retorno ou o principal resultado do desenvolvimento 
do nosso trabalho, às vezes me frustra, mas continuo forte e firme no 
empenho de transformar ou ampliar essas conquistas (Docente, solteiro, 40 
anos, sem filhos, Mestrando, 08 anos na Rede Estadual). 

 

Os argumentos dos/as docentes sinalizam a importância do trabalho para o 

desenvolvimento social, para a socialização e as inter-relações dentro e fora do trabalho. 

Entretanto, a falta da visibilização do produto final do seu trabalho propõe aos docentes um 

estado de ―zona de fronteira‖ entre o material e imaterial, objetivo e subjetivo, individualidade 

e coletividade, que limitam ao cotidiano das práticas escolares as formas de percepção e 

legitimação de seu trabalho.  
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CAPÍTULO V 

AS REPRESENTAÇÕES DOS/AS DOCENTES SOBRE AS VALORIZAÇÕES DAS 

QUALIFICAÇÕES PARA O TRABALHO 

 

Os estudos da sociologia do trabalho mostram que, nas últimas décadas, surgiu um 

novo paradigma de organização do trabalho e dos trabalhadores, e deu início à superação das 

formas de organizações do trabalho nos modelos taylorista/fordista, nos quais a qualificação 

dos trabalhadores se limitava ao preparo e à execução de tarefas rotinizadoras, sequenciadas e 

pré-estabelecidas. No caso desses modelos, o processo de qualificação era centrado na 

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

De acordo com Cruz (2005, p. 92), nesse processo  

 
 [...] o preparo do trabalhador seria limitado ao mínimo indispensável de 
conhecimentos gerais e técnicos, direta e indiretamente relacionados ao 
conteúdo das tarefas e operações que compusessem a ocupação tanto do uso 
de máquinas ―versáteis‖ quanto da ―cooperação do chão-de-fábrica.‖ 
(CRUZ, 2005, p. 92). 
 
 

Das novas demandas e necessidades do mercado de trabalho foi instituída uma nova 

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

produtivo‖ ou ―especialização flexível‖ que possuía a finalidade de ampliar a atuação, a 

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

Na perspectiva de Hirata (1994), o modelo produtivo trouxe uma mobilidade maior na 

forma de organização do trabalho, na medida em que nas relações de trabalho passaram a 

existir cooperação, menos determinação de tarefas vinculadas aos setores e de forma 

individualizadas e espaço de rotatividade das atividades desenvolvidas. O resultado disso foi 

uma gestão do trabalho polivalente e multifuncional, que, além das qualificações técnicas, os 

trabalhadores tiveram outro tipo de qualificação solicitada e valorizada como, por exemplo, 

das ―qualificações tácitas‖ ligadas às identificações e subjetividades dos trabalhadores. Para 

Cruz, as novas competências para o desenvolvimento do trabalho são atributos da dimensão 

social, tais como ―envolvimento, participação, cooperação, responsabilidade e motivação do 

trabalhador‖ (CRUZ, 2005, p. 92).  

  O que os pesquisadores destacam é o fato de as novas formas de organizar o trabalho,  

pondo como referência os novos atributos e competências requeridos dos trabalhadores no 

interior das relações de trabalho, possibilitaram um novo paradigma da ―especialização 

flexível‖ do trabalho. Nesse novo contexto de trabalho, as características subjetivas do 
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trabalhador são essenciais para a construção das relações interpessoais, nos momentos de 

tomada de decisão, de agir sobre o novo, de recuar em situações coletivas, que influenciam as 

identificações dos trabalhadores.  

As discussões sobre as ―novas competências‖ para o trabalho passaram a fazer parte 

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

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

força de trabalho que o mercado necessitava. Leis foram criadas, novos cursos, métodos de 

ensino e currículos repensados para sanar as necessidades de cada época. Particularmente, a 

década de 1990 foi o marco desse processo, visto que além da reformulação da LDB, em 

1996, o trabalho docente passou a ser gerido também pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que trouxe uma nova forma de organizar as etapas do ensino, tendo como 

justificativa desse processo a ―consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias e as 

mudanças na produção de bens, serviços e conhecimentos exigem que a escola possibilite aos 

alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e 

do trabalho‖ ( BRASIL, 2000, p. 04).  

A busca pela contextualização e pela interdisciplinaridade foi essencial para a criação 

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

nacional/regional/local, bem como o desenvolvimento das ―competências básicas‖ para o 

desenvolvimento social. A criação e implantação dos PCNs na educação brasileira e nos 

cursos de formação de professores tiveram como finalidade principal, o ―duplo papel de 

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

abordagens e metodologias‖ (BRASIL, 2000, p. 05).   Cabe refletir acerca de quais 

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

do trabalho docente, para que os professores desenvolvam suas práticas profissionais para 

alcançar os objetivos pré-estabelecidos de seus planos de ensino. 

 Pesquisas realizadas por Tardif (2000; 2011) apontam algumas características dos 

―saberes profissionais‖ dos docentes que contribuem para a compreensão das novas 

habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento do trabalho cotidiano 

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

que os mesmos são adquiridos durante sua história de vida e escolar, na estruturação da 

prática profissional nos seus primeiros anos, com a noção e sentimento de competência e 

também porque os saberes são uma construção da identidade docente relativa às   interações 

sociais de sua trajetória; os saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos,   

visto que são adquiridos através das experiências pessoais, culturais, científicos, sociais e 
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profissionais; os saberes profissionais dos professores são personalizados e situados,  pois  

são desenvolvidos no local de trabalho e constituídos pela   mediação; os saberes 

profissionais dos professores carregam marcas do ser humano – na medida em que o objeto 

do trabalho docente são seres humanos com suas identificações, subjetividades, 

particularidades. Neste sentido, pode-se perceber que no processo de escolarização/formação 

docente, bem como através da análise das práticas escolares verifica-se que os saberes 

docentes são diversos: temporais, plurais, situados e de relações humanas e são construídos  

conforme as identificações, subjetividades, particularidades influenciadas pelas mediações e 

relações sociais.  

Neste capítulo, abordam-se dois objetivos centrais, pensados a partir das diversas 

mudanças na proposta pedagógica do Colégio Atheneu Sergipense como Centro Experimental 

de Ensino e as novas competências e habilidades exigidas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o desenvolvimento do trabalho docente: conferir a noção de competência e 

qualificação no discurso dos/as docentes, e averiguar em que medida ela reflete na 

valorização diferenciada do gênero. 

 

6.1 A QUALIFICAÇÃO/TREINAMENTOS PARA O/A DOCENTE 

 

Neste item, a intenção é apresentar as tendências recentes do trabalho docente, na 

perspectiva de mostrar a evolução das qualificações do trabalho — as tendências, os tipos de 

treinamentos, a formação complementar em exercício — e suas consequências para as   

mudanças tecnológicas e organizacionais da Instituição, que estão configurando a emergência 

de novos paradigmas.  

Os saberes profissionais dos docentes estão no centro da problemática da 

profissionalização do ensino e da formação de professores. Conforme Tardif (2011, p. 68) 

isso acontece pelo fato de que o desenvolvimento profissional está associado ―tanto às suas 

fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção‖. Assim, a 

conexão entre os saberes e o processo de aquisição é determinante para o desenvolvimento da 

profissionalização docente, na medida em que, nesta relação, diversos fatores devem ser 

considerados, tais como suas trajetórias de vida, o seu fazer-docente e os papéis que 

desenvolvem na docência. Questionam-se também que saberes profissionais docentes 

(conhecimentos, competências, habilidades, qualificações) são utilizados em suas práticas 

profissionais para desempenhar tarefas e alcançar metas e objetivos. Na perspectiva de 

encontrar subsídios que permitam responder essa indagação sobre o processo de treinamento e 
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qualificação docente que se constitui como eixo central da docência, apresentam-se, na tabela 

683 alguns dados estatísticos coletados através de questionários aplicados a um grupo de 

professores e professoras. 

 

Tabela 10 - Atividades de formação de que os/as docentes participam 

ATIVIDADES       HOMENS        MULHERES 

Quantidade % Quantidade % 

Formação (aperfeiçoamento) 7 77,7 8 61,5 
Participação em jornadas pedagógicas 3 33,3 7 54 
Participação em associações sindicais 1 11,1 1 7,6 
Treinamentos na era técnica do trabalho desenvolvido 0 0 3 23 
Treinamentos relacionados aos aspectos gerais da 
Instituição 

1 11,1 3 23 

Treinamentos relacionados aos usos de novas 
tecnologias 

2 22,2 5 38,5 

Outras 4 44,4 5 38,5 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Embora já se saiba que a alta qualificação dos/as docentes na Instituição pesquisada é 

critério essencial para inserção e permanência, fica notória a tendência desses profissionais 

para a formação continuada. A política estadual de educação introduziu tecnologias e 

processos pedagógicos inovadores, bem como estabelece a necessidade de novas 

competências para o desenvolvimento do trabalho docente.  

 No que se refere à formação continuada e jornadas pedagógicas, observou-se que há 

participação ativa nessas atividades, principalmente das mulheres. A esse respeito, é válido 

ressaltar que, embora não sejam obrigatórias, algumas atividades são desenvolvidas durante o 

trabalho, como é o caso das jornadas pedagógicas ofertadas pela Instituição. Contudo, a 

formação continuada e os aperfeiçoamentos docentes têm sido desenvolvidos de forma 

autônoma, através de participação dos profissionais da Rede em cursos sem vínculo com o 

Colégio ou mesmo com a SEED, mediante liberação parcial ou integral das atividades para 

sua dedicação ao processo de formação. No que se refere aos treinamentos na área técnica do 

trabalho desenvolvido, aos relacionados aos aspectos gerais da Instituição e aos relacionados 

aos usos de novas tecnologias, os dados mostram que a taxa de participação caiu em relação 

aos demais. Isso pode estar associado ao fato de que esses treinamentos já são adquiridos 

                                                             
83 Nas tabelas 5  (capítulo (IV) e 6   estão expostos os resultados   da pergunta do questionário sobre as 
atividades de formação de que  os/as docentes participam e os benefícios para sua atuação. Não foi possível, 
porém, chegar a 100% entre homens e mulheres, visto que poderiam marcar mais de uma opção. Assim, os 
números em porcentagem correspondentes aos itens da tabela foram tabulados a partir das respostas de cada 
professor/a,   por item dividido pelo número total de professores/as   que responderam o questionário.  
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antes de entrarem na Instituição, sendo desenvolvidos por alguns professores que trabalham 

com laboratórios.  

Pode-se constatar que os/as docentes do Atheneu participam de diferenciados cursos 

de aperfeiçoamento e treinamentos antes do e durante o desenvolvimento do trabalho docente. 

Tal constatação faz refletir como, na prática docente, ―os saberes profissionais dos professores 

são plurais e heterogêneos‖ (TARDIF, 2011, p. 262). Para Tardif, os saberes profissionais dos 

docentes são plurais e heterogêneos a partir de três argumentos: a) os saberes docentes 

provêm de diversas fontes, como: os conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade, 

os conhecimentos pedagógicos e didáticos oriundos de sua formação profissional, os 

conhecimentos curriculares veiculados pelos programas e manuais escolares, e 

principalmente, nas experiências de seu trabalho cotidiano; b) o docente raramente tem uma 

teoria ou concepção de sua prática, pois, em seu trabalho, utiliza muitas teorias, concepções e 

técnicas requeridas por suas necessidades, mesmo que haja contradições entre estas, pois o 

que interessa é a integração dos diversos saberes a fim de atingir amplamente seus objetivos; 

c) os saberes profissionais são variados, porque para cada ação do trabalho docente a fim de 

atingir alguns objetivos, não é necessária a utilização dos mesmos conhecimentos e 

competências — ou seja, o trabalho docente é heterogêneo no tocante aos objetivos internos 

da ação e aos saberes mobilizados. 

  Assim, os saberes profissionais são essenciais para desenvolver o processo de 

trabalho docente, visto que estruturam diversos meios do trabalho, e a prática docente como 

uma organização das competências e habilidades profissionais. A natureza da relação desses 

profissionais com os saberes (pessoais, acadêmicos, teóricos e práticos) está integrada ao 

processo de trabalho, visto que eles estão ―a serviço da ação e é na ação que se assumem seu 

significado e sua utilidade‖ (TARDIF, 2011, p. 264). Cabe dizer que é na participação dos 

docentes nos treinamentos, inseridos no plano de trabalho individual e coletivo, que são 

desenvolvidas e modificadas as relações com os saberes profissionais.  

As identidades profissionais são influenciadas e influenciam as interferências internas 

e externas do trabalho docente, o qual estrutura a natureza das competências e os modos 

legítimos de reconhecimento (DUBAR, 2005) e dão conta do pluralismo do saber profissional 

(TARDIF, 2011), a fim de relacionar-se com os lugares em que os docentes atuam, formam, 

trabalham e vivenciam. Os indicadores estatísticos obtidos na pesquisa apontam para o 

movimento de valorização das qualificações, competências e habilidades, bem como 

salientam os benefícios para o docente. 
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Tabela 11 -  Benefícios/treinamento para o docente 

BENEFÍCIOS       HOMENS        MULHERES 

Quantidade % Quantidade % 

Qualidade da produtividade do trabalho 8 88,8 9 69 
Novas metodologias para o trabalho 6 66,6 11 84,5 
Segurança no desempenho do trabalho 4 44,4 4 30,7 
Mudanças de funções (promoções/ascensão 
funcional) 

0 0 5 38,5 

Aquisição de habilidades para o trabalho 7 77,7 7 54 
Integração com o grupo (professores, alunos, 
funcionários) 

7 77,7 8 61,5 

Realização pessoal e profissional 6 66,6 10 77 
Outros 2 22,2 0 0 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Para os/as docentes, os benefícios dos treinamentos sucessivos contribuem para a 

melhoria da produtividade do trabalho, a aquisição de novas metodologias e habilidades, a 

integração com o grupo e a realização pessoal e profissional — conforme pode ser verificado 

na Tabela 7. Um dado que merece destaque é o de que os professores não veem os 

treinamentos como requisito para sua ascensão funcional; tampouco as professoras os 

relacionam a essa finalidade. A qualificação altera o cotidiano docente, em que quantidade e 

qualidade são desenvolvidas paralelamente. O saber docente está na ―confluência entre várias 

fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição 

escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc.‖ (TARDIF, 2011, p. 64). 

 

6.2 AS REPRESENTAÇÕES DOS/AS DOCENTES SOBRE O PROCESSO DE 

QUALIFICAÇÃO 

 

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

treinamentos no ―saber-fazer‖ do seu trabalho está articulada, especialmente, aos pontos 

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

As argumentações dos entrevistados atribuem sentido às novas demandas da educação, 

considerando ―as mudanças constantes da sociedade, faz-se necessário cursos de atualizações, 

onde nós possamos buscar novas metodologias, a fim de atender as novas demandas da 

docência‖. (Professora, solteira, 37 anos, sem filhos, especialista, 12 anos na Rede Estadual) 
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Pode-se perceber que no discurso dos docentes há o reconhecimento por atuarem na 

Instituição, e   terem privilégio social e financeiro de trabalhar em tempo integral, bem como 

destacam a necessidade de atualização para trabalhar o método inovador de ensino da 

Instituição dentro de um processo dinâmico e de novas formas de organização das disciplinas 

articuladas às atividades complementares de integração e de inter-relações (trabalho-ciência-

tecnologia-cultura), como aponta um dos entrevistados: 

 
O dilema é o seguinte: as categorias básicas que eu aprendo ao longo da 
minha formação são ressignificadas permanentemente. Se eu não tiver o 
cuidado de acompanhar essas ressignificações, eu posso estar tão démodé a 
ponto da minha fala não representar a leitura que meu aluno faz da sociedade 
e do mundo. Então, ou eu me atualizo frequentemente para essas 
ressignificações que agora a ética apresenta, que as relações sociais 
apresentam, que as construções políticas estabelecem, ou eu vou começar ter 
uma leitura do mundo, de um mundo virtual, de um mundo que não existe 
mais e que meu aluno vai apresentar para mim frequentemente, será nesse 
caso um contraste em que eu vivo em um mundo e os alunos estão em outro. 
Assim, a gente tem a necessidade de frequentemente em atualizar-se 
(Professor, casado, 39 anos, três filhos, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 

 

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

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

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

argumentação do professor sobre a qualificação está concentrada no discurso das novas 

habilidades e competências trazido, principalmente, pelo processo de globalização e se 

intensifica na instituição investigada, visto que há uma articulação intrínseca entre o trabalho 

do trabalho, as novas tecnologias e as práticas culturais. Contudo, pode-se inferir que os 

saberes ou ―categorias básicas‖ apontadas pelo professor tendem a se ressignificar nesse 

processo. As práticas escolares, a sociabilidade e as relações de trabalho influenciam a 

identidade do trabalhador, não só no âmbito do trabalho, mas nas práticas sociais.  

Segundo Alves (2010), o sentido ou a ideia de qualificação faz parte da linguagem 

usual entre os agentes do campo da educação, e repercute sobre a necessidade de suas 

titulações, bem como  assume diferentes formas no discurso educacional. Assim, as reflexões  

relativas ao processo de formação profissional e ao trabalho exercido pelo professor estão  

constantemente influenciando os papéis dos agentes no campo da educação. Esse aspecto 

também é destacado pela gestão escolar, na medida em que foi demonstrada nas entrevistas a 

necessidade da reforma curricular ―a necessidade de investir na formação continuada dos 

docentes para desenvolver as competências necessárias para atingir as metas e objetivos do 

projeto pedagógico‖, sendo destinados a ampliar a qualidade das práticas e o relacionamento 
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interpessoal dos agentes escolares. A ênfase dada à formação inicial pela Instituição pode ser 

pensada consoante o modelo das competências, deixando clara a necessidade de ampliar sua 

qualificação profissional para o desempenho da docência, em constante mudança.   

 Alves (2010) desenvolve um argumento importante sobre o papel das políticas 

públicas de formação docente, pois, quando a ideia de qualificação docente assume a 

formatação do modelo de competências e se fundamenta na formação ―contínua‖, pode ser 

vista e representada a partir dos comportamentos e resultados esperados do professor no 

processo formativo. 

No entender dos/as docentes, as mudanças pelas quais a escola vem passando no seu 

desenvolvimento pedagógico (currículo diferenciado, novas metodologias de ensino e 

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

escolares (novo perfil de professores, alunos, funcionários e pais) tem posto à prova as 

competências e habilidades que são importantes para o trabalho docente neste nível de ensino. 

Percebe-se que a (re)construção das identidades/subjetividades de professores e professoras se 

dão num processo dinâmico e complexo, nele estão expostos as formas em que os homens e 

as mulheres desenvolvem o seu processo de ―aprender‖ e de ―ensinar‖   de acordo com a 

produção de sentidos e significados, bem como da capacidade de reflexão sobre o processo. 

 
Uma das principais habilidades hoje para trabalhar com o diverso é a 
capacidade de dialogar e compreender, visto que no cotidiano do trabalho 
docente percebemos as diversas realidades dos alunos (famílias, lugares, 
rendas, valores, crenças variadas) que nos põem em um espaço de debates e 
diálogos que não nos permite homogeneizar o discurso. Como a escola hoje 
é diversa, plural e multicultural, cabe ao docente a sensibilidade para 
desenvolver seu trabalho mais próximo da realidade dos alunos possível 
(Professor, casado, 42 anos, três filhos, Mestrando, 13 anos na Rede 
Estadual). 
 
Primeiramente, a formação com qualidade, pois eu diria que esse professor 
teria que ser pesquisador, ou seja, ao adentrar no ensino médio ele tem que 
ser um pesquisador porque isso estaria no campo das competências. As 
habilidades do docente hoje são, principalmente, saber conduzir o processo, 
ser mediador, pois acredito que não adianta o professor esta inserido sem 
ajudar a transformar o processo de aprendizagem autônoma desse aluno. 
Seria principalmente conduzir o processo, pois a dinâmica da escola pública 
possui um alunado diversificado, que também, necessita de um trabalho de 
integração (Professora, solteira, 46 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na 
Rede Estadual). 
 
O docente tem que ser um eterno pesquisador. Acredito que o que está 
faltando hoje para nós docentes é tempo para pesquisar, visto que sem tempo 
não podemos realizar atividades de capacitação e pesquisa complementar 
para ampliar nossa ação. As habilidades e competências dos docentes estão 
sendo testadas cotidianamente e só com qualificação processual para dar 
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conta desse cenário (Professora, solteira, 37 anos, sem filhos, Especialista, 
12 anos na Rede Estadual). 
 
 

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

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

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

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

atividade docente diversificada e multidisciplinar. O papel da socialização é importante no 

processo de qualificação docente, pois, faz-se necessário sublinhar que a qualificação está 

inscrita nas relações sociais dos trabalhadores. A formação, no sentido mais amplo, exige dos 

profissionais interações sociais que ampliam o processo de socialização e constroem suas 

identificações sociais e profissionais. Stuart Hall (2006) quando argumenta quanto aos 

impactos da globalização nas identidades, articula a ideia de que as relações de tempo/espaço 

são significativos para entender os sistemas de representação, ou seja, as 

identidades/subjetividades são representadas pelas influências/contingências/rupturas das 

dimensões de tempo e espaço.  

Infere-se que no campo da educação, as relações sociais estão articuladas às atividades 

que os agentes escolares desenvolvem, sendo que as representações dos sentidos e 

significados atribuídos ao trabalho também estão intricadamente nessas relações. As 

identificações dos/as docentes intimamente ligadas no processo de representação, pois ―a 

moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e 

representadas‖ (HALL, 2006, p. 71). Contudo, uma das questões que se configura nesse 

cenário é a dificuldade da instituição de ensino tratar a diversidade no bojo das relações entre 

homens e mulheres, na medida em que no processo de organização curricular há um 

predomínio de separação de disciplinas, oficinas e laboratório, fragmentando a relação 

coletiva. Desse modo, a própria estrutura organizacional acaba por separar homens e 

mulheres, quando fragmenta as ações, os objetivos, a singularidade, os espaços e as 

experiências; e que essa padronização do ―fazer‖ de professores e professoras dificulta a 

socialização dos agentes. 

Nos espaços de socialização do trabalho docente são tentadas as habilidades e 

competências das experiências práticas do trabalho docente, as formas que os docentes 

articulam os saberes teóricos e práticos num espaço de reestruturação e de influências 

constantes, as formas de articulação das práticas pedagógicas individuais dos docentes com as 



156 
 

coletivas da escola e, integralizam os saberes científicos acumulados no decorrer da vida com 

o novo cenário de qualificação/capacitação permanente. Como expõe uma das docentes 

entrevistadas:  

[...]  a Educação é muito dinâmica, os serviços prestados pela escola têm que 
acompanhar as necessidades da sociedade, assim como as do mercado de 
trabalho. Dessa forma não podemos nos ater apenas ao que aprendemos nas 
universidades, ir à busca de conhecimento é vital para desempenharmos 
nosso papel na escola. (Professora, casada, 38 anos, dois filhos, 11 anos na 
Rede Estadual). 

 

Segundo Tardif (2011), esses saberes que os professores adquirem no processo de 

qualificação são importantes para as experiências e processos de socialização existentes no 

interior da escola. Em outras palavras, a questão da identidade docente deve ser pensada  

através da organização do trabalho e   das relações sociais. As normatizações podem definir 

os papéis e posições dos agentes, visto que ―essa identidade não é simplesmente um ―dado‖, 

mas também um ―construto‖ que remete ―aos atos‖ de agentes ativos capazes justificar suas 

práticas e de dar coerência às suas escolhas‖ (TARDIF, 2011, p.106-107). 

Esses aspectos são relevantes para entender a dinâmica de organização pedagógica do 

Atheneu Sergipense, na medida em que os/as docentes desenvolvem atividades em tempo 

integral nos planos de ensino do currículo nacional comum e também atividades de 

componentes complementares. As disciplinas curriculares são trabalhadas paralelamente com 

as atividades complementares, o que põe os docentes num constante movimento rotativo de 

ações. As ações desenvolvidas com um número variado de turmas e alunos, da inter-relação 

de tempo/espaço/ensino, de discussões e regulações do trabalho docente estão associadas 

diretamente aos fatores materiais e sociais, ao objeto do trabalho, à reorganização e à 

regulamentação da escola.  

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

docentes participam na escola, ministrar aulas, manter a disciplina, administrar encontros com 

os pais, corrigir trabalhos e avaliações, preparar as aulas, participar de atividades sindicais, 

participar de comissões e conselho pedagógico, ou seja, ―atividades fim‖ diretamente ligada 

ao ensino dos alunos e ―atividades meio‖ que estão ligadas à organização do trabalho 

pedagógico da instituição. Nesse sentido, a estruturação do trabalho docente propõe um 

cenário de qualificação/treinamento constante, que dê conta das novas tendências e práticas 

do trabalho docente, mostrando as principais consequências para o ensino e para os saberes 

profissionais docentes.   Quanto a esse ponto, questionou-se aos docentes, quais os principais 
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benefícios da qualificação/treinamentos para o trabalho e as principais dificuldades 

encontradas no processo? O discurso dos/as docentes ilustra os seguintes depoimentos: 

 
Com o treinamento, o docente amplia a qualidade da produtividade do 
trabalho, novas metodologias para o trabalho, segurança no desempenho do 
trabalho, aquisição de habilidades para o trabalho, integração com o grupo 
(professores, alunos, funcionários), realização pessoal e profissional 
(Professora, solteira, 37 anos, sem filhos, Especialista, 12 anos na Rede 
Estadual). 
 
Acredito que os minicursos, encontros educativos, oficinas é importante para 
um bom trabalho docente, ou seja, a troca de experiências contribui muito 
para um bom planejamento. As principais dificuldades em minha opinião 
esta no calendário escolar que é mal elaborado, pois dificulta muito para o 
professor, a carga horária de trabalho do mesmo em relação ao calendário 
não possibilita um bom desenvolvimento em relação à organização devido a 
grande quantidade de alunos por séries (Professor, casado, 28 anos, um filho, 
Especialista,  quatro anos na Rede Estadual).    
 
 

A qualificação/treinamento no trabalho docente é um fator primordial para o processo 

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

escolares, desenvolvem mais habilidades, além de permitirem a troca experiências com outros 

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

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

também da colaboração do Estado, através da elaboração de políticas públicas de incentivo  à 

formação continuada.   

As representações dos docentes acerca do processo de qualificação e treinamento 

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

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

com os benefícios para a qualidade das ações desenvolvidas no trabalho. Desse modo, pode-se 

inferir que algumas alternativas   são apontadas para ampliação da qualificação dos/as 

docentes no desenvolvimento do trabalho, bem como a reflexão sobre as experiências 

vivenciadas no processo de escolarização nos cursos de formação docente e ao longo de suas 

trajetórias escolares.  

Segundo Schwart (2002), é possível abordar o processo de qualificação numa 

perspectiva de construção interna e externa, pondo em evidência as transformações que esta 

pode desenvolver na relação entre identidades profissionais e saber-fazer. Nesse processo, a 

qualificação é concebida nas dimensões ―sociais, experimentais e conceituais‖. Os sentidos do 

aprender e do ensinar atribuídos pelos professores e pelas professoras nas vivências e 

experiências de socialização refletem diretamente na construção e nas representações de 
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gênero, visto que homens e mulheres, no processo de aprendizagem e de ensino, podem 

refletir suas singularidades, identificações e subjetividades que fazem parte e são ampliada, 

conforme suas trajetórias de vidas. Em outras palavras, os significados que homens e 

mulheres atribuem ao processo de qualificação para o trabalho, podem, também, refletir como 

eles e elas se situam como agentes com identificações e subjetividades testadas em diversas 

situações no interior das relações de trabalho e fora dele. Conforme Tardif (2011), a 

socialização é um processo de formação das identificações a partir dos saberes adquiridos no 

decorrer da história de vida, bem com de suas trajetórias sociais e profissionais, numa relação 

íntima com a construção do saber-fazer. 

  Foram destacadas pelos entrevistados algumas contribuições dos treinamentos para 

as práticas escolares, tais como ampliação da qualidade da produtividade do trabalho, novas 

metodologias para o trabalho, segurança no desempenho do trabalho, aquisição de habilidades 

para o trabalho, integração e realização pessoal e profissional.  Ao reafirmar as contribuições 

da qualificação continuada para o desenvolvimento do trabalho docente, o depoimento da 

professora é sugestivo:  

 
Esse contexto de qualificação foi importante para mim, pois eu não tinha 
percebido como era importante o trabalho com a diversidade cultural, 
principalmente  com ênfase na sexualidade. Dessas novas necessidades 
cursei um curso (sic) de extensão sobre ―a diversidade de gênero na escola‖, 
a partir dessas novas leituras eu pude ampliar o meu conhecimento a cerca 
da sexualidade, ai eu pude entender melhor o que é sexualidade, o que eu 
educação sexual, orientação sexual, orientar na sexualidade e ensinar numa 
perspectiva de gênero. Eu pude fazer dentro do meu trabalho esse diferencial 
e isso me enriqueceu muito, visto que a partir desse curso eu ampliei as 
discussões dessa temática nas minhas aulas e na minha formação 
(Professora, solteira, 46 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede 
Estadual). 
 
 

Acredita-se que qualquer que seja o curso realizado, o professor sempre terá algo novo 

para aprender, pois o conhecimento não é acabado, ele se transforma sempre. Para Tardif 

(2011), a construção do saber docente não é inata, mas sim produzida e transformada   no 

processo de socialização, visto que ―através do processo de imersão dos indivíduos nos 

diversos mundos socializados (famílias, grupos, amigos, escolas, etc.), nos quais eles 

constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e social‖ (TARDIF, 2011, p. 

71).   A formação é importante porque lhe dá base para trabalhar com o diverso, com a 

diversidade da sala de aula hoje, pois na maioria das vezes, os/as docentes convergem e se 

centram em uma determinada área do conhecimento para uma maior produção cientifica. Este 
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fato pode afetar o entendimento de que os/as docentes não devem esquecer a misticidade das 

escolas, hoje, visto que é no cotidiano que se percebe a necessidade de trabalhar de forma 

interdisciplinar a diversidade, e isso pede ao docente uma busca maior sobre os mais variados 

assuntos. No depoimento, as argumentações da professora sinalizam para esse aspecto, pois a 

identidade de mulher-professora permeia o modo de atuação no trabalho, suas expectativas e 

projetos pessoais e profissionais, ou seja, sinaliza as formas com que ela vai produzindo 

significados ao seu processo de qualificação para o trabalho e como media sua 

identificação/subjetividade através da socialização e experiências nas práticas escolares. 

As diversas mudanças na proposta pedagógica da Instituição e as especificidades do 

cotidiano do trabalho docente requerem uma nova consciência acerca da efetiva necessidade 

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

escolar para a modificação do fazer docente, daí a importância de o professor ser um 

pesquisador e se atualizar de uma forma continuada. Assim, as reflexões sobre o trabalho 

docente extraídas dos depoimentos dos/as docentes estão ligadas à articulação dos saberes 

científicos, pedagógicos, experimentais e políticos, num espécie de ciclo formativo-reflexivo, 

conforme está destacado na figura 6. 

 
Figura 6 - Ciclo da relação entre formação e trabalho docente 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012  
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Dessa premissa, surge a ideia tão bem trabalha pelos interacionistas84 de que o 

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

aprendizagem é um processo de construção sociocultural.   Nesse contexto, é preciso entender   

a necessidade dessas novas competências e habilidades para o trabalho dos profissionais 

formadores da educação básica, bem como a importância das trocas de experiências entre os 

docentes e a criação de um espaço de reflexão sobre o trabalho desenvolvido. Parte-se da 

ideia de que o trabalho docente situa-se na relação entre escola/conhecimento, aluno/saber, 

ensino/aprendizagem (LIMA, 2003), bem como que essas relações intensificam e modificam 

as relações entre os agentes escolares.   Pode-se dizer que o espaço da docência é um espaço 

que possibilita integrar as questões teóricas às questões práticas, vivenciadas ao longo do 

processo de formação/trabalho, e permite a construção de conhecimento significativo pela 

ação – reflexão – ação, por meio da classificação dos saberes docentes, das fontes sociais de 

aquisição e das formas de interação no trabalho, detalhados no quadro 13. 

 

Quadro 13 - Os saberes dos/as professores/as 

Quais saberes? Onde são adquiridos? Como se integram ao trabalho 
docente? 

Saberes científicos Nas instituições de ensino 
fundamental, médio e superior; nos 
cursos de aperfeiçoamentos; 
Especializações; Pós-graduações; 
Congressos. 

Através da inserção e da 
socialização nas diversas 
instituições de ensino. 

Saberes pedagógicos Nas disciplinas de Estágios nas 
instituições de ensino; Nos cursos de 
aperfeiçoamentos e formação 
continuada; Nas escolas e nas salas de 
aulas. 

Pelos espaços de socialização na 
formação inicial e continuadas e 
no interior da escola.  

Saberes experimentais Nas instituições de ensino onde 
trabalham; nos livros didáticos; nos 
exercícios de sala de aula; nas formas 
de organização da instituição; nos 
laboratórios de ensino. 

Pela socialização dos 
profissionais nas instituições de 
ensino; nas experiências de 
trabalho; no desenvolvimento 
das aulas; na formação 
continuada de professores. 

Saberes políticos A família; a escola; a universidade; a 
igreja; o Sindicato dos professores; 
reuniões pedagógicas. 

Pela participação e socialização 
nesses espaços. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.  
 

Observa-se que os saberes docentes são plurais, com espaços e fontes de aquisições 

diversas, e que se integram nas vivências de formação e atuação dos/as docentes. A partir das 

formas de interação/socialização, os docentes atribuem sentido e significado aos seus saberes, 

relacionando-os com suas atuações, aos instrumentos utilizados e as sua experiências 

                                                             
84  Ver Piaget (1971; 1973; 1978) e Vygotsky (1988; 1998; 2008).  
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cotidianas, ou seja, numa relação próxima entre as influências externas e internas do trabalho. 

Assim, o ―saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes de 

saberes provenientes das história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos 

outros atores educativos e dos lugares de formação‖ (TARDIF & RAYMOND, 2000, p. 

218)85. 

6.3 AS DIFERENÇAS/DESVANTAGENS ENTRE HOMENS E MULHERES NO 

PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 

 

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

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

trabalho docente. Os argumentos da equipe diretiva direcionam para a importância de manter 

o quadro docente mais qualificada para o desenvolvimento das diversas ações pré-

estabelecidas no plano anual de trabalho e no Projeto Político Pedagógico. Os entrevistados 

reafirmam que, em geral, não há diferenças e desvantagens nas habilidades e competências 

femininas e masculinas no processo de treinamento. Entretanto, apenas no campo das inter-

relações pessoais, a mulher pode ter uma maior habilidade em determinadas situações, mas a 

―competência é a mesma, entre homens e mulheres‖. O que de fato há é um espaço educativo 

mais competitivo, no qual o desenvolvimento da qualidade do trabalho docente está ligado à 

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

ensino médio. No contexto especifico da Instituição, a inserção e permanência dependem do 

alto nível de escolarização, de capacitações, de treinamentos, ou seja, configuram um novo 

perfil de docente e que este esteja em permanente processo de requalificação. Com 

disseminação de novos espaços de formação continuadas, a equipe técnica busca criar um 

ambiente que favoreça a troca de experiências entre os docentes e cooperação. 

Na perspectiva dos/as docentes não se percebem diferenças/desvantagens no contexto 

da qualificação e treinamentos. Os entrevistados, ao comentarem sobre seu processo de 

treinamento, demonstram ambiguidade e contradições nas informações cedidas por homens e 

mulheres: 

Há sim,  mas do ponto de vista da dedicação, do próprio comprometimento. 
Aqui no Atheneu eu vejo um comprometimento maior das mulheres, não sei 
explicar o porquê, mas fica notário isso. Elas são mais dedicadas e 
detalhistas no desenvolvimento de suas habilidades e competências para o 

                                                             
85 Neste estudo, Tardif e Raymond (2000)  identificam e classificam os saberes docentes, dando ênfase às formas 
de aquisições e de interações. Os saberes docentes são plurais e adquiridos nos diversos ambientes como na 
família, na escola, nos cursos de formação acadêmica e nos métodos, instrumentos e procedimentos didáticos.  
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trabalho com uma qualificação mais intensa. Eu digo isso porque os alunos 
mesmo denunciam esse contexto, no qual eles dizem que os homens são 
mais duros, relapsos e impacientes inclusive, sendo isso o que os alunos 
mais comentam entre si. No nosso caso, em particular na docência isso ainda 
está exposto, existindo diferenças, visto que as atitudes são diferentes, os 
comportamentos e suas ações (Professor, casado, 42 anos, três filhos, 
Mestrando, 13 anos na Rede Estadual). 
 
Acho que não, pois hoje isso está bem tranquilo, até porque na atualidade a 
maioria são mulheres na profissão docente, já se reconhece isso. Acredito 
que os homens que atuam no trabalho docente vêm por paixão, por gostar, 
por querer, por uma referência de uma professora, e acaba entrando na 
docência com essa paixão pelo que faz. Embora se perceba que o número de 
docentes do sexo masculino não são muitos (sic), estes estão mais abertos 
para entender as questões da sexualidade, afetividade, diferenças e a ligação 
entre família e trabalho, visto que o processo de qualificação e treinamentos 
contribui para a ampliação e disseminação de novos conhecimentos 
(Professora, solteira, 46 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede 
Estadual). 
 

O discurso dos/as docentes sobre o processo de qualificação é ambíguo, entretanto, 

professores e professoras buscam participar muito dos espaços de qualificações e 

treinamentos internos e externos da Escola.  

Percebe-se que há uma preocupação com o nível de qualificação docente, criando um 

espaço formativo e competitivo. Essa tendência é demonstrada em várias pesquisas, 

particularmente, sobre as carreiras das mulheres no mundo acadêmico, com destaque para as 

contribuições de Marry (2008), visto que a autora destaca duas grandes abordagens das 

desigualdades sexuadas na carreira acadêmicas de homens e mulheres, sendo possível 

perceber posições de poder diferenciadas através da segregação vertical e horizontal. Assim, 

na literatura ainda se observam as diferenças no cotidiano das relações de trabalho; pode-se 

verificar essas distinções nos discursos femininos e masculinos, em que elas aparecem nas 

contradições e no ambiente altamente competitivo. 

O interesse pela maior qualificação exposto nos argumentos dos/as docentes é  

diversificado  a atende as especificidades das formações iniciais, das formas de inserção no 

trabalho, das posições de status conquistadas e   nas formas de autonomias que estabilizaram 

as relações entre homens e mulheres no trabalho docente. Sobre esse aspecto, Bruschini e 

Lombardi (2007) destacam, numa perspectiva de gênero, os impactos da escolarização sobre 

os trabalhadores, que as mulheres possuem escolaridade mais elevada do que os homens, em 

nível nacional. Contudo, nas falas dos homens foi possível identificar alguns argumentos que 

expõem diferenças em relação à atuação das mulheres, tais como  
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[...] as mulheres têm mais cuidado e dedicação, sempre se tornam mais 
próximas dos alunos, tipo mãe, sabe. Até porque de uma forma equivocada 
ou não a sociedade educou e formou esses  estereótipos masculinos e 
femininos, no qual a mulher tem que ser afetuosa, mãe, educadora; e os 
homens sejam duros, pai, dar ordens, onde infelizmente a sociedade titulou o 
que é ser homem ou mulher e isso influencia diretamente nas funções que 
homens e mulheres desempenham. (Professor, casado, 42 anos, três filhos, 
Mestrando, 13 anos na Rede Estadual).  
 
 

Nesse aspecto, entra em cena a discussão de que as mulheres trazem para o trabalho as 

competências e habilidades específicas desenvolvidas na construção da identidade feminina e 

que essas habilidades se evidenciam nas relações de trabalho.  

A necessidade de trabalho coletivo é uma das razões que intensificam a valorização 

das ―qualificações sociais femininas‖, por se reconhecerem nelas características específicas 

das mulheres, ou sinalizar novas formas de estratégia  para a apropriação dessas qualificações 

com  base na ―natureza‖ de acordo com as representações de gênero do trabalhador. Percebe-

se que as atividades de treinamento e qualificação para o trabalho docente na Instituição 

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

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

identificações masculinas e femininas parecem conter uma noção e valorização das 

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

―públicas e privadas‖, em especial, para as desenvolvidas pelas mulheres, nesse processo. 

Conclui-se que o processo e o cotidiano do trabalho docente com suas dinâmicas de 

organização, de formas de inserções e permanências, a valorização das competências e 

qualificações e o sentido da qualificação dos/as docentes influenciam e legitimam a 

construções das identificações e subjetividades dos profissionais a partir das interferências das 

práticas sociais. 
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CAPÍTULO VI 

TRAJETÓRIAS E REPRESENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO 

PRODUTIVO/REPRODUTIVO 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados da aplicação de questionários e dos 

depoimentos coletados através de entrevistas semiestruturadas com professores e professoras 

do Colégio Estadual Atheneu Sergipense no ano de 2011. Tais instrumentos utilizados foram 

essenciais para a apreensão das representações sociais de gênero dos/as docentes no que se 

refere ao sentido e significado do trabalho, às trajetórias e experiências de socialização, às 

representações de gênero no cotidiano do trabalho e como os profissionais harmonizam vida 

profissional e familiar. A análise dos dados coletados articula o uso de gráficos e tabelas, 

apresentando algumas variáveis importantes, que foram exploradas como mais intensidade 

nas entrevistas. Assim, o objetivo central deste capítulo é analisar as representações sociais de 

gênero no trabalho docente, avaliando as mudanças/permanências e ampliação da cidadania e 

direitos dos/as docentes.  

A seção 7.1, O sentido e o significado do trabalho na perspectiva dos/as docentes, 

demonstra como são atribuídos os sentido e significados do trabalho entre homens e mulheres 

que atuam na carreira docente; na seção 7.2, Trajetórias e experiências de socialização 

dos/as docentes, aborda-se como as trajetórias e a diversidade de experiências de socialização 

dos/as docentes são relevantes para a análise das relações sociais de gênero no campo do 

trabalho; a seção 7.3, As representações de gênero no cotidiano das relações de trabalho, 

descreve as representações sociais de gênero com as argumentações dos/as docentes sobre as 

possíveis dificuldades na realização/atuação no trabalho docente, avaliando os avanços e 

permanências na ampliação da cidadania; por último a seção 7.4, A construção das relações 

sociais de gênero entre vida doméstica e profissional, examina como os/as docentes 

integram/harmonizam o desempenho profissional e familiar. 

 

7.1 O SENTIDO E O SIGNIFICADO DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DOS/AS 

DOCENTES 

 

 
O trabalho docente é cansativo,   mas é um cheio de interações sociais. Um 
lugar para adquirir mais conhecimentos, trocar experiências com outros 
profissionais e, principalmente, de ascensão social, pois com o trabalho você 
cresce e é reconhecido socialmente. O sentido do trabalho para mim é de 
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ascender enquanto mulher, profissional, melhor qualidade de vida, na 
medida em que com o trabalho o docente nós conseguimos bens materiais 
(Professora, solteira, 37 anos, sem filhos, Especialista, 12 anos na Rede 
Estadual). 
 

  Destaca-se o depoimento da docente para iniciar a discussão sobre os sentidos e 

significados da docência. Inicialmente, acredita-se que os sentidos e significados são 

atribuídos pelos/as docentes com base em suas vivências no trabalho e fora dele, bem como 

pela construção dos saberes profissionais. As vivências e os saberes docentes são construídos 

em um campo plural, diverso e dinâmico, que possui as mais variadas fontes de aquisição 

(família, escolas, universidades, trabalho), isso tanto para o nível médio quanto para os 

demais níveis de ensino. 

Dessa relação, surgem alguns argumentos/justificativas por parte de determinados 

teóricos, como a concepção do ―saberes docentes‖, por exemplo,   Tardif  (2000, p. 217) que 

atribui sentido ao trabalho   consoante a construção da relação entre trabalho/docente e 

docente/saber. A ideia do autor é que o significado atribuído ao trabalho pelos/as docentes 

pode ser influenciados pelas ―dimensões temporais do saber profissional, ou seja, sua 

inscrição na história de vida do professor e sua construção ao longo de uma carreira‖. Assim, 

nas vivências e nas construções das identificações dos/as docentes são também construídos 

seus significados.  

Acredita-se que os docentes vivem no cotidiano o reflexo das novas configurações do 

trabalho, tais como a precarização do trabalho, a desvalorização salarial, a falta de 

estruturação física das instituições de ensino, as novas exigências/competências para o 

desenvolvimento do trabalho, indícios estes que já foram tema de vários estudos sobre o 

trabalho de docência em todos os níveis (PEREIRA; FIDALGO, 2008) e que a pressão pela 

produtividade, a competição entre os docentes e a busca por titulação são condicionantes na 

vida cotidiana dos/as docentes (CRUZ, 2012).  

Nessa perspectiva, os sentidos e significados da docência estão ligados, 

particularmente, às vivências da sala de aula, do fazer docente cotidiano. A sala de aula se 

configura como um espaço de construções de saberes docente e de mediação desses saberes, 

no qual os/as docentes vivenciam várias experiências de socialização significativas que 

influenciam suas vidas. Observa-se também que é nesse espaço da carreira docente que se 

iniciam suas trajetórias profissionais e suas identificações pessoais de acordo com os  

significados do trabalho docente para homens e mulheres. Assim, de posse dos depoimentos e 

argumentações dos/as docentes foi possível concentrar as representações dos sentidos e 

significados do trabalho em dois grandes aspectos: a positividade e a negatividade da 
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docência.  Quanto aos aspectos positivos do trabalho docente, destacam-se os seguintes 

depoimentos: 

 
É a satisfação que você sente, de contribuir na formação de outras pessoas, 
isso é central, visto que todo professor ou pelo menos os que eu converso, 
destacam em grande perspectiva, a satisfação de ter contribuído com a 
formação de muitos no decorrer de seu trabalho, bem como pelo seu 
reconhecimento, porque é uma profissão muito bonita, que dá legitimidade 
ao professor no campo financeiro, haja vista que se fala tanto da profissão 
docente, mas dentro do mercado de trabalho há outras profissões que são 
menos valorizadas, ou seja, eu sei que o professor não ganha muito bem, não 
é uma das piores profissões, pois na docência você tem mais abertura para, 
além do trabalho fixo, desenvolver atividades extras que contribuem para o 
aumento da minha renda mensal. O que precisa é que o professor entenda 
esse processo e desenvolva suas atividades com dedicação porque a 
discussão entre professor/aluno, professor/professor é significativa para a 
construção do sentido do próprio trabalho. Eu não sou uma docente que só 
pensa a educação negativamente, pois acredito que ela tem avançado muito, 
muitas coisas foram legitimadas a partir de lutas de vários pensadores de 
diferentes épocas através do processo de questionar a educação, sua estrutura 
e seu desenvolvimento (Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 
anos na Rede Estadual). 
 
A positividade do meu trabalho é sempre ver o sucesso dos meus alunos, 
quando eles ingressam nas universidades, quando seguem um caminho sério. 
Hoje, eu tenho alunos que já me medicaram quando estive docente, aluno 
que desenham casas se solicitarem e isso é o que mais me faz pensar de 
forma positiva para minha profissão, pois o reconhecimento que não tem 
preço. É, de fato, o que me motiva a continuar dando aulas e estudando 
muito sempre. (professor, 42 anos, casado, três filhos, Especialista, 13 anos 
na Rede Estadual). 
 
 

As argumentações apresentadas por homens e mulheres representam como 

positividades do trabalho docente o reconhecimento ao trabalho desenvolvido, cuja ótica 

principal é a subjetividade e identificação dos agentes nesse processo. O espaço escolar, na 

qualidade de  espaço de materialização das práticas sociais do professor,   reflete-se, através 

de diversas representações, nos depoimentos de professores e professoras sobre os aspectos 

positivos da docência. Nas práticas escolares, a socialização acontece na rotinização das 

práticas, nos diálogos, nos conflitos, nas formas com que os/as docentes se identificam, a 

depender do seu próprio olhar ou do olhar dos outros, refletindo sobre o sentido de 

pertencimento, de representações que traduzem as imagens positiva de si e dos outros, no 

trabalho docente. 

Parte-se das relações que se estabelecem entre docente/aluno, docente/meio, 

docente/sociedade para entender os sentidos do aprender e do ensinar dos/as doentes no 

campo das relações de trabalho. Sob essa perspectiva de análise, Scoz (2011) traz uma 
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discussão semelhante, quando analisou a construção das identidades e subjetividades dos 

professores, na medida em que entende que através dos significados do aprender e do ensinar  

(REY, 2003),   é possível ―ter acesso à maneira como eles se situam como sujeitos pensantes, 

bem como às emoções produzidas em diversas situações de ensino e aprendizagem em 

diferentes momentos e espaços de suas vidas‖ (SCOZ, 2011, p. 49). Assim, quando os/as 

docentes, em unanimidade, apontam o sentido do reconhecimento, do respeito, da valorização 

da pessoa, eles descrevem as várias situações, circunstancias e momentos que interferem nas 

relações de trabalho na docência e que influenciam internamente e externamente suas 

identificações. 

Sobre os aspectos negativos do trabalho docente, os/as professores/as apontaram 

como mais graves e alarmantes os seguintes aspectos: o baixo investimento na educação; as 

políticas de cima para baixo; as formas de organização do trabalho e a intensa fornada de 

trabalho dentro e fora da escola; cobranças por mais qualificação; a desvalorização da 

profissão; a ascensão feminina ao cargo diretivo e as relações de poder de cercam as vivências 

cotidianas do trabalho docente. Alguns desses argumentos emergem sentimentos de 

frustrações nas suas vivências: 

 
 Nós vivemos em um país capitalista, que, mesmo com pessoas bem 
intencionadas na educação, alguns aspectos do trabalho docente têm sido 
prejudicados por um sistema autoritário e de conveniência,   haja vista o 
pouco investimento na educação, as políticas públicas são de cima para 
baixo, realmente, e que os pacotes de formação docente estão lentamente 
dando efeito. Outro ponto negativo é que o próprio professor é resistente à 
formação, a discussão, a comentar sobre suas práticas e experiências 
(Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede 
Estadual). 
 
A questão salarial é muito importante, pois o professor merece muito mais. 
Eu acredito nisso, sem dúvidas ele merece muito mais. Simplesmente porque 
o professor é o condutor de todas as profissões do país, inclusive, a de 
professor que, por sua vez, também passa pelo professor. Acredito que se 
tivesse um salário melhor poderia ampliar minha capacitação e treinamentos 
com a participação em cursos de curta duração, na medida em que se sentiria 
mais estimulado a buscar mais, a investir mais na minha carreira. Fato que 
não acontece com mais intensidade pelo fato de   ter  que pensar, em 
primeiro lugar, na minha família e em seu sustento. Contudo, eu atribuo, não 
só na questão salarial, porque eu acredito que o discurso da educação precisa 
mudar um pouco, na medida em que não é só a valorização salarial, mas a 
valorização pessoal em si, que não se  dá ao docente da escola pública. 
Precisamos de mais valorização, mais condições pedagógicas para trabalhar, 
mais capacitação para a docência, visto que eu acredito na formação 
continuada, não  dá para desenvolver a educação sem uma formação que   dê 
conta de todas as mudanças atuais (Professor, 42 anos, casado, três filhos, 
Especialista, 13 anos na Rede Estadual). 
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As opiniões representam as inquietações e impactos na vida dos/as docentes, a partir 

das novas configurações das relações de trabalho, e a contribuição da escola nesse processo é 

o   surgimento da mercantilização do ensino. Os papéis dos/as docentes são questionados  

com base nas questões de relacionamento existente, intricadamente, entre consciente e 

inconsciente, objetividade e subjetividade, na medida em que essas questões integram o 

pensamento, as emoções, as situações e vivências dos agentes escolares.  

A dinâmica das relações de trabalho e a forma como a escola está organizada hoje  

priorizam um perfil de profissional conectado com as transformações sociais e com a 

descentralização do saber contemporâneo, visto que ―a figura do professor, como 

concentrador da informação, perde o foco, e entra em cena o facilitador com experiência‖ 

(CRUZ, 2012, p. 225). Contudo, já se sabe que as relações professor/aluno, professor/saber, 

professor/escola  são pautadas pela diversidade, e são descentralizadas, pois   todos os agentes 

são participantes ativos, e não mais neutros, no processo educativo. 

  Os depoimentos dos/as docentes mostram que nas relações cotidianas de trabalho, o 

sentido do fazer e do ser é diverso e atende as dinâmicas de suas vivências dentro e fora do 

trabalho. Ao expressarem quanto ao significado do seu trabalho, os/as docentes atribuem 

sentido ao desempenho do seu fazer e a relação direta que isso exerce sobre a construção dos 

saberes docentes (teóricos, práticos, organizacionais, profissionais). Entretanto, percebe-se 

que esse processo é composto por contradições, medo, satisfação, cobranças, pressões e 

insegurança fruto das relações interpessoais; ao mesmo tempo, já existe uma busca pela 

estabilização dos direitos, bem como pelo enfraquecimento do autoritarismo para o 

surgimento de uma postura democrática das relações de poder.  Cruz (2012), ao analisar o 

sentido do trabalho na docência sob dimensão de gênero, mostra que a articulação das 

estratégias de poder reflete-se nos discursos de forma objetiva e subjetiva dos/as docentes,   

por meio de disputas de posições entre os agentes, objetivando ao aumento do determinado 

capital simbólico. 

Na perspectiva dos/as docentes, o seu trabalho apresenta características que se 

incorporam às identificações de cada um, em relação ao sentido do exercício da docência, 

legitimando as representações dos significados do fazer docente, e refletem as  formas que 

eles configuram nas suas práticas. O sentido da categoria trabalho para as mulheres e homens 

na carreira docente perpassa pela noção da construção de suas identificações, dos significados 

de pertencimento e das relações intensificadas no cotidiano. O ser professor ou professora  

relaciona-se com as concepções individuais e subjetivas de homens e mulheres, marcados pela 

relação de tempo e espaço, referentes às suas práticas docentes no decorrer de suas trajetórias 
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sociais. Neste sentido, Scoz (2011) argumenta que o sentido e as formas como ele se 

configura nas relações de trabalho dos/as docentes são intensificada a partir de suas trajetórias 

sociais. Assim: 

   
A subjetividade e identidade podem ser compreendidas como algo em 
construção, com base nos sentidos que os sujeitos vão produzindo na 
condição singular em que 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). 
 

 
O argumento da autora sobre o sentido do trabalho docente propõe uma análise maior 

quanto à relação entre subjetividade/identidade dos trabalhadores a as formas com que essa 

relação é alterada/modificada conforme suas trajetórias. Entende-se que no interior dessas 

relações, os agentes vivenciam experiências múltiplas dentro e fora do trabalho, pondo à 

prova a relação entre particularidade/coletividade na compreensão dos sentidos atribuídos 

pelos/as docentes.   Assim, a partir da análise dos depoimentos acerca dos significados do 

trabalho docente, é possível perceber que se constituem privilégios dos/as docentes a 

compreensão do sentido da profissão e as formas com que esta foi sendo produzida, através da 

construção dos saberes do ―aprender‖ e ―ensinar‖ em suas trajetórias de socialização. 

 

7.2 TRAJETÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DE SOCIALIZAÇÃO DOS/AS DOCENTES 

 

As trajetórias e a diversidade de experiências de socialização dos/as docentes são 

relevantes para a análise das relações sociais de gênero no campo do trabalho, pois os 

trabalhadores vivenciam diversos espaços de socialização, segundo as dimensões da 

produção/reprodução, trabalho remunerado/trabalho doméstico, trabalho/família, 

trabalho/sindicato. Tais dimensões possibilitam aos professores e professoras novas formas de 

refletir acerca do saber e fazer docente, reconhecendo suas especificidades, identificações, 

individualidades, subjetividades e diferenças, no bojo do processo de construção de suas 

identidades e, principalmente, na tentativa de ampliar seus direitos e cidadania. 

Na perspectiva de Dubar (2005, p. 18), a socialização se configura como um ―processo 

de construção, desconstrução e reconstrução de identidades ligadas às diversas esferas de 

atividade (principalmente profissional) que cada um encontra durante sua vida e das quais 

deve aprender a tornar-se ator‖. Assim, parte-se da premissa de que no espaço de socialização 

há uma relação dinâmica e indissociável entre identidades e subjetividades dos professores e 
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das professoras que contribui para pensar as condições objetivas e subjetivas à construção de 

uma identidade docente. As ideias de Dubar (2005, p. 22) contribuem para pensar esse 

processo como um espaço em que as trajetórias de vidas de homens e mulheres que atuam 

como docentes são designadas pelas ―construções sociais compartilhadas com todos os que 

têm trajetórias subjetivas e definições de atores homólogas‖. Em outras palavras, nos espaços 

de socialização, as trajetórias escolares, familiares e de trabalho dos/as docentes influenciam 

nos processos de identificações, pois suas experiências e práticas sociais modificam e 

reconfiguram as próprias relações, haja vista que estas não são estáveis. Ao contrário, as 

identificações se transformam e se reestruturam a partir das interações. 

   Cruz (2012, p. 21) argumenta que o ―conceito de identidade depende da trajetória de 

vida do individuo e da configuração social de cada momento de sua vida, permitindo a 

existência de socializações posteriores àquela primeira socialização familiar‖. Como se 

percebe, os sentidos do saber e do fazer docente estão intrinsecamente ligados às suas 

subjetividades e identificações, e compreendidas numa relação singular com suas trajetórias 

de vidas e as diferentes formas de experiências e de socialização. No entender de Cruz (2005), 

essa diversidade de experiências e espaços de socialização que os professores e professoras 

vivenciam em suas trajetórias é considerada importantes para justificar comportamentos e 

possíveis adaptações às situações de trabalho, bem como suas manifestações nas relações de 

trabalho.  Assim, as trajetórias e as experiências de socialização familiares, escolares, 

profissionais e de participação em grupos de movimentos sociais e em outros grupos sociais 

são pensadas aqui como espaços de vivências e experiências que ampliam a 

qualificação/formação e configuram-se como determinantes para inserção/permanência 

dos/das docentes no trabalho. Pretende-se mostrar que nas trajetórias de vida dos/as docentes 

conformam-se os sentidos e significado do trabalho, privilegiando suas formas de produção 

nos espaço de socialização na relação entre formação/trabalho/contexto familiar.  

  A respeito das trajetórias de escolarização, afirma-se que a diversificação 

organizacional das relações de trabalho   exigem um profissional multifuncional e cada vez 

mais preparado,   devido às mudanças no mundo do trabalho, as qualificações profissionais 

são fatores de conquista e mobilidade de carreira. O lugar da escola possui nesse processo 

também é relevante em relação às novas exigências para o trabalho, criando cada vez mais 

expectativas/pressões no processo formativo desses profissionais, a fim de alcançar a ampla 

garantia de inserção e permanência nos postos de trabalho. Especificamente para as mulheres, 

a escolarização formal configura-se como determinante no processo de inserção nos postos de 

trabalho e carreiras profissionais, uma vez que sua inclusão em diversos setores do mercado 
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de trabalho aconteceu de forma tardia em relação à dos homens, mas também  pode servir 

para ampliar a mobilidade e flexibilização do mercado de trabalho que garantam uma maior 

participação e realização profissional.  

A escolarização é utilizada por homens e mulheres como ferramentas de inserções, 

permanências e estabilização dos direitos e diminuição das exclusões.   O sentido atribuído à 

formação está ligado ao processo de socialização vivido com base em suas vivências, opção 

de cursos,  tempo e  espaços formativos86.   Com base nos depoimentos é possível depreender 

que, para homens e mulheres, os caminhos percorridos no processo de escolarização nos 

níveis fundamental, médio, superior e pós-graduação são muitos distintos, observando apenas 

que há coincidência nas escolhas femininas pelos cursos formativos e suas influências. 

Com a utilização da entrevista semiestruturada no processo de coleta de dados, foi 

possível tornar a relação entre entrevistador e professores e professoras mais coloquial, fato 

que permitiu perceber as narrativas de suas memórias relacionadas ao processo de 

escolarização, aos lugares vivenciados, através de percepções que só as lembranças permitem 

expressar as próprias representações construídas no decorrer das trajetórias escolares de cada 

docente. Assim, a maioria das professoras entrevistadas recordam que vivenciaram processos 

de socialização variados, mas com pessoas muito próximas ao núcleo familiar, sendo 

influenciadas como modelos para a escola ou direcionamento para o exercício da carreira 

docente. Tal como expõe uma das entrevistadas quando questionada sobre suas vivências 

iniciais:  

Eu fui me influenciando com minha avó, que tinha umas cartilhas, então eu 
aprendi a ler, sabia o alfabeto, respondia as cartilhas dos alunos da sala, e 
isso fez com que eu estudasse como assistente mesmo não tendo idade para 
frequentar a escola pública porque nessa época só poderia a partir de  sete 
anos de idade. (Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na 
Rede Estadual).  
 
 

O depoimento da professora retrata uma época em que as escolas públicas só 

realizavam matrículas no ensino fundamental a partir de sete anos de idade, as crianças que 

não se adequavam eram obrigadas a esperar essa faixa etária ou quando possuíam uma 

aprendizagem alfabética prévia eram acolhidas em algumas turmas como alunos assistentes. 

Também o depoimento demonstra como naquela fase a professora vivenciava experiências 

familiares que a despertaram para a sua formação ou até mesmo as formas de escolarização, 

                                                             
86 Em especial, a familiar, pois é importante para adquirir habilidades extraescolares necessárias para algumas 
ocupações femininas. 
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visto que algumas das professoras argumentaram que suas famílias não   tinham condições 

financeiras para   ofertar-lhes um processo formativo com mais qualidade, deixando-as em 

alguns casos como protagonistas de sua própria escolarização: ―[...] como eu vim de uma 

família humilde e meus pais trabalhavam muito, acabei sendo didática, aprendi a ler sozinha. 

Aos seis anos iniciei minha vida de estudante como assistente, porque eu já sabia ler e 

escrever‖ (Professora, 39 anos, Especialista, 12 anos na Rede Estadual).   Esses depoimentos 

levam a pensar que a construção do conhecimento de cada professora está ligada ao processo 

de formação plural, temporal e espacial  dos seus percursos vividos. 

Algumas narrativas masculinas e femininas acerca do processo de escolarização 

apontaram várias representações relacionadas à influência familiar. Foram destacadas as 

influências exercidas pelos pais, dentre os fatores que influenciaram a opção pela carreira de 

professora, destacam-se: a influência dos pais, pois alguns eram professores, a ausência de 

outros cursos de formação na região em que residiam, dificultando a locomoção para outras 

cidades; interferências familiares para o direcionamento de carreira profissional como 

possibilidade de empregabilidade local; e as influências em sala de aula das primeiras 

docentes, no processo de formação primária.  Percebe-se o processo de escolarização foi 

inicialmente marcado pelas influências daqueles agentes que estavam mais próximos, 

especificamente familiares e as primeiras docentes que atuavam nos espaços de socialização 

primários dos/as professores/as. Entretanto, entre os depoimentos destaca-se a única 

professora que teve experiências de socialização fora do núcleo familiar, no início de sua 

escolarização: 

 
Como fui muito eclética acabava aparecendo muito na sala, lia na sala, 
escrevia no quadro e isso foi me estimulando. Nas séries finais do ensino 
fundamental, cursei como assistente num colégio interno no Rio de Janeiro. 
Era um colégio de freiras com muitas regras, no qual eu tive muita 
dificuldade em me adaptar porque eu era muito extrovertida, mas me deu 
uma base intelectual muito grande. A instituição era filantrópica, muito 
requisitada na época, e foi uma felicidade muito grande ter sido aprovada 
nos exames de admissão. Ai eu volto para Sergipe e me transformei na 
professorinha. Foi disso que eu entrei no magistério, que me deu todo o 
suporte para a definição da minha profissão porque quando eu estava fora eu 
fiz química industrial, contabilidade, que foram cursos que me deram base, 
mas não referenciais profissionais e nem também informação intelectual 
(Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede 
Estadual). 

  

A professora retrata uma época em que havia um efervescente movimento de migração 

da zona rural para as grandes cidades brasileiras. Verifica-se a importância desse processo 
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migratório para a construção das identificações da professora, dos espaços de socialização 

vivenciados nesse contexto, principalmente, suas vivências escolares diferenciadas, haja vista 

que cursou dois cursos técnicos antes de sua volta para o interior sergipano.  A diversificação 

de espaços de socialização vivenciados para professora foi determinante para a sua inserção 

na carreira docente, como ela mesma aponta ―me transformei em professorinha‖. O 

―transformar-se‖ da narrativa da professora carrega um simbolismo e vislumbra a 

representação da docência como uma identificação feminina. Sobre esse aspecto, Codo (2006, 

p. 66) destaca que a ―imagem pública de mãe colocava na época as mulheres num local 

valorizado do imaginário social‖ e isto influenciou a forma pela qual as professoras foram 

ligadas ao papel de mães-educadoras. Contudo, é preciso ir mais longe, não só destacar a 

identidade de gênero tradicional como influenciadora para o ingresso das mulheres na 

docência, mas também para o processo formativo e as atividades desenvolvidas pelas 

mulheres, que ampliaram seus horizontes, com uma discussão mais ativa para a sua 

emancipação.  Indica-se que os discursos caminham para o início da relação entre 

reconhecimento/valorização do trabalho desenvolvido, carregado de poder simbólico, visto 

que a valorização do trabalho realizado é um elemento importante para a construção das 

identidades profissionais e, consequentemente, determinantes para as representações das 

desigualdades de gênero. 

Nos argumentos dos entrevistados, as representações dos papéis femininos e 

masculinos se configuram a partir da relação entre o que se aponta como tradicional e o que se 

percebe como moderno; é possível serem destacados nas narrativas elementos ou termos tidos 

com tradicionais:  

[...] o que me deu toda uma legitimidade foi eu ter entrado no magistério 
como professorinha (grifamos) e da possibilidade de ser professorinha 
(grifamos), eu fiz um ensino médio-magistério pelo Projeto Logus II, que foi 
na época um projeto de políticas públicas de formação docente.  (Professora, 
39 anos, especialista, 12 anos na Rede Estadual). 
 
 

  Outros depoimentos indicam mudanças: ―um projeto semipresencial, por módulos, 

fazia algumas disciplinas e voltava para a prática docente atribuindo novos sentidos à 

aprendizagem (grifamos) e ao meu próprio processo de formação (grifamos)‖ (Professora, 

39 anos, especialista, 12 anos na Rede Estadual). Assim, pode-se dizer que na relação entre 

tradicional/moderno processam-se as mudanças nas representações de gênero, ou seja, nesse 

processo, as identidades femininas e masculinas vão se construindo nas relações sociais 

vivenciadas.  
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No universo investigado, foi possível identificar que alguns docentes iniciam suas 

práticas docentes como professores ―leigos‖ e foram construindo sua escolarização ao mesmo 

tempo em que trabalhavam nas diferentes séries iniciais do ensino fundamental, dando 

destaque para as políticas públicas de incentivo à formação dos professores, em exercício. 

 
Quando eu entrei na Rede Estadual eu só tinha ensino médio técnico, ou 
seja, não era em magistério. Este último só fui desenvolver quando estava 
atuando como professora de ensino médio através de curso ofertado pelo 
governo. Mesmo assim, acredito que há uma defasagem nas políticas 
públicas de formação e capacitação, porque, além de formar tem que 
capacitar o professor para as novas demandas da educação pública. 
(Professora, 49 anos, três filhos, Especialista, 17 anos na Rede Estadual). 
 
Quando eu ingressei na Rede Estadual eu tinha apenas o ensino médio. 
Posteriormente, que ingressei fui pensando em me qualificar. Assim, houve 
uma oportunidade única para mim, que foi o Projeto PQD (Projeto de 
Qualificação Docente) do Governo do Estado com a Universidade Federal 
de Sergipe. Prestei vestibular para concorrer com os professores da Rede 
Estadual e municipais para uma vaga do curso de Letras Licenciatura, sendo 
aprovado em 5º lugar (Professor, casado, 50 anos, dois filhos, Especialista, 
18 anos na Rede Estadual). 

 

É possível identificar, na representação das narrativas masculinas e femininas, seus 

horizontes de escolarização de acordo com a introdução na carreira docente e o processo de 

qualificações/treinamentos para o trabalho desenvolvido, aproveitando as oportunidades de 

políticas públicas de formação em exercício para avançar, ou até mesmo de forma autônoma, 

através de inscrição e aprovação em vestibulares em universidades públicas e privadas. 

Depoimentos dos/as docentes revelam que a formação escolar alcançada são 

aproveitadas/valorizadas no desempenho do trabalho docente, tanto que nas relações de 

trabalho, aqueles/as que não possuem formação adequada são apontados/diminuídos, de 

forma simbólica, em relação aos colegas com nível de escolaridade mais alto, dificultando   

suas participações e experiências de socialização. Destacam que, no contexto de trabalho, 

essas situações problemas serviram de motivação para o avanço e empenho na formação em 

exercício, visto que nas narrativas demonstram como, nas relações de trabalho, a formação 

adquirida é valorizada tanto profissional quanto socialmente, bem como na ampliação das 

possibilidades de acessão/progressão na carreira. 

 
Logo após o término de minha graduação cursei uma especialização em 
Literatura Portuguesa em uma universidade privada aqui na Capital. Dois 
anos mais tarde cursei minha segunda especialização em Linguística pela 
UFS, sendo que esta contribuiu muito para u meu trabalho de produção 
textual (Professor, casado, 28 anos, um filho, Especialista, quatro anos na 
Rede Estadual). 
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Iniciei com magistério, depois cursei graduação e especialização, em 
sequência. Sobre os tipos de capacitação e formação desenvolvidas de forma 
complementar, sempre participei de jornadas pedagógicas, treinamento na 
área do trabalho desenvolvido, treinamento relacionados aos aspectos gerais 
da escola, treinamento relacionados ao uso de tecnologias, de relações 
interpessoais, utilização do PDDE nas escolas, entre outros (Professora, 
solteira, 37 anos, Especialista, 12 na Rede Estadual).  
 
Sempre cursei todos os cursos que pude, seja de formação continuada ou 
aperfeiçoamento. Assim, participei de jornadas pedagógicas, treinamento na 
área do trabalho que desenvolvo e treinamentos relacionados aos aspectos 
gerais do trabalho docente atual (Professor, casado, 42 anos, três filhos, 
Especialista, 13 anos na Rede Estadual). 
 
 

  Ao analisar as narrativas dos/as docentes foi possível verificar a diversidade de 

experiências de socialização nas trajetórias de escolarização, apontando suas autoavaliações   

desse processo, as aquisições de saberes, capacidades e novas atitudes desempenhadas, 

reconhecimento/valorização profissional e avanços na equidade das relações de gênero. Pode-

se dizer que as trajetórias escolares descrevem o percurso formativo, numa visão positiva das 

identificações dos agentes, na qual suas memórias escolares são fruto de suas vivências. 

Ademais, os diferentes tempos/espaços vivenciados por homens e mulheres na 

profissionalização estão intimamente ligados à sociabilidade e às influências internas e 

externas do processo formativo e profissional. Em outras palavras, são as formas elementares 

das identificações profissionais e sociais, construídas a partir dos moldes da 

continuidade/ruptura (DUBAR, 2005). 

As trajetórias profissionais dos/as docentes são importantes para que seja possível    

resgatar as memórias e os significados do ―ser professor/a‖, num campo demarcado por 

relações de trabalho bem determinadas, na medida em que a escola se configura como um 

espaço de organização do trabalho docente. Para Dubar (2005), os sentidos das memórias 

profissionais são importantes para que os/as trabalhadores/as construam a ―identidade de si‖ 

no processo de trabalho, através da aprendizagem direta do trabalho, ou seja, na aquisição de 

saberes práticos pelas experiências diretas do ―saber-fazer‖. As narrativas dos/as docentes 

apontam caminhos, vivências e experiências profissionais diferentes entre homens e mulheres 

no trabalho docente. Por um lado, os homens sinalizam que suas experiências profissionais 

deram início através da admissão na carreira docente, construindo suas identificações 

profissionais na medida em que vivenciavam as relações de trabalho e suas escolarizações 

iniciais e durante o exercício do trabalho, como se pode identificar no argumento de um dos 

entrevistados: ―olhe eu entrei na Rede Estadual por concurso público direto, não tive outra 
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experiência como em contrato‖. Por outro lado, todas as mulheres entrevistadas afirmaram 

que vivenciaram variadas experiências como ―professoras contratadas‖ na educação infantil e 

nas séries iniciais do ensino fundamental, algumas muito novas por influência familiar e por 

necessidade econômica.    

 
Quando comecei como professora, eu não sabia nem o que era ser 
professora; eu não sabia nem o que era trabalhar numa perspectiva ética, 
cultural e como se pisava numa sala de aula; se poderia ir ou não com roupa 
curta, porque eu sempre fui muito eclética, jovial; como me achava 
belíssima, eu andava com roupas muito curtas, chamando atenção dos 
alunos, sendo até chamada pela coordenação da instituição sobre como 
deveria ser a postura para as professoras. Foi uma forma de chamar atenção 
meio descaracterizada, mas achei muito importante naquele momento para 
minha profissão. Depois disto iniciei meus estudos e ai dentro do magistério 
comecei a perceber o significado do professor para os alunos, fui tomando 
mais cuidados em muitos aspectos. Mas nessa época, fui muito feliz quando 
comecei a trabalhar, eu era muito jovem, feliz, trabalhava dois turnos, era até 
merendeira dos alunos. Eu me sentia o centro de tudo naquela época porque 
eu era amada e querida por todos (Professora, solteira, 47 anos, dois filhos, 
Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 

  

As trajetórias profissionais dos/as docentes, embora com inicio diferenciado, têm o 

tempo de formação associado ao período de trabalho, ou seja, os saberes mobilizados, 

adquiridos e construídos no processo de escolarização e durante suas trajetórias profissionais 

foram fundamentais para o desempenho das práticas escolares e para a conquista de novos 

horizontes profissionais. Especificamente, as mulheres destacam a importância das primeiras 

experiências de contratação para sua inserção profissional e para o início da construção de 

uma identificação com a carreira docente, dando relevância à aproximação com as práticas 

escolares (contexto de sala de aula, alunos, planejamento, exercícios) para atribuir sentidos e 

significados ao ritmo do exercício da docência. Assim, as representações femininas relativas a 

essas experiências mostram as ressignificações de suas próprias práticas docentes, segundo 

uma relação de tempo/espaço demarcado pela atuação/formação: 

 
Realizei também outro curso de aperfeiçoamento no magistério (em nível 
médio), que na época era considerado uma especialização para o ensino 
primário, era muito status na época, realizar este curso. Quando eu fui 
terminando esse curso, surgiu o concurso para professores do Estado e foi 
graças a este diploma, graças a essa formação, a essa base toda da vida que 
eu fui aprovada no concurso público e hoje eu já sei a dificuldade que é 
passar em um concurso público principalmente porque muitas pessoas que se 
formaram comigo não conseguiram ser aprovadas, ficando para trás, 
acabando o contato com estas pessoas (Professora, casada, 50 anos, dois 
filhos, Especialista, 18 anos na Rede Estadual) 
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Eu já tinha tido experiência em escola privada na 4ª série. Quando eu 
cheguei à Rede Estadual a partir do concurso público fui questionada sobre 
minhas experiências anteriores e com isso fiquei lotada também numa 4ª 
série, ou seja, acho que eles valorizaram minhas habilidades e experiências 
desta série (Professora, solteira, 37 anos, Especialista, 12 anos na Rede 
Estadual).   
 

  Quanto à relação entre a formação adquirida e as ocupações e experiências 

profissionais anteriores, as narrativas destacam a importância desses saberes para a admissão   

na Rede Estadual, identificando nessas trajetórias aprendizagens de habilidades e 

competências,   bem como o sentimento de reconhecimento/valorização. Conforme ressaltado 

por Cruz (2005, p. 296), as experiências profissionais anteriores ―orientam e qualificam a 

mulher para a inserção no mercado de trabalho, onde ocorre a transferência de habilidades e 

saberes aprendidos juntamente com suas competências técnicas‖; mas, além disso, elas 

representam a ligação entre as interações e experiências no trabalho como determinantes para 

as escolhas e as identificações profissionais.  

As mulheres revelam que as experiências iniciais na educação infantil e no ensino 

fundamental são relevantes para o amadurecimento prático e intelectual, bem como para a 

progressão em suas atuações no ensino médio, na medida em que se qualificam em exercício 

algumas professoras ocuparam cargos de coordenação pedagógica e de direção nas unidades 

escolares. As experiências masculinas no que se refere a atuação/escolarização foram também 

verificadas, em menor quantidade, haja vista que a trajetória  profissional deles começou 

através de  concursos públicos, alguns   com o nível de escolaridade mínima para atuação.   A 

trajetória feminina revela um início de profissionalização com maiores dificuldades, tais como 

a acúmulo de carga horária, número excessivo de alunos nas turmas, baixos salários, falta de 

autonomia, ausência de materiais pedagógicos, grande número de disciplinas, falta de 

habilitação técnica, relação com outros professores e funcionários, dificuldades de 

harmonização entre trabalho/família.  

Essas características da trajetória inicial das professoras descrevem um processo 

marcado pela precarização do trabalho e das trabalhadoras, e como elas   elaboraram 

estratégias de superação das barreiras e  construíram   sua identificação profissional. Assim, o 

―saber‖ e o ―fazer‖ docente estão unidos,   baseados nas representações dos/as docentes das 

trajetórias profissionais,   pois suas vivências profissionais se concretizaram, na medida em 

que suas escolarizações se desenvolviam durante a realização   do trabalho docente. 

  Nas narrativas das trajetórias familiares, constatou-se que professores e professoras 

consideram a articulação entre o público e o privado como espaços de representações de 



178 
 

papéis masculinos e femininos, fortemente marcados por dicotomias como lutas/conquistas, 

tradição/modernidade, resistência/avanços, frustrações/realizações, ainda ligadas às relações 

patriarcais. Contudo, também se revelam novas perspectivas dessas representações de papéis 

masculinos e femininos por meio das próprias trajetórias, particularmente com a inserção e 

atuação feminina no campo da educação, ampliando sua escolarização durante o exercício da 

docência e questionando as formas pelas quais os papéis masculinos e femininos são 

representados pela sociedade.  

Algumas professoras destacam a importância das primeiras oportunidades de trabalho 

e o processo de escolarização em exercício como determinantes para o questionamento das 

relações familiares, o que revela a tentativa de desmistificar a condição feminina como 

propícia para as ações pedagógicas. O fruto disso, segundo as narrativas femininas, foi a 

tentativa de estabilização entre trabalho/família, na medida em que estavam  colocadas nas 

relações familiares e profissionais, e suas identificações estavam em construção, através    das 

influências de ambas.  

  As especificidades de cada professor/a são determinantes para entender suas 

trajetórias familiares. Das oito mulheres entrevistadas, metade são solteiras, não têm filhos e 

são mais novas do que as professoras casadas, ou seja, percebe-se um movimento de retardar 

a maternidade e o casamento. Com relação aos homens, apenas dois, dos oito entrevistados, 

são solteiros e não têm filhos, os outros seis são casados, com filhos e mais velhos que os   

solteiros. Alguns depoimentos mostram as dificuldades em articular trabalho e família, 

principalmente, em relação aos filhos: 

 
Com relação aos meus filhos, foi difícil quando eu comecei a trabalhar, pois 
tinha que deixar meus filhos com minha família, onde minhas irmãs e minha 
mãe ficavam com eles juntamente com uma pessoa que ficava em casa para 
as atividades domésticas, higiene e o cuidado. Eu tive esse lado das minhas 
irmãs, que também eram professoras e colaboravam com os cuidados e a 
educação deles. Como justificativa disso, eu dou a que eu trabalhava os três 
turnos (manhã, tarde e noite), sendo ao mesmo tempo mãe e pai deles. Nesse 
processo, sempre quando não podia solicitava as minhas irmãs que 
acompanhassem o desenvolvimento educacional dos meus filhos, apesar 
deles serem, desde cedo, autônomos, responsáveis e dedicados aos estudos, 
como que essa a preocupação já vinha naturalmente deles sabe (Professora, 
solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 
 
 

 A professora sinaliza para relações sociais no âmbito da família, mostrando as 

dificuldades existentes na harmonização da relação tempo/espaço, no desenvolvimento das 

atividades realizadas no trabalho e na família, visto que o tempo feminino é diversificado para 
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a realização das atividades no interior do trabalho e no interior da família, daí a necessidade 

de delegar tarefas para familiares e outras pessoas. Assim, infere-se que a diversidade de 

características e atributos dos/as docentes configura as trajetórias familiares, contribuindo 

para a construção das identificações profissionais, pois se acredita que as experiências de 

socialização, as opções, decisões, as rupturas e as continuidades influenciam as 

representações dos significados do trabalho e família para homens e mulheres na carreira 

docente. 

 

7.3 AS REPRESENTAÇÕES SOBRE O COTIDIANO DO TRABALHO 

 

O trabalho docente como um espaço de sociabilidade é pensado aqui considerando   

três aspectos: como fonte de realização dos agentes, como elemento de apropriação da 

autonomia e como elemento central na vida dos trabalhadores (ARAÚJO & SCALON, 2005). 

Acredita-se que esses aspectos são fundamentais para a análise das representações dos/as 

docentes, na medida em que o primeiro remete às perspectivas de realizações individuais 

como sua posição, visibilidade e conquistas; o segundo diz respeito à autonomia dos agentes  

cujas necessidades econômicas podem ampliar a relação tempo/espaço dos trabalhadores, 

passando mais para uma relação de ganho do que de valor. O último aspecto influencia a 

construção das identificações dos/as agentes no campo do trabalho. Nessa perspectiva, 

entende-se que, para compreender as representações masculinas e femininas no cotidiano das 

relações de trabalho, é preciso entender o gênero como uma perspectiva de análise útil, 

concebido com a ideia de que é preciso ampliar o conceito de trabalho reprodutivo/assalariado 

para incluir também o trabalho reprodutivo/não assalariado, pois esses aspectos estão 

presentes em efervescência nas representações dos/as docentes acerca das relações cotidianas 

de trabalho e de família.  

As representações de gênero relativas ao trabalho docente anunciam a existência de 

estereótipos ligados à masculinidade e à feminilidade reconhecidos, prioritariamente, pelas 

mulheres   consideradas as suas vivências no campo do trabalho, ao mesmo tempo em que se 

percebe nas narrativas que estas estão representando os processos de relações do ―eu‖ com os 

―outros‖ (homens/mulheres, mulheres/mulheres e homens/homens), ou seja, da alteridade. 

Nessa linha de reflexão, Cruz (2012, 09) argumenta que a ―questão da sociabilidade e da 

identidade‖ no campo da educação; segundo as argumentações da autora, as representações, a 

sociabilidade e as identificações dos/as docentes dependem da ―trajetória de vida do indivíduo 

e da configuração social de cada momento de sua vida, permitindo a existência de 
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socializações posteriores àquela primeira socialização familiar‖. Assim, compreende-se que 

homens e mulheres participam de processos de socializações no decorrer de suas trajetórias 

familiar, escolar e profissional, de forma ativa/passiva, num processo de influenciar/ser 

influenciado um ao outro, reproduzindo um discurso social e cultural. Em outras palavras, a 

diversidade de homens e mulheres nas relações de trabalho pode interferir nessa reprodução, 

pois as identidades de gênero não são rígidas, mas sim plurais. A cultura é um conjunto de 

significados/significantes que, através das tradições, se desvia para uma nova forma de situar-

se, produzir-se, no sentido mais amplo, num processo de metamorfose em que novos 

conceitos, compreensões e caminhos permitem o surgimento de novos sujeitos. Esse processo 

de metamorfose admite refletir quanto ao caminho que homens e mulheres percorrem  

 
[...] perante nossas tradições e, se esse caminho está sendo codificado a 
partir das intervenções do cotidiano, pois o ―fazer‖ pressupõem reconstruir-
se a partir de debates advindos da contestação da tradição e a nova forma de 
pensar contemporaneamente a cultura. (DIASc, 2011, p. 154). 
 
 

O gênero é pensado como uma construção social e cultural (SCOTT, 1995). No campo 

das interações sociais, a  masculinidades e feminilidade são ressignificadas num processo 

complexo, no qual as relações de trabalho influenciam o significado atribuído às diferenças 

entre os sexos. Quanto ao trabalho dos/as docentes, buscou-se compreender as transformações 

vivenciadas no cotidiano das relações de trabalho, situando os avanços nas relações sociais de 

gênero para a ampliação da cidadania de homens e mulheres.  

As representações sociais relativas a homens e mulheres docentes são pensadas  em 

conformidade com o trabalho que realizam, num espaço de relações dinâmicas e ambíguas, 

que descrevem   as narrativas, as imagens de gênero, os papéis de homens e mulheres, das 

masculinidades e feminilidades que configuram as práticas de socialização no   trabalho.  

Parte-se da premissa de que a socialização é significante para a construção das identificações 

dos agentes, visto que, nesse processo, as percepções, os discursos, as assimetrias são 

questionadas na interação. Especificamente no campo da educação, os espaços de socialização 

precisam ser ampliados e ressignificados como argumentam alguns dos entrevistados: 

 

Sobre a socialização no trabalho docente, nós professores temos nossos 
poucos momentos de conversas em que são privilegiados outros assuntos 
(Professora, solteira, 37 anos, Especialista, 12 anos na Rede Estadual).    

 
Precisam ser melhoradas, [...] precisa ser dada mais oportunidade de diálogo, 
tendo em vista que cada professor vem para a escola realiza seu trabalho, 
volta para casa sem dar espaço para o outro, para trocar experiências, 
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vivências pedagógicas, porque isso eu vejo muito pouco atualmente, ficando 
no campo das particularidades, da competição entre os colegas (Professora, 
solteira, 47 anos, dois filhos, Doutora, 15 anos na Rede Estadual). 
 
Acredito ser necessário ampliar mais os nossos vínculos porque nós nos 
tornamos muito individualizados, cada um com suas tarefas, que no decorrer 
do dia apenas no intervalo para cafezinho é que conversamos um pouco, 
mais muito rapidamente. Ainda falta muito esse espaço de socialização, de 
diálogos para que eu possa realmente conhecer o outro, suas especificidades, 
seus valores e habilidades, pois a interação pode nos transformar sempre, eu 
acredito nisso e sonho com isso (Professor, casado, 42 anos, três filhos, 
Especialista, 13 anos na Rede Estadual). 
 
 

As representações das narrativas de professores e professoras configuram nas relações 

de trabalho como negatividade a individualização, pondo o trabalho docente como um 

trabalho altamente competitivo, que reflete nos aspectos normativos relativos à inserção, 

acesso, promoção, qualificações e produção científica. É consenso entre os entrevistados que 

essa realidade reflete as relações de trabalho entre homens e mulheres, na medida em que as 

relações interpessoais e os conflitos, as dificuldades em lidar com as diferenças marcam a 

vontade dos/as docentes, a mudança de um espaço competitivo e individualizado para um 

espaço de colaboração, cooperação e diálogo; ao menos nos discursos percebe-se essa 

iniciativa. 

No que diz respeito às características e habilidades indispensáveis para as expectativas 

pessoais e profissionais do desenvolvimento do trabalho docente, os depoimentos dos/as 

docentes revelam similaridades, sendo possível agrupá-las como: paciência, pontualidade, 

assiduidade, responsabilidade, gostar do que faz, disponibilidade, comunicação e estar 

aberto/a à mudança. Tais características e habilidades  relacionam-se com o ―fazer docente‖, 

as aulas elaboradas, os conteúdos, os planejamentos, as metodologias de trabalho que os/as 

docentes desenvolvem nas práticas escolares. Quanto à questão se as habilidades e 

competências para a docência podem ser diferentes, de acordo com o sexo do trabalhador, 

várias narrativas surgiram, algumas contraditórias e ambíguas. Entre as mulheres, essas 

diferenças existem e são evidentes nas relações de trabalho, principalmente no tratamento 

com os alunos e colegas, entre algumas professoras entrevistadas com muitos anos de 

experiências; já as professoras com menor tempo de atuação dizem já serem superadas essas 

questões. Entretanto, os homens entrevistados não percebem diferenças entre os homens e 

mulheres no trabalho desenvolvido, que ambos teriam as mesmas habilidades para o 

desenvolvimento do trabalho docente:  
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O sexo não influencia  o trabalho a ser desenvolvido, tudo vai depender do 
grau de comprometimento de cada profissional (Professor, casado, 28 anos, 
um filho, Especialista, quatro anos na Rede Estadual). 
 
A meu ver não há essa necessidade, um fator que influencia é a questão 
social, muitos pais não querem que seus filhos até o fundamental I estudem 
com docente do sexo masculino (Professor, casado, 50 anos, dois filhos, 
Especialista, 18 anos na Rede Estadual). 
 
Já trabalhei em algumas cidades do Estado e a minha experiência me diz que 
as habilidades e competências na docência não estão no sexo do trabalhador, 
mas sim, no compromisso profissional com a docência (Professor, solteiro, 
40 anos, Mestrando, oito anos na Rede Estadual). 

 

As narrativas masculinas negam, por vezes, as diferenças referentes às representações 

sociais de gênero no campo de atuação docente, e dão a ideia de que essas distinções 

poderiam estar no âmbito social, nas atribuições de papéis masculinos e femininos, nos quais 

as características das qualificações ―tácitas‖ e informais são definidas como ou mais próximas 

da imagem ou estereótipo feminino. Esse modelo decorre de uma postura dominante que 

influencia os processos de socialização, a construção de identidade de gênero, as imagens de 

gênero, as representações da masculinidade e feminilidade, na medida em que, conforme 

ensina Cruz:  

[...] um macho se construa como identidade masculina, internalizando e 
incorporando a sua personalidade os valores e normas de comportamento 
próprios de um homem, e que uma fêmea se construa com identidade 
feminina internalizando e incorporando a sua personalidade aos valores e 
normas de comportamento próprios de uma mulher. (CRUZ, 2012, p. 20).  
 

A argumentação da autora é muito oportuna para esta Tese, pois, ao destacar as 

possíveis diferenças entre homens e mulheres no campo do trabalho docente ou como elas se 

configuram,  é possível verificar nos argumentos dos entrevistados que as imagens de gênero 

permanecem associadas ao masculino/feminino, representando estereótipos nas relações entre 

homens e mulheres. Essa ideia está presente em outros trabalhos acerca das representações de 

gênero, especificamente  no campo do trabalho, cabe citar algumas considerações de Araújo 

(2011) sobre as imagens de gênero nas relações de trabalho, visto que, para o autor: 

 

[...] as clivagens entre trabalho de homem e trabalho de mulher são 
construídos, em função dessa dicotomia entre aquilo que é adequado ao 
masculino e ao feminino. Isso possibilita a reprodução de territórios de 
mulheres e territórios de homens nos espaços de trabalho. (ARAÚJO, 2011, 
p. 98). 
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Nesse sentido, interessa saber se as representações de gênero estão associadas 

diretamente às habilidades para o trabalho docente, às possíveis formas que são percebidas e 

confrontadas a partir das identidades de gênero, ou até mesmo, as principais dificuldades 

enquanto mulher/homem para trabalhar na carreira docente. 

 
Como homem a dificuldade que já aconteceu comigo foi uma perseguição 
de algumas coordenadoras no ambiente de trabalho (grifamos), devido à 
religião, pois as pessoas não conseguem separar as relações pessoais das 
relações de trabalho (Professor, casado, 28 anos, um filho, Especialista, 04 
anos na Rede Estadual). 
 
 As dificuldades são inúmeras, mas especificando algumas pode-se citar a 
inserção do homem no curso de licenciatura, isso por que há uma 
conotação de curso feminino (grifamos). No entanto, outras dificuldades 
são corriqueiras, visto que o    dia  a dia em sala de aula já é um desafio 
imenso. Dentro do ponto de vista econômico, ideológico político e cultural, 
várias dificuldades são permanentes. Eis algumas: salário, condições de 
trabalho, a ligação da docência ao feminino (grifamos), etc. (Professor, 
solteiro, 26 anos, Especialista, três anos na Rede Estadual). 
 
Filhos, sobrevivência, e o principal falta de incentivo financeiro. Um soldado 
inicial da Polícia Militar ganha mais que um professor formado, sendo 
difícil manter a minha família (grifamos) (Professor, casado, 50 anos, dois 
filhos, Especialista, 18 anos na Rede Estadual). 

 
A principal dificuldade que vejo não está somente na carreira de docente, 
mas em todas as outras. Nós mulheres continuamos com a jornada dupla, 
por mais que haja uma divisão de atribuições domésticas com nosso 
parceiro em casa (grifamos), a maior parcela continua com nós mulheres 
(Professora, casada, 38 anos, dois filhos, Especialista, 11 anos na Rede 
Estadual). 
 

Os depoimentos dos/as docentes descrevem as representações sociais de gênero 

através de suas argumentações sobre as possíveis dificuldades na realização/atuação no 

trabalho docente. Embora se perceba que essas identificações são construídas e confrontadas 

nas interações das relações de trabalho, os/as docentes trazem para essas relações, suas   

definições prévias do que é masculino e feminino, o que autoriza a dizer que as 

representações de gênero são o fruto das percepções e práticas sociais construídas pelas 

trajetórias de cada agente.  

Assim, as formas de ver a docência, o sentido do trabalho desenvolvido, as 

características peculiares da docência estão socialmente ligadas às representações de gênero. 

Neste sentido, nos depoimentos dos/a docentes, podem-se perceber as identificações 

masculinas e femininas quando destacados os seguintes trechos das falas ―sendo difícil manter 

a minha família‖, ―perseguição de algumas coordenadoras no ambiente de trabalho‖, ―a 
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inserção do homem no curso de licenciatura, isso por que há uma conotação de curso 

feminino‖, ou até mesmo ―continuamos com a jornada dupla‖, ou seja, há existência de 

elementos da ―identidade patriarcal‖ nas argumentações que fazem referência nas imagens ou 

papéis masculinos e femininos atribuídos no âmbito da relação público/privado. Conforme o 

depoimento de uma das entrevistadas: 

 
Não é notória assimetrias entre homens e mulheres no cotidiano do trabalho 
docente, estando mais para uma relação de equidade sobre a relação de 
trabalho. Contudo, sempre as mulheres conversam mais com outras 
mulheres e os homens conversam mais com outros homens, ou seja, em 
termos de proximidade sempre acaba tendo uma reparação entre ambos 
(grifamos), mas sobre as questões ligadas diretamente ao trabalho não. No 
colégio há comentários sobre cargos e professores/as, na medida em que 
alguns professores em momentos de discussões de problemas não aceitam as 
ordens da coordenação, dirigida por mulheres. Outro aspecto sobre isso é o 
tratamento dos alunos, sempre há comentários de que os homens são mais 
difíceis de ligar, mais duros, mais sérios, e as mulheres não mais 
maleáveis, mais acessíveis (grifamos) e dispostas ao diálogo (Professora, 
solteira, 37 anos, Especialista, 13 anos na Rede Estadual). 

 

As mudanças de consciência sobre as relações de gênero são fundamentais para entender as 

identidades/alteridades dos/as docentes, sendo necessárias novas formas de organização do trabalho a 

fim de ampliar os espaços de socialização da escola, uma vez que essas relações acabam por 

indissociar as identidades/subjetividades dos/as docentes, em consonância com a atribuição de 

sentidos ao trabalho, ao aprender e ao ensinar, que suas identidades profissionais e sociais se 

constroem.  

 

7.4 A CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO ENTRE VIDA 

DOMÉSTICA E PROFISSIONAL 

 

 Em casa eu pago todas as despesas. Minha esposa também trabalha  e o 
salário dela é complementar, não há uma divisão entre nós para pagamentos 
de despesas. O salário dela é complementar, podendo fazer o que ela quiser, 
mas ela sempre investe em casa, como nossos filhos. (Professora, casado, 42 
anos, três filhos, Mestre, 12 anos na Rede Estadual). 

 

Este tópico mostra as representações dos/as docentes sobre as atividades 

desenvolvidas no âmbito doméstico, considerando que professores e professoras também 

trabalham na docência. No bojo da compreensão das concepções das relações sociais de sexo, 

é preciso destacar a articulação entre espaço público e privado (HIRATA e KERGOAT, 

1998), bem como as questões negociadas a respeito da mobilidade dos casais na sua carreira 

docente. Essas questões estão na essência das relações de gênero.  
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Para arrecadar dados referentes a esses aspectos, foram concentradas algumas questões 

diretas nos questionários aplicados e, por meio de realização de entrevista semiestruturada e  

os resultados divididos em duas categorias. A primeira aborda a posição dos/as docentes na 

família, no que se refere ao papel desempenhado como chefe de família/secundário (salário 

principal ou complementar). A segunda categoria dá conta das atividades compartilhadas por 

eles no âmbito familiar (administração doméstica e educação dos filhos). Foram selecionadas 

estas categorias pelo fato de que os/as docentes trabalham no Colégio Atheneu Sergipense 

com gratificação de tempo integral, o que os põem em situação de vantagens com relação aos 

demais docentes da Rede Estadual de Ensino, visto que são acrescidos 100% aos seus 

salários.  Assim, vale ressaltar que os dados forneceram meios para analisar a contribuição e a 

importância social do trabalho docente, as mudanças na qualidade do trabalho familiar e as 

novas formas de organização do espaço doméstico para a equidade ou estabilização dos 

papéis sociais de gênero. 

  A análise da posição dos/as docentes na família revelou que: 55% dos professores 

casados chefiam a família, sendo seu salário o principal mantenedor dela; 44,5% dos 

professores solteiros possuem salário principal. Já 38,5% das professoras pesquisadas são 

chefes de família com salário principal; 38,5% delas são divorciadas e também assumiram as 

chefias das famílias; 23% são solteiras e atuam como detentoras do salário principal familiar 

— conforme é possível observar nas tabelas 12 e 13.    

Conforme os dados obtidos, depreende-se que as mulheres são as que mais chefiam 

suas famílias — 77% das casadas e divorciadas apontam como salário principal e como 

chefes de família. Assim, o salário dos/as docentes é visto como renda principal no orçamento 

familiar; no caso das mulheres há uma dissociação da figura masculina como chefe da família, 

visto que uma mudança no desempenho desse papel vem acontecendo paulatinamente, no 

qual os homens nunca tinham sua renda mensal como complementar, configurando mudanças 

significativas tanto para as mulheres quanto para os homens. O fruto desse processo é a 

hipótese de que o orçamento familiar é mantido por dois provedores, na medida em que a 

pesquisa comprovou que homens e mulheres possuem um percentual muito próximo ao 

considerarem como chefes do orçamento familiar, mostrando que a renda feminina é igual ou 

superior à masculina. Contudo, cabe destacar que dessas mudanças nos novos papéis 

desenvolvidos por homens e mulheres dentro da família, principalmente, o fato de que as 

mulheres são as responsáveis pelo orçamento doméstico com a única renda da família, ou 

seja, isso representa uma inversão de papéis patriarcais masculinos e femininos na 
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contemporaneidade, no qual as mulheres estão se inserindo nos espaços de trabalho e os 

homens estão se inserindo nas atividades no âmbito familiar.  

 

Tabela 12 - Posição dos/as docentes na família, conforme o salário principal 

 CHEFE DE FAMÍLIA - SALÁRIO 
PRINCIPAL 

      HOMENS MULHERES          

Quantidade % Quantidade % 

Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 

4 
5 
0 

44,5 
55,5 

0 

3 
5 
5 

23 
38,5 
38,5 

Total 9 100 13 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Tabela 13 - Posição dos/as docentes na família, conforme a renda complementar 

 CHEFE DE FAMÍLIA - SALÁRIO 
COMPLEMENTAR 

      HOMENS MULHERES          

Quantidade % Quantidade Sim 

 Esposo(a) 
Filhos 
Companheiro(a) 
Não Possui 

3 
1 
1 
4 

33,3 
11,1 
11,1 
44,5 

4 
2 
0 
7 

30,5 
15,5 

0 
54 

Total 9 100 13 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Quanto ao aspecto de salário complementar dos professores pesquisados, 44,5% não o 

possuem; 44,4% o possuem advindo de esposas e companheiras; e 11,1% têm a renda familiar 

complementada com os rendimentos salariais dos filhos. Na perspectiva das professoras, 

30,5% possuem salário complementar do esposo; 15,5%, dos filhos; e 54% não têm o 

orçamento familiar complementado. Percebe-se também que, como a estrutura de família 

patriarcal está sendo questionada, a inserção feminina no mercado do trabalho contribui para 

uma maior negociação entre homens e mulheres docentes no que se refere às atividades 

domésticas. A posição e a renda das mulheres na família têm sido um aspecto relevante nas 

pesquisas sobre trabalho e gênero. No entender de Cruz (2005), a influência que elas têm na 

receita global da família indica como está sendo integrado o público e o privado nas 

sociedades capitalistas a partir da dinâmica desenvolvida na relação entre família e economia. 

Outro argumento discutido pela autora é que a identidade de gênero estrutura o trabalho 

remunerado, a administração e a participação política dos trabalhadores, a fim de ligar 

economia e política. 

Apesar de as professoras contribuírem economicamente para o orçamento doméstico, 

pode-se perceber que alguns aspectos pesam muito sobre as mulheres. É o caso da dupla 
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jornada de trabalho desenvolvida amplamente por elas dentro e fora do âmbito doméstico. A 

relação trabalho remunerado/doméstico ainda põe as mulheres trabalhadoras em situações de 

desigualdade perante os homens, pois, de acordo com Georges (2008), a repartição dos papéis 

sociais em relação às diferentes etapas da trajetória profissional e reprodutiva revela-se com 

uma concentração importante de mulheres (GEORGES, 2008). Esse fato confirma a tese que 

a ―situação no sistema/organização familiar não parece alterar a divisão sexual do trabalho na 

esfera da família, uma vez que as tarefas ditas ‗domésticas‘ continuam a ser, prioritariamente, 

responsabilidade das mulheres‖ (CRUZ, 2005, p. 164).  

Quanto às análises relativas às atividades compartilhadas na família, as respostas  ao 

questionário e os depoimentos das entrevistas foram significativos para que fosse possível   

compreender as representações dos/as docentes acerca das divisões/negociações das 

responsabilidades e administração doméstica. Os resultados estão nas tabelas 14 e 15, a 

seguir. 

 

Tabela 14 – Atividade compartilhada em  família  

 CHEFE DE FAMÍLIA - SALÁRIO 
COMPLEMENTAR 

     HOMENS     MULHERES      

 Quantidade  %  Quantidade  % 

 Esposo(a) 
Filhos 
Companheiro(a) 
Não Possui 

4 
1 
3 
1 

44,5 
11,1 
33,3 
11,1 

4 
4 
3 
2 

30,5 
15,5 
30,5 

23 
Total 9 100 13 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Tabela 15 - Posição dos/as docentes na família 

 EDUCAÇÃO DOS FILHOS       HOMENS           MULHERES 
 Quantidade  %  Quantidade  % 

Esposo(a) 3 33,3 4 30,5 
Sozinho(a) 0 0 2 15,5 
Familiares 1 11,2 4 30,5 
Não Possui 5 55,5 3 23 
Total 9 100 13 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

  Quanto às questões relacionadas às atividades domésticas, verificou-se que: 44,4% 

dos professores as compartilham com as esposas; 33,3%, com familiares; e 11,1%, com 

empregadas domésticas. No caso das professoras, 30,3% compartilham as atividades com os 

esposos; 23%, com familiares; e 15,5%, com empregadas domésticas. Apesar de homens e 
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mulheres compartilharem a administração doméstica, as mulheres são mais prejudicadas nesse 

processo, visto que elas ainda têm de conciliar seus encargos familiares aos do trabalho.  

As professoras pesquisadas trabalham na administração doméstica, sozinhas, em 

média  19% a mais que os homens,   o que dificulta seu desempenho no trabalho remunerado 

e a equidade do tempo entre homens e mulheres. O aspecto da administração doméstica, 

prioritariamente ligada às mulheres, repercute também na educação dos filhos: 44,5% dos 

homens compartilham essa atividade com esposas e familiares, ou são integralmente 

realizadas pelas próprias mulheres (15,5%). 

As atividades domésticas, especificamente a atenção aos filhos, foram apontadas, por 

algumas mulheres nas entrevistas, como principal dificuldade de lidar, mesmo que esta 

pesquisa tenha revelado uma ampliação da atuação masculina no espaço doméstico. Entre as 

mulheres solteiras foi registrada a soma das responsabilidades domésticas ao trabalho 

docente, ou seja, a dupla jornada de trabalho. Sobre as atividades domésticas, os depoimentos 

representam a ―administração da casa‖ como a principal responsabilidade do espaço 

doméstico, sendo que nas narrativas foi possível perceber que esta é ligada às mulheres, entre 

os docentes casados, as docentes casadas e as docentes solteiras, só sendo o contrário entre os 

homens solteiros.  

Infere-se que, além das questões relacionadas ao trabalho docente realizado, as 

mulheres são as principais responsáveis pela organização da estrutura familiar, tendo como 

principal resultado dessa dupla jornada a externalização do trabalho doméstico, onde as 

mulheres pagam outras mulheres para realizar as atividades domésticas (limpar, lavar, 

cozinhar, passar, cuidar) enquanto elas atuam no trabalho docente. Segundo Hirata e Kergoat 

(2008), a externalização é um fator importante para as mulheres estabilizar e dar mobilidade   

ao desenvolvimento profissional, bem como confere às mulheres a possibilidade de  realizar 

seus projetos pessoais   com seu salário. 

Nessa perspectiva, algumas narrativas masculinas confirmam que são as mulheres   

que desenvolvem a administração doméstica, pois quando questionados sobre a possibilidade 

de compartilhamento das atividades na família (orçamento familiar, administração doméstica, 

educação dos filhos), a única em que eles não participam é a administração da casa, como   é 

possível perceber nos argumentos de um dos entrevistados:   

 
Apesar de ajudar, minha ajuda é rara. Ela sempre fica encarregada dessas 
coisas da casa, eu faço bem menos que ela. Não faço por falta de tempo, só 
nos fins de semana que eu tenho tempo e colaboro com algumas tarefas 
como lavar garagem, limpar jardim e às vezes organizar nossos livros. 
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(Grifamos)  (Professor, casado, 42 anos, três filhos, 13 anos na Rede 
Estadual). 
 

O argumento do professor assume a não responsabilidade masculina sobre as 

atividades domésticas, e, na tentativa de não atrapalhar o relacionamento com sua esposa, o 

professor realiza algumas atividades de limpeza ―externa a casa‖, fruto da negociação entre o 

casal. 

O número e a idade dos filhos se constituem como uma variável individual relevante 

de implicações de gênero nas relações de trabalho.  Para Bruschini (2008), a presença de 

filhos, em especial pequenos, tem-se mostrado como um das principais dificuldades para o 

desempenho da atividade produtiva feminina, visto que o cuidado com a prole é uma das 

atividades que mais requer tempo no trabalho doméstico feminino. Embora seja um fator 

agravante e prejudicial, elas entram cada vez mais novas e com filhos pequenos nas atividades 

produtivas.  

Cruz (2005) salienta que a presença de filhos afeta a participação das mulheres no 

mercado de trabalho, sobretudo das mais jovens, cujos filhos geralmente são pequenos, pois 

pode haver dificuldades para conciliar trabalho e família. Tem-se mostrado que tanto a 

presença de filhos quanto a idade destes interferem na produção das trabalhadoras, nas 

relações de trabalho e conjugais. Isso aponta para o surgimento de outro fator relevante da 

inserção feminina no mercado de trabalho: a taxa de fecundidade tem diminuído 

significativamente nas últimas décadas. Esses impactos são perceptíveis também na docência, 

pois a redução da taxa de natalidade entre os/as docentes é uma realidade a nível nacional 

(IBGE, 2010).  

No Colégio Atheneu Sergipense, tal condição está se desenvolvendo de forma 

paulatina. A este respeito, é possível verificar que 45,5% dos docentes pesquisados têm um ou 

dois filhos, e 68,3% das docentes têm de um a dois filhos. Um aspecto relevante da 

Instituição, no que se refere à variável número de filhos, é que 55,5% dos docentes e 31% das 

docentes não têm filhos. Segundo Bruschini (2008), a queda de fecundidade, sobretudo nas 

cidades e nas regiões mais desenvolvidas, atingiu 2, um filho por mulher em 2005 no país.  

Compreende-se que, com o advento da globalização, as famílias têm passado por 

mudanças que contribuem para a diminuição da prole. Para Cruz (2005), os filhos, em 

diferentes faixas de idade, são considerados fatores que podem dificultar a participação da 

mulher no mercado de trabalho, na medida em que, tradicionalmente, na família lhe é 

atribuída a responsabilidade pela guarda, cuidado e educação deles. A autora postula ainda 

que  
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[...] é interessante salientar que a insuficiência ou mesmo a inexistência de 
instituições ou equipamentos coletivos (como as creches) limita a saída da 
mulher para o trabalho remunerado, sobretudo se os rendimentos obtidos são 
insuficientes para cobrir custos com formas remuneradas de cuidado infantil. 
(CRUZ, 2005, p. 153). 
 

Embora estejam claras as dificuldades de inserção das mulheres com filhos no 

mercado de trabalho, a quantidade delas tem se aproximado daquelas que não possuem filhos. 

Ou seja, a taxa de atividade produtiva das mulheres com filhos aumentou, apesar das 

dificuldades de conciliar o trabalho remunerado e o doméstico. Alguns aspectos contribuem   

para essa nova realidade, sobretudo nas áreas urbanas. É possível, por exemplo, apontar as 

necessidades econômicas e as mudanças demográficas a partir da década de 1970: 

envelhecimento da população, queda da fecundidade, redução da família brasileira, 

escolarização das mulheres, e principalmente, modificações dos papeis atribuídos a homens e 

mulheres nas relações sociais.  

  Ao considerar a análise dos dados, é possível dizer que apesar de compartilharem a 

educação dos filhos com esposos e familiares, ainda existe um número grande de mulheres 

responsáveis por essa atividade, devido a se tratar de uma atividade culturalmente considerada 

feminina e desenvolvida no âmbito doméstico, como é possível destacar o depoimento de um 

dos docentes entrevistados no que se refere às dificuldades/desempenho de estabilizar o 

tempo destinado aos cuidados e a escolarização dos filhos com o trabalho docente: 

  

Sobre as dificuldades de conciliar, acredito que foi possível, pois minha 
esposa também é professora e nunca tivemos problemas com a criação e 
educação de nossos filhos. Até porque trabalhávamos em turno opostos, ou 
seja, quando eu estava trabalhando ela cuidava das crianças e, quando ela 
trabalhava eu ficava com os nossos filhos, dando assim para conciliar nosso 
trabalho com esse momento importante da vida de nossos filhos (Professor, 
casado, 42 anos, três filhos, Mestrando, 13 anos na Rede Estadual).  

 

  Novas formas de cooperação e divisão das atividades na esfera produtiva da família 

estão surgindo, dando às mulheres equidade de tempo no espaço público e privado em relação 

aos homens. Ademais, o papel feminino contemporâneo vai além das atividades ―ditas 

femininas‖, perpassando por todos os segmentos da sociedade; como uma atuação política 

para redefinir papéis masculinos e femininos, visto que a redefinição desses papéis e da 

conquista de mais oportunidades de trabalho resulta em mais autonomia feminina. 

Especificamente, no âmbito familiar dos/as docentes, se desenvolve um movimento de 

estabilização dos papéis masculinos e femininos, na medida em que os homens, 
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paulatinamente, estão desenvolvendo atividades domésticas   através da reconfiguração 

familiar, dos novos arranjos familiares, das negociações dos conflitos com os cônjuges.  

Os autores Rizavi e Sofer (2008) contribuem para essa análise, pois, ao investigarem o 

trabalho doméstico e a organização do tempo dos casais, trazem à tona várias questões 

referentes à divisão do trabalho, tanto produtivo quanto doméstico, principalmente, as 

representações de gênero como o centro da questão para a igualdade entre homens e mulheres. 

Mais precisamente, os autores desenvolvem a teoria do ―modelo coletivo‖ de divisão do 

trabalho do casal; nele homem e mulher possuem uma função de utilidade padrão no trabalho 

e na família, a fim de negociar seu ―tempo de trabalho mercantil e doméstico, sem tempo de 

lazer e seus níveis de consumo de cada tipo de bem‖. Assim, o modelo coletivo é pautado na 

negociação de regras partilhadas e preestabelecidas entre homens e mulheres, sendo que para 

um maior efeito as relações negociadas ou até mesmo, as relação de poder entre homens e 

mulheres no âmbito da família, alguns aspectos precisam ser levados em conta como é o caso 

taxa de salário. Nesta linha de reflexão, as narrativas dos/as docentes sinalizam que sempre 

existe uma negociação maior quando as mulheres possuem salários compatíveis, pois podem 

questionar o tempo gasto no trabalho remunerado e não remunerado, no qual historicamente, 

as mulheres realizam mais o trabalho doméstico que os homens.  

No desenvolvimento das entrevistas foi possível perceber nos discursos que os/as 

docentes criam estratégias para conciliar o trabalho docente com as responsabilidades 

familiares, utilizando com ferramenta principal a negociação para minimizar as principais 

consequências do trabalho sobre sua vida pessoal e profissional: 

 
 A principal consequência é que quando se preocupa, realmente, com a 
profissão, o professor fica sem tempo para a vida pessoal, pois sempre está 
buscando novas técnicas, novas formas de ensino, novas atividades. E isso 
requer bastante tempo, pois na elaboração de uma nova atividade todo o 
contexto sociopolítico da sala e as diferentes habilidades dos alunos devem 
ser considerados. Ou seja, me dedico mais à vida profissional do que a vida 
pessoal, principalmente no que se refere às responsabilidades domésticas, 
negociando com minha esposa algumas tarefas para evitar maiores conflitos 
(Professor, casado, 39 anos,  um filho, Mestre, 15 anos na Rede Estadual). 
 
 
Eu vejo a escola como uma extensão da família. Você pode perceber isso 
enquanto educadora e isso te dar uma visão nítida do seu contexto familiar e 
do seu trabalho como professora, porque temos conflitos em casa e no 
trabalho. Acredito também, que quando uma família possui uma mãe ou um 
pai que é professor isso ajuda bastante a compreender os problemas 
vindouros das negociações. Sempre tive uma ligação muito grande entre 
trabalho e família, fazendo o possível para ser feliz em ambos os espaços, 
negociando com meu marido algumas coisas ou realizando sozinha ou mais 
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que ele sempre. (Professora, casada, 38 anos, dois filhos, Especialista, 11 
anos na Rede Estadual)  

  

Percebe-se que no campo produtivo/reprodutivo, os/as docentes atribuem sentido a 

negociação para a resolução dos conflitos existentes na relação trabalho/família. Parte-se do 

princípio de que a figura masculina patriarcalista está desaparecendo aos poucos com o    

deslocamento das relações de poder, diante do empoderamento e autonomia das mulheres no 

âmbito da família, bem como pela possibilidade de articular seus projetos profissionais e 

familiares através da   inserção/permanência no mercado de trabalho remunerado. Mais que 

isso, esse processo vincula-se na produção dos sentidos e significados subjetivos de homens e 

mulheres na construção de suas identificações e trajetórias profissionais e familiares a partir 

da alteridade.  

  A dimensão de alteridade é pensada por meio do ―ser‖ e do ―fazer‖ dos/as docentes, 

tanto no trabalho docente quanto no âmbito familiar, refletindo sobre essas relações como um 

espaço de diálogo e negociação referentes a questões de si e do outro, com respeito ao outro, 

numa relação de complementação. A construção da identidade/subjetividade dos/as docentes 

se dá um processo dinâmico a partir de suas atuações no trabalho e na família, sendo 

importante compreender as conexões existentes entre pensamento/emoção, 

consciente/inconsciente, sentido/significado nos espaços de socialização vivenciados (SCOZ, 

2011), para que, de fato, seja possível desmistificar as representações sobre as relações entre 

homens e mulheres na articulação entre vida familiar e profissional. 

Assim, neste capítulo foi possível compreender um pouco mais sobre as 

representações de gênero do/as docentes a partir das articulações e relações sociais de gênero 

entre trabalho/família. Infere-se que os/as docentes vivenciam as mudanças da educação, das 

relações no interior do trabalho e na família, atribuindo sentido e significados ao trabalho que 

realizam, a partir de suas identificações como professores/as e homens/mulheres, construídas 

no decorrer de suas trajetórias escolares, profissionais e familiares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho, além de responder as questões preestabelecidas para investigação 

inicial, procurou-se levantar no processo outras indagações relativas às relações de gênero no 

trabalho docente do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, na medida em que as 

problemáticas referentes às representações sociais de gênero no campo da educação, no 

trabalho docente, sobre as qualificações e as mudanças nas relações do mercado de trabalho    

se configuram como um campo multidisciplinar de análise. Infere-se que as discussões  acerca 

das relações de gênero no trabalho avançam em alguns setores e em outros ainda permanecem 

como tema com menos significância sob diferentes perspectivas interpessoais dos 

investigadores, justificando o   interesse inicial desta pesquisa sobre as diversas dinâmicas que 

o trabalho docente tem perpassado numa perspectiva internacional/nacional, macro/micro, 

geral/particular e objetiva/subjetiva. 

Ainda que a preocupação desta pesquisa voltasse para as experiências desenvolvidas 

entre o feminino e o masculino, a abordagem do objeto desta tese, no plano teórico e 

prático, centrou-se nas experiências de professores e professoras, entendidos como sujeitos da 

história e do processo de trabalho. Isso significou tentar compreender, em seu próprio campo 

de atividade profissional, as representações através das quais os docentes trabalhadores 

procuram explicar a realidade em que se acham inscritos, e elaboram uma fala própria sobre si 

mesmo, identificando, polemicamente, os significados do feminino e o masculino não só 

como imagem, mas, sobretudo, como relações que se formam no interior de uma situação 

específica. 

Neste sentido, a Tese central de que mulheres e homens docentes do ensino médio do 

Colégio Estadual Atheneu Sergipense atribuem sentidos e significados diferentes ao 

trabalho e à qualificação se confirma. Isto acontece conforme a definição dos lugares 

atribuídos a homens e mulheres, a trajetória no trabalho e na família, e os aspectos que 

influenciam na construção de projetos e expectativas pessoais e profissionais, que passam a 

ser vividas de maneira diferenciada por homens e mulheres. Contudo, se faz necessário 

continuar estes estudos para ampliar a evolução, teórica e empírica desse processo.  

Compreende-se que nesse processo de escolhas e decisões, o investigador muito se 

questiona, se influencia e se adapta às mais variadas situações e desafios do campo 

investigado, principalmente, dos agentes envolvidos. Ao optar pela elaboração de questões 

iniciais específicas para a pesquisa, destaca-se como elas foram significativas para nortear o 

desenvolvimento do trabalho, tendo como definição os procedimentos teórico-metodológicos 
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adotados para compreender as relações sociais de gênero construídas no trabalho docente, de 

forma a ser orientada para os objetivos elaborados e a tese a ser defendida. Neste sentido, para 

as considerações conclusivas deste trabalho destacaram-se as principais respostas das 

questões norteadoras e objetivos da pesquisa.   No que se refere à caracterização do perfil 

dos/as docentes da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e do Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense, esta foi realizada através da coleta de dados do Educasenso 2010, do SIGA e da 

aplicação de questionários aos docentes no decorrer do ano de 2011. Homens e mulheres 

docentes do Colégio Atheneu Sergipense são trabalhadores/as do magistério estadual de nível 

médio com um perfil diferenciado (nível de escolarização, níveis de atuação, rendimentos, o 

sexo, idade, estado civil, filhos, tempo de serviço), em relação a outros profissionais da rede 

estadual de ensino, com um alto nível de qualificação profissional, nomeados através de 

aprovação em seleção pública. Segundo os dados obtidos, as mulheres representam a maioria 

dos profissionais da instituição: 59% em relação aos homens.  

Com relação à idade, as mulheres são mais novas que os homens, pois a maioria delas   

está na faixa etária entre 31 a 35 anos e os homens com mais de 41 anos. Embora a maioria de 

homens e mulheres sejam casados/as, a pesquisa revela uma tendência no aumento de 

docentes solteiros/as, ficando muito próximos da faixa etária dos/as casados/as. Quanto à 

escolarização inicial e atual dos/as docentes foi possível perceber que as mulheres são mais 

qualificadas em relação aos homens, tanto no processo de inserção quanto durante a atuação 

como docente. No que se refere ao tempo de serviço na Rede Estadual de Ensino e na 

Instituição investigada, os homens estão há mais tempo, em ambos com mais de 16 anos,   

enquanto as mulheres possuem experiência em ambos entre seis e dez   anos, bem como entre 

homens e mulheres se configura a tendência de diminuição do número de filhos. 

Ao compreender as novas alternativas de organização do trabalho docente no 

ensino médio no contexto da globalização, a pesquisa verificou que o trabalho docente 

obedece a uma formatização estrutural de organização, demarcada intimamente pela relação 

de tempo/espaço, visto que a Instituição, no decorrer de sua história, passou por várias 

reformas organizacionais, a fim de se adaptar às exigências educacionais de cada época, por 

um lado, e, por outro, elaborar novas práticas escolares.   A estrutura física propicia uma 

interação maior entre os agentes escolares, sendo possível perceber uma subdivisão dos 

espaços em espaços de ―atividades meio‖ e espaços de ―atividades fins‖, ou seja, espaços 

específicos para realização de atividades com alunos e outros para realização de atividades de 

apoio ao processo educativo. O contexto desses espaços é visto pelos agentes como um 

processo coletivo de ações a serem desenvolvidas, mas quando se analisou a 
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distribuição/ocupação por sexo, dos espaços físicos do Colégio Atheneu Sergipense foi 

possível constatar que os espaços são definidos como espaços de docência, de secretaria, de 

coordenação pedagógica e de direção, na medida em que o nível hierárquico aumenta, a 

participação feminina é superior à dos homens, exceto no cargo de direção, o que evidencia a 

continuação masculina no exercício do poder na Instituição.   

Outro aspecto que merece destaque é a rotinização desses espaços, nos quais os/as 

docentes desenvolvem relações de socialização, pois se observou que na rotina dos/as 

docentes são estabelecidas interações com os alunos no interior das salas de aulas e nos 

corredores, e as interações entre os docentes e funcionários são demarcadas pela diferença de 

gênero. Os intervalos escolares evidenciam a separação entre homens e mulheres, em 

lugares específicos para socialização entre os homens e entre as mulheres, sinalizando as 

representações das identificações masculinas e femininas, as formas com se percebem dentro 

das relações de trabalho. Contudo, no que se refere à participação dos/as docentes na estrutura 

organizacional curricular da instituição, a pesquisa verificou que há uma ampliação na 

participação feminina em vários componentes curriculares, principalmente, naqueles 

considerados de maior atuação masculina como é o caso da área do conhecimento Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Assim, compreende-se que a escola é um espaço 

de interações, que organiza o trabalho de homens e mulheres, exercendo influências e 

causando impactos nas vidas dos trabalhadores.  

Ao analisar as condições de trabalho docente a partir das trajetórias profissionais 

no ensino médio, verificando as possíveis desvantagens entre homens e mulheres na 

ascensão funcional e nas condições de trabalho, foi possível perceber as especificidades da 

instituição no trabalho organizacional para a estabilização das condições de trabalho entre 

homens e mulheres. Contudo, observa-se que, embora a escola organize suas práticas 

escolares dando condições de trabalho iguais para homens e mulheres, as diferenciações se 

representam nas formas de inserções/permanências, nas trajetórias percorridas e nos processos 

de experiências de socialização.  Acerca das formas de inserção e dos motivos para 

permanência no trabalho docente, verificou-se que as identificações masculinas e femininas se 

interligam  a natureza do trabalho docente, visto que os homens argumentam   quanto às 

necessidades do primeiro trabalho e as mulheres descrevem o campo da educação como o 

lugar de realização de suas primeiras experiências profissionais. Observou-se que os 

diferentes tempos vividos pelos professores e professoras nos seus processos de escolha 

profissional relacionam-se diretamente com suas trajetórias, o que justifica as escolhas 

masculinas devido à facilidade de ingresso no mercado de trabalho e à falta de oportunidades 
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em outros setores; e escolhas femininas haja vista as influências familiares e a proximidade 

com os atributos que caracterizam a natureza da mulher para a inserção no mercado de 

trabalho. 

 A pesquisa concluiu que o processo de inserção na carreira docente é diferenciado 

a partir do sexo do trabalhador, na medida em que os homens entram na carreira docente 

diretamente por concurso público, já as mulheres destacam que passaram por experiências de 

contratos de professoras para atuarem em escolas públicas ou privadas em séries/etapas de 

ensino inferiores à que atuam hoje. Sob outro olhar, foi possível perceber que, embora 

homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades de inserção no trabalho docente da 

Instituição, as oportunidades de inserção nos cargos de poder de decisão (direção) 

historicamente são marcadas por uma ocupação desigual entre homens e mulheres. 

Observou-se que as trajetórias e a diversidade de experiências de socialização dos/as 

docentes são relevantes para a análise das relações sociais de gênero no campo do trabalho 

docente, na medida em que nas trajetórias de vida dos/as docentes se configuram os sentidos e 

significado do trabalho, privilegiando suas formas de produção/reprodução nos espaços de 

socialização e na relação entre formação/trabalho/contexto familiar. Nesta linha de reflexão, 

as trajetórias de escolarização são utilizadas por homens e mulheres como ferramentas de 

inserções, permanências, estabilização dos direitos e diminuição das exclusões. Contudo, cabe 

dizer que o processo de construção de conhecimento de cada professor/a se dá numa formação 

plural, temporal e espacial com base nos percursos vividos, e apontam as representações das 

masculinidades e feminilidades a partir da relação entre o que se aponta como tradicional e o 

que se percebe como moderno. Em outras palavras, pode-se dizer que as trajetórias escolares 

descrevem o percurso formativo de homens e mulheres, numa visão positivo/negativa das 

identificações, na qual as memórias da escolarização são fruto de suas vivências e 

representam os discursos masculinos e femininos.   

As trajetórias profissionais descrevem o processo do ―tornar-se‖ professor/a num 

campo demarcado pelas relações sociais e configuram a organização do trabalho docente. 

Assim, a partir das narrativas, pode-se inferir que os caminhos, vivências e experiências 

profissionais de homens e mulheres são diferentes até se inserirem no Colégio Atheneu 

Sergipense, visto que os homens sinalizam que suas experiências profissionais deram início a 

partir da admissão por concurso público na carreira docente; já as mulheres descrevem suas 

vivências em várias etapas/séries de ensino antes de adentrarem no quadro docente 

permanente da Rede Estadual de Ensino de Sergipe, bem como por vivências de relações de 

contrato de trabalho precarizadas.  
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Sobre as trajetórias familiares, constatou-se que, embora a articulação entre o 

público e o privado como espaços de representações de papéis masculinos e femininos ainda 

estejam ligadas às relações patriarcais, novas perspectivas dessas representações estão 

surgindo a partir das próprias trajetórias de homens e mulheres, particularmente, com a 

inserção e atuação feminina no campo da educação. A diversidade de características dos/as 

docentes mostrou-se relevantes para a configuração dessas trajetórias familiares, na medida 

em que suas socializações, decisões, rupturas e continuidades influenciam as representações 

dos sentidos do trabalho e família para homens e mulheres. 

Ao conferir a noção de competência e qualificação no discurso de professores e 

professoras foi possível perceber as representações sobre os processos de 

qualificação/treinamentos e a compreensão da valorização das qualificações no ―saber-fazer‖ 

docente. Como principais resultados, aponta-se que o sentido atribuído ao processo de 

qualificação para docência se dá de forma contínua, visto que existe um alto nível de 

competição e produtividade entre os docentes, sendo requisito para a inserção e permanência 

no Atheneu Sergipense com privilégio social e financeiro de trabalhar em tempo integral. Em 

outras palavras, os sentidos que homens e mulheres atribuem ao processo de qualificação 

refletem como suas identificações/subjetividades são testadas em diversas situações no 

interior/exterior das relações de trabalho. Ao averiguar a existência de 

diferenças/desvantagens entre homens e mulheres no processo de qualificação, tanto o 

discurso da direção da Instituição quanto dos/as docentes sinalizam que não há diferenciações 

de gênero no processo de qualificação. Entretanto, o processo de qualificação está refletindo 

nas novas habilidades e competências exigidas para as práticas escolares, independente do 

sexo do trabalhador, mas as representações das masculinidades e feminilidades no interior das 

relações de trabalho parecem conter uma valorização diferente das qualificações, emergindo a 

ideia de habilidades ligadas às esferas ―públicas e privadas‖, em especial, as ―qualificações 

sociais femininas‖. 

Os/as docentes integram/harmonizam o desempenho profissional e doméstico a partir 

do diálogo, criando estratégias para conciliar o trabalho docente com as responsabilidades 

familiares, negociando com esposo/a para minimizar as principais consequências do trabalho 

sobre sua vida familiar. As mudanças na qualidade do trabalho familiar e as novas formas de 

organização do espaço doméstico estão sendo repensados para a ampliação da equidade ou 

estabilização dos papéis sociais de gênero, visto que a pesquisa mostrou que as mulheres são 

as que mais chefiam suas famílias, com 77% das casadas e divorciadas como salário principal 

e como chefes de família. O resultado dessas mudanças é a hipótese de que o orçamento 
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familiar é mantido por dois provedores, dupla jornada feminina, externalização do trabalho 

doméstico e uma inversão de papéis nas relações tradicionais de gênero, ou seja, mais 

mulheres exercendo trabalho remunerado e mais homens realizando trabalho não remunerado. 

Mais que isso, a dimensão da alteridade contribui para a ampliação da cidadania e dos direitos 

das mulheres e homens nesta relação, na medida em que as relações familiares se configuram 

como um espaço de negociação entre si e do outros. 

Diante das reflexões e discussões abordadas em um tema tão dinâmico e complexo, é 

impossível ter a pretensão de ter estudado e compreendido todas as perspectivas da temática. 

Entretanto, ousou-se refletir acerca das representações de gênero dos/as docentes sobre os 

sentidos e significados atribuídos ao trabalho, à qualificação e às relações familiares, com o 

objetivo, não apenas de atender aos critérios do doutoramento, mas, principalmente, discutir   

acerca das relações estabelecidas entre homens e mulheres na docência, campo de  atuação 

profissional do pesquisador. 
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APÊNDICE A – Questionário para docentes 
 
 
 
 
 
Caracterização pessoal 
 
1. Sexo 
 M (   ) F (   ) 
 
2. Cor/raça 
Branca (   ) Preta (   ) Parda (   ) Amarela (   ) Indígena (   ) Não declarada (   ) 
 
3. Estado civil 
Solteiro (a) (   ) Casado (a) (   ) Divorciado (a) (   ) Viúvo (a) (   ) 
 
4. Idade 
20 a 25 anos (   )  26 a 30 anos (   ) 31 a 35 anos  (   ) 36 a 40 anos (   ) 41 ou mais (   ) 
 
5. Número de filhos 
01 filho (   ) 02 filhos (   ) 03 filhos (   ) 04 filhos (   ) 05 ou mais filhos (   ) não possui (   ) 
 
6. Idade dos filhos 
01 ano (   ) 1 a 5 anos (   ) 6 a 10 anos (   ) mais de 10 anos (   ) 
 
 
Questões sobre o trabalho 
 
1. Tempo de serviço na rede estadual 
1 A 5 anos (   ) 6 A 10 anos (   ) 10 a 15 anos (   ) 16 ou mais anos (   ) 
 
2. Tempo de serviço no Colégio Atheneu 
1 A 5 anos (   ) 6 A 10 anos (   ) 10 a 15 anos (   ) 16 ou mais anos (   ) 
 
3. Quantas turmas você trabalha? 
De 01 a 05 turmas (   ) De 06 a 09 turmas (   ) DE 10 ou  mais turmas (   ) 
 
4. Número de disciplinas? 
01 disciplina (   ) 02 disciplinas (   ) 03 disciplinas (   ) 04 disciplinas (   ) 05 ou mais disciplinas (   ) 
 
 5. Quantas horas diariamente você em casa utiliza para realizar atividades docentes? 
04 horas (   ) 08 horas (   ) 12 horas (   ) 13 horas ou mais (   ) 
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6. Qual sua carga horária semanal de trabalho docente? 
20 horas (   ) 30 horas (   ) 40 horas (   ) Dedicação exclusiva (   ) 
 
7. Em que turno você trabalha? 
Matutino (   ) Vespertino (   ) Noturno (   ) 
 
8. Já assumiu cargo de chefia? Sim (   ) Não (   ) 
Qual? Coordenador (a) (   ) Secretário (a) (   ) Diretor (a) (   ) 
 
9. Qual a modalidade de seu Ensino Médio de formação? 
Normal/magistério (   ) Outra Modalidade (   ) Qual? __________________ 
 
10. Licenciatura cursada? 
Pedagogia (   ) Física (   ) Química (   ) Matemática (   ) Língua Portuguesa (   ) Filosofia (   ) 
Biologia (   ) Língua Estrangeira (   ) Ciências Sociais (   ) Educação Física (   ) Literatura (   ) Artes (   
) 
 
11. Leciona a mesma disciplina que você se formou? 
Sim (   ) Não (   ) áreas afins  (   ) 
 
12. Número de alunos por turma 
30 (   ) 40 (   ) 50 (   ) mais de 50 (   ) 
 
13. Atividades que participa no Colégio 
a) Administração de aulas  - sim (   ) não (   ) 
b) Manutenção da disciplina – sim (   ) não (   ) 
c) Encontros com os pais  - Sim (   ) não (   ) 
d) Preparação pedagógica das aulas – sim (   ) não (   ) 
e) Correções e avaliações – sim (   ) não (   ) 
f) Preparação do material – sim (   ) não (   ) 
g) Atividades Sindicais – sim (   ) não (   ) 
h)Participação em comissões – sim (   ) não (   ) 
i) Conselho pedagógico – sim (   ) não (   ) 
 
Sobre qualificação/competência 
 
1. Qual sua formação quando ingressou no trabalho? 
 Nível Médio (   ) Superior (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) 
 
2. Qual sua formação quando atual no trabalho? 
 Nível Médio (   ) Superior (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) 
 
3. Atividades de formação que participa (marque as que achar necessário): 
a) Formação (aperfeiçoamento) (   ) 
b) Participação em jornadas pedagógicas (   ) 
c) Participação em associação sindical (   ) 
d) Treinamento na área técnica do trabalho desenvolvido (   ) 
e) Treinamento relacionados aos aspectos gerais da instituição (   ) 
f) Treinamento relacionados ao uso de tecnologias (   ) 
 



213 
 

4. Benefícios da qualificação/treinamento para o docente (marque as que achar necessário): 
a) qualidade da produtividade do trabalho (   ) 
b) novas metodologias para o trabalho (   ) 
c) segurança no desempenho do trabalho (   ) 
d) mudanças de funções (promoções/ascensão funcional) (   ) 
e) Aquisição de habilidades para o trabalho (   ) 
f) Integração com o grupo (professores, alunos, funcionários) (   ) 
g) Realização pessoal e profissional (   )  
 
Desempenho pessoal/doméstico 
 
 
2 Sobre sua posição na família responda: 

a) Chefe de família – salário principal  
(   ) Solteiro (a)  (   ) Casado (a) (   ) Divorciado (a) 
 

b) Outra – salário complementar 
(   ) Esposo (a)   (   ) Filho (a)   (   ) Companheiro (a) 

 
2 Atividades compartilha em família 

a) Orçamento familiar 
(   ) com esposo (a)  (   ) sozinho (a)  (   ) familiares 
 

b) Administração doméstica 
(   ) esposo (a)  (   ) sozinho (a)  (   ) familiares  (   ) empregada doméstica 
 

c) Educação dos filhos 
(   ) esposo (a)  (   ) sozinho (a)  (   ) familiares 

 
3 Realiza atividades de docência em casa 
Sim (   ) não (   ) 
 
4 Quantas horas por dia realiza atividades de docência no ambiente familiar 
1 hora (   ) 2 horas (   ) 3 horas (   ) 4 horas (   ) 5 ou mais (   ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



214 
 

 

 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista para docente 

 

 

1Dados pessoais:  

1.1Características pessoais 

Sexo? Idade? Estado civil?  Número e idade dos filhos? Os filhos estudam, ficam em creche, 

com familiares ou empregadas?  

2.Dados sobre o trabalho 

2.1 Motivos/opção pelo trabalho docente e determinantes da inserção/permanência (porque 

escolheu trabalhar como professor/professora? E porque permanece?). 

2.2 Tempo de serviço: na rede estadual e na instituição? Como foi o processo de inserção? 

Como você se sentiu quando começou a trabalhar como professor/a?  Quais as primeiras 

impressões?  

2.3 Questões sobre o trabalho: Trajetórias sociais e profissionais dos (as) docentes. Tipos 

de trabalho /atividades desenvolvidas em outras instituições? Já assumiu cargo de chefia? 

Qual a centralidade/ sentido / significado do trabalho (aspectos de positividade/negatividade) 

na perspectiva dos (as) docentes? Percebe diferenças desvantagens entre homens e mulheres 

no acesso ao trabalho docente, cargos/postos e no processo de qualificação? Como você se 

sentiu quando começou a trabalha na instituição? Suas primeiras impressões? 

2.4 A organização do trabalho docente na escola: Como é organizado o trabalho docente 

nos aspectos: Quantas turmas você trabalha?  Número de disciplinas e tempo gasto na 

preparação das atividades docentes? Qual sua carga horária semanal de trabalho docente? 

Leciona a mesma disciplina que você se formou? Número de alunos por turma? Atividades 

que participa no Colégio (a) Administração de aulas, b) Manutenção da disciplina, c) 

Encontros com os pais, d) Correções e avaliações, e) Preparação do material, f) Participação 

em comissões, g) Conselho pedagógico). 
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Realiza atividades de docência em casa; quantas horas por dia realizam atividades de docência 

no ambiente familiar? 

2.5 Sobre a valorização das qualificação/competência 

Qual sua formação quando ingressou no trabalho? Qual sua formação quando atual no 

trabalho? Como se desenvolveu seu processo de formação e treinamentos? Tipo de 

capacitação/formação foi desenvolvida por você? O que você mais teve que 

aprender/dominar? Quais as competências e habilidade importantes para o trabalho docente 

neste nível de ensino?  

2.6 Quais os Benefícios da qualificação/treinamento para o trabalho docente  

Quais os principais benefícios? Principais dificuldades encontradas no processo? Qualidade 

da produtividade do trabalho? Novas metodologias para o trabalho? Segurança no 

desempenho do trabalho e mudanças de funções (promoções/ascensão funcional)? Aquisição 

de habilidades para o trabalho e integração com o grupo (professores, alunos, funcionários)? 

Realização pessoal e profissional? Quais seus Projetos pessoais e profissionais?  

2.7 Salário e Promoções quais as principais vantagens e benefícios que você recebe ao 

trabalhar na instituição? O que está incluído no seu salário? Plano de saúde? Transporte? 

Férias? Ajuda de custo para filhos menores? 

3 Divisão sexual trabalho produtivo/remunerado-reprodutivo/familiar/doméstico 

 

3.1 organização e habilidades para o trabalho docente você acha que as habilidades e 

competências para a docência podem ser diferentes de acordo com o sexo do trabalhador? Os 

homens e mulheres possuem as mesmas características no trabalho docente? Por que há mais 

mulheres no ensino da instituição?  

 

3.2 As dificuldades no cotidiano do trabalho A realização das várias tarefas afetam o 

desenvolvimento do trabalho docente? Quais os aspectos mais agradáveis/ estressantes? Quais 

os espaços para relacionamentos na instituição?  Como e onde acontecem esses 

relacionamentos? Percebe descriminação (cor, sexo, religião) no cotidiano do trabalho? 

principais dificuldades para a permanência no trabalho docente? 
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3.3 Experiências entre a esfera privada e pública o que mudou na sua vida familiar quando 

começou a trabalhar? Você realiza todas as tarefas da casa ou divide com alguém? Principais 

dificuldades enquanto mulher/homem para trabalhar na docência? Já teve conflito com 

cônjuge em função do trabalho? homens e mulheres deveriam dividir igualmente as tarefas 

domésticas? 

 

3.4 Posição na família chefe de família – salário principal ou salário complementar? Como 

compartilha as atividades na família (orçamento familiar, administração doméstica, educação 

dos filhos)? Qual a importância do trabalho para o sua vida profissional e familiar? Principais 

consequências do trabalho sobre sua vida pessoal e profissional? Qual o importância do seu 

trabalho enquanto mulher/homem? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista 

Diretoria Executiva do SINTESE 
 

 

Dados pessoais: sexo, Idade, estado civil, número e idade dos filhos? Função? Formação? 

Anos trabalhados na rede estadual? 

Qual a principal diferença entre quadro de docentes permanentes e complementares? 

Como funciona o crescimento da carreira vertical e horizontal? 

As letras no plano de carreira são o que comumente chamam de triênios? 

E os benefícios da qualificação?  

Dentro do Plano de Cargos e Salários o que significa regência, triênio e adicional do terço? 

E a questão do Adicional por Titulação? 

A partir da forma com que a carreira como esta organizada hoje, em termos de salários e 
valorização, vocês se sentem valorizados? 

E sobre os cargos de confiança, como acontece a seleção/indicação? 

Mas enquanto os salários para os cargos de comissão, os professores participam? 

E a classificação dos cargos docente na carreira hoje como está? 

Essas classificações podem variar a depender da realidade de cada escola ou regiões do 
estado? 

Sobre o Atheneu, o processo seletivo que lá aconteceu para o Centro Experimental com o 
recebimento de uma Gratificação por Tempo Integral – GTI, o que o senhor poderia nos falar 
sobre isso? 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista 

EQUIPE TÉCNICA DO ATHENEU SERGIPENSE 
 

 

 

1 Dados pessoais:  

Sexo, Idade, estado civil, número e idade dos filhos? Os filhos estudam, ficam em creche, 

com familiares ou empregadas?  

2 Motivos/opção pelo trabalho docente e determinantes da inserção/permanência 

(porque escolheu trabalhar como professor/professora? Porque continuam?). 

3 Tempo de serviço:  

Na rede estadual e na instituição? Como foi o processo de inserção? Como você se sentiu 

quando começou a trabalhar como professor (a)?  Quais as primeiras impressões? Como os 

docentes inserem-se no Colégio Estadual Atheneu Sergipense? Os critérios de seleção? Quem 

realiza as seleções? Todos os docentes trabalham com dedicação exclusiva? Em termos 

salariais, quais os benefícios de trabalhar no Atheneu Sergipense? 

4 Questões sobre o trabalho: Trajetórias sociais e profissionais dos (as) docentes.  

Qual a centralidade/ sentido / significado do trabalho (aspectos de positividade/negatividade)? 

Percebe diferenças desvantagens entre homens e mulheres no acesso ao trabalho docente, 

cargos/postos e no processo de qualificação? 

5 A organização do trabalho docente na escola:  

 

Como é organizado o trabalho docente nos aspectos: Número de turmas?  Número de 

disciplinas? Qual a carga horária semanal dos docentes? Lecionam a mesma disciplina que 

são formados? Número de alunos por turma? Atividades que os docentes participam no 

Colégio? Como é desenvolvida a tomada de decisões? Elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da instituição? 
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5 Sobre a valorização das qualificação/competência 

Que tipo de capacitação/formação a escola desenvolve com os docentes? Quais as 

competências e habilidade importantes para o trabalho docente neste nível de ensino?  Quais 

os Benefícios da qualificação/treinamento para o trabalho dos docentes? Qual a noção de 

competência e qualificação na perspectiva da equipe técnica? Quais critérios e exigências para 

a atuação na função de professor/a do Atheneu Sergipense? 
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APÊNDICE E - A Estruturação da Rede Estadual de Sergipe 

 

A Rede Estadual de Ensino de Sergipe acompanhou o impacto do processo de 

reestruturação produtiva e, com isso, iniciou um trabalho de adaptação às novas exigências de 

formação e distribuição do ensino para todo o território por meio da criação de uma divisão 

administrativa em 10 Diretorias Regionais de Educação — DREs —, distribuídas em 

microrregiões sergipanas, atendendo à demanda de 75 municípios. 

Nossa intenção é analisar o desenvolvimento da Educação do Estado de Sergipe sob a ótica 

das novas configurações do trabalho, levando em consideração que as especificidades 

econômicas diferem de uma região para outra. Consideramos que o campo educacional de 

Sergipe também apresenta esses aspectos, partindo de um processo organizacional de escolas 

que ofertavam Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico a partir das necessidades de 

cada região.  
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Mapa da divisão de Sergipe em Diretoriais Regionais de Educação 

 
          Fonte: http://www.seed.se.gov.br/siga.asp 
Conforme nos mostra o mapa, a divisão por Diretorias Regionais de Educação foi 

desenvolvida para atender as especificidades sociais, econômicas e culturais das 

microrregiões do Estado: 
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Figura 4: Microrregiões do Estado de Sergipe 

  
Fonte: SEDETEC (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Tecnológico e Científico). 
 
  DRE 1 – Localiza-se no Sul Sergipano; possui 21 escolas; abrange 9 municípios: 

Estância (sede), Arauá, Cristinápolis, Itabaianinha, Indiaroba, Pedrinhas, Santa 

Luzia do Itanhi, Tomar do Geru e Umbaúba; 
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 DRE 2 – Localiza-se no Centro Sul Sergipano; possui 53 escolas; abrange 7 

municípios: Lagarto (sede), Boquim, Salgado, Simão Dias, Poço  Verde, Riachão do 

Dantas e Tobias Barreto; 

 DRE 3 – Localiza-se no Agreste Central Sergipano; possui 52 escolas; abrange 14 

municípios: Itabaiana (sede), Areia Branca, Carira, Campo do Brito, Frei Paulo, 

Nossa Senhora Aparecida, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Ribeirópolis, 

Pinhão, Pedra Mole, São Domingos e São Miguel do Aleixo; 

 DRE 4 – Localiza-se no Leste Sergipano; possui 15 escolas; abrange 8 municípios: 

Japaratuba (sede), Capela, Carmópolis, General Maynard, Maruim, Muribeca, 

Rosário do Catete e Pirambu;  

 DRE 5 – Localiza-se no Médio Sertão Sergipano; possui 7 escolas; abrange 5 

municípios: Nossa  Senhora das Dores (sede), Cumbe, Divina Pastora, Graccho 

Cardoso e Siriri; 

 DRE 6 – Localiza-se no Baixo São Francisco Sergipano; possui 45 escolas; abrange 

os municípios: Propriá (sede), Aquidabã, Amparo do São Francisco, Brejo Grande, 

Canhoba, Cedro, Japoatã, Ilha das Flores, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, 

Propriá, São Francisco, Santana do São Francisco e Telha; 

 DRE 7 – Localiza-se no Alto Sertão Sergipano; possui 4 escolas; abrange 4 

municípios: Gararu (sede), Itabi, Nossa Senhora de Lourdes e Porto da Folha; 

 DRE 8 – Localiza-se na Grande Aracaju; possui 65 escolas; abrange 8 municípios: 

Aracaju (sede), Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Itaporanga D‘Ajuda, São 

Cristóvão, Santo Amaro das Brotas, Santa Rosa de Lima, Riachuelo; 

 DRE 9 – Localiza-se no Alto Sertão Sergipano; possui 15 escolas; abrange 5 

municípios: Nossa Senhora da Glória (sede), Canindé do São Francisco, Feira Nova, 

Monte Alegre e Poço Redondo; 

 DEA – Diretoria Regional de Educação; localiza-se em Aracaju, capital do Estado; 

possui 90 escolas.  

 

Conforme dados do SIGA, da SEED e do IBGE, a Rede Estadual de Ensino possui 10 

Diretorias Regionais de Educação, divididas em 10 microrregiões que abrangem os 75 

municípios sergipanos, com 378 escolas que atentem os alunos matriculados anualmente.  

Compreende-se a necessidade de fazer um estudo dessas Diretorias Regionais, a fim de 

caracterizar a oferta de ensino por aluno, destacando modalidades e localizações disponíveis 
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em todo o Estado de Sergipe. A partir das Tabelas 3 e 4, é possível observar o fluxo de 

matrículas e as especificidades de cada uma das microrregiões do Estado, dando destaque 

para o curso de Magistério (formação de novos professores) e para os programas Se Liga e 

Acelera, ambos destinados à correção de fluxo série/idade. 

 
Tabela 3: Número de matrículas de alunos por modalidade de ensino nas DREs da Rede 

Estadual de Educação de Sergipe – 2010 
  
 

Os dados do Educa Senso 2010, do SIGA e da SEED mostram que, em termos de 

matrículas, a Rede Estadual vem acompanhando a tendência no aumento de políticas públicas 

de acesso à Educação Básica em todas as modalidades de ensino. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp 
Tabela 4: Número de matrículas por modalidade de ensino 

MODALIDADE DE ENSINO NÚMERO DE ALUNOS 
Ensino Fundamental 101.517 
Ensino Médio 52.239 
Ensino Normal – Magistério 4.513 
Educação Especial 688 
Escola Ativa 
EJA – Ensino Fundamental 
EJA – Ensino Médio 
Programa Acelera 
Programa Se Liga 
 
Total de alunos 

435 
16.785 
19.735 
1.102 

985 
 

197.999 

Fonte: www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp 

O Ensino Fundamental compreende os alunos do 1° ao 9° ano do ensino regular, 

distribuídos por todas as DREs, totalizando 101.517 matriculados no ano letivo de 2010, com 

oferta nos turnos matutino e vespertino. O Ensino Médio compreende os alunos da 1ª a 3ª 

série do ensino regular, totalizando 52.239 em toda a Rede, com oferta nos turnos diurno e 

noturno.  

DRE Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Magistério Ensino 
Especial 

Escola 
Ativa 

EJA E. 
Fundamental 

EJA E. Médio Programa 
Acelera 

Programa 
Se Liga 

Total de 
alunos 

01 5.400 6.204 651 26 0 347 1.055 25 16 13.724 

02 11.524 8.080 557 0 206 1.240 2.839 46 120 24.629 

03 10.938 5.473 0 0 122 1655 1.628 30 68 19.914 

04 4. 221 2.809 0 18 0 924 1.681 11 44 9.812 

05 2.788 1.376 0 0 0 460 543 37 23 5.227 

06 8.389 3.778 1.577 40 16 1.072 1.012 73 51 16.008 

07 2.267 1.487 61 0 0 418 370 41 56 4.700 

08 20.653 7.269 190 102 91 4.502 2.927 329 214 36.277 

09 3.883 2.651 695 0 0 463 916 19 41 8.668 

DEA 31.454 13.112 678 485 0 5.706 6.768 491 352 59.046 

 
TOTAL 

 
101.517 

 
52.234 

 
4.513 

 
688 

 
435 

 
16.785 

 
19.735 

 
1.102 

 
985 

 
197.999 
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O Ensino Normal – Magistério foi desenvolvido na Rede Estadual a partir da Portaria nº 

5957/2008, Art. 6º: ―a implantação de novos Cursos Normais em Nível Médio, na capital e no 

interior fica condicionada ao Departamento de Educação – DED‖. A oferta de matrícula no 

Curso Normal – Magistério, conforme o Art. 7º, dá-se ―a) prioritariamente para alunos 

egressos do Ensino Fundamental; b) conforme disponibilidade de vagas, para os alunos que já 

tenham concluído o Ensino Médio‖. Em 2010, foram ofertadas 4.513 vagas para no Curso 

Normal, distribuídas pelas DREs.  

A modalidade Educação Especial é ofertada ―aos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais matriculados no ensino regular, devendo ser realizado, 

prioritariamente, na sala de Recursos Multifuncional da própria escola‖ (PORTARIA nº 

8907/2010, Art. 9º). Em 2010, a Educação Especial foi ofertada para 688 alunos. A 

modalidade Escola Ativa87 — classes multisseriadas das escolas do campo — ofereceu vagas 

a 435 alunos em algumas microrregiões do Estado. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino 

Fundamental foi ofertada a 16.785 alunos no turno noturno; a EJA – Ensino Médio foi 

ofertada a 19.789 alunos no turno noturno, distribuídos nas DREs. Os Programas Se Liga e 

Acelera contaram com 1.102 matrículas, ofertadas nas microrregiões do Estado88. 

 

                                                             
87 A Escola Ativa  ―busca melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das escolas do 
campo. Entre as principais estratégias estão: implantar nas escolas recursos pedagógicos que estimulem a 
construção do conhecimento do aluno e capacitar professores‖. Disponível no endereço eletrônico: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=477&id=259&option=com_content&view=article; acesso em 
03/06/2011, às 10h25. 
88 Esses programas têm como objetivo principal ―demonstrar as condições necessárias e suficientes para que 
municípios e redes estaduais de educação corrijam o fluxo escolar num prazo determinado — tipicamente não 
superior a quatro anos. A principal estratégia para correção do fluxo reside na implementação de programas de 
aceleração da aprendizagem, em que alunos multirrepetentes de 1ª

 
a 3ª

 
série são colocados em classes com 25 

alunos no máximo e recebem um tratamento especial que lhes permite recuperar a autoestima, dominar parcelas 
significativas do programa e serem promovidos para séries mais avançadas — a meta é que a maioria dos alunos 
seja promovida para a 5ª

 
série, se comprovada a condição para tal‖. Disponível em: 

http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1082/984. Acesso em 02/06/2011, às 22h10. 
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Fonte: www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp 
 
 

Em termos de porcentagem, o gráfico revela que 51,3% dos alunos estão matriculados 

no Ensino Fundamental; 26,4% no Ensino Médio; 10% na EJA – Ensino Médio; 8,5% na EJA 

– Ensino Médio; 2,3% no Ensino Normal – Magistério; 0,5% no  Programa Acelera; 0,5% no 

Programa Se Liga; 0,3% na Educação Especial e 0,2% na Escola Ativa . Apesar do maior 

número de alunos nas modalidades regulares do Ensino Fundamental e Médio, a Secretaria 

Estadual de Educação vem introduzindo novas políticas públicas que objetivam garantir o 

acesso às diversas modalidades do Ensino Básico e a permanência nestas. Almeja-se também 

melhorar o desempenho dos alunos da Rede Estadual no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). 
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 Fonte: www.seed.se.gov.br/provabrasil/ 

 

O Ideb é realizado com os alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, e da 3ª 

série do Ensino Médio. Em 2009, último Ideb divulgado pela SEED, tivemos respectivamente 

média de 3,7; 2,7 e 2,9. A Secretaria de Educação do Estado projetou metas a serem atingidas 

em 2011: nota 3,8 para o 5° ano; 3,3 para o 9º ano; 3,1 para a 3ª série do Ensino Médio. 

Sobre a administração e a organização dos estabelecimentos de ensino, a Rede em 

questão obedece ao Art. 171 do Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe89, com a 

seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe, Art. 171, p. 62. Disponível em: www.sintese.org.br. 
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Figura 5: Organização dos estabelecimentos estaduais de ensino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe  
Disponível em www.sistese.org.br (nossa elaboração) 

 

 

 A Diretoria é exercida por um(a) Diretor(a), cuja função é dirigir superiormente 

atividades e serviços do Estabelecimento de Ensino. Trabalhando junto a ela, a fim de 

oferecer-lhe auxílio, há um Comitê Pedagógico, formado por funcionários do 

Magistério que trabalham nas diversas áreas técnico-pedagógicas referentes às 

Unidades de Ensino. O Comitê presta assistência nas questões técnico-pedagógicas, 

especialmente quanto aos assuntos referentes a acompanhamento e avaliação de 

currículo, bem como a acompanhamento, avaliação, controle e regularidade de 

aprovação, repetência e evasão escolares. Há ainda em cada Escola uma 

Coordenadoria de Ensino, que desempenha atividades de cunho pedagógico; é 

composta por até três Coordenadores, de acordo com etapa de ensino, matrícula e 

turnos do Estabelecimento. (Art. 171, p. 62). 

 A Secretaria dos estabelecimentos de ensino tem por competência secretariar as 

atividades de ensino, cabendo-lhe, também, promover, coordenar e acompanhar a 

execução dos serviços administrativos de cada Unidade Escolar, inclusive nas áreas de 

pessoal, material, patrimônio e atividades gerais ou auxiliares; é dirigida por um(a) 

Secretário(a) (Art. 171, p. 62); 

DIRETORIA 
COMITÊ 

PEDAGÓGICO 

COORDENADORIA 

DE ENSINO 

COMITÊ 

COMUNITÁRIO 

SECRETARIA 

DOCENTES 

ALUNOS 
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 O Comitê Comunitário funciona como auxiliar no desempenho e desenvolvimento das 

atividades administrativas, principalmente nas áreas de gestão econômico-financeira e 

de manutenção do estabelecimento ou unidade, de acordo com a legislação em vigor e 

as regulares pertinentes. Tem personalidade jurídica de direito privado, eleito 

diretamente, nos termos de sua própria regulamentação. Por ato do Executivo, deve ser 

composto pelo(a) Diretor(a) da Escola e pelos seguintes representantes: um do 

Estabelecimento ou Unidade Escolar, um dos Professores, um dos Funcionários, um 

dos Pais dos Alunos, um do Grêmio Escolar, um de Entidades Sociais (Art. 171, p. 

62). 

 

Para atuarem na Diretoria, na Secretaria, no Comitê Pedagógico e/ou na 

Coordenadoria de Ensino, os titulares devem pertencer ao quadro permanente de funcionários 

do magistério público do Estado. A qualificação do titular da função deverá ser igual ou 

superior à dos funcionários que lhe sejam subordinados, bem como o seu regime de trabalho 

deve ser o de Dedicação Exclusiva, com recebimento de gratificações por isso, por Atividade 

Pedagógica, e o correspondente adicional pelo exercício da Função de Confiança do 

Magistério (Art. 172, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

ANEXO A – Questionário SIGA 
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ANEXO B - Relação de docentes do Atheneu Sergipense – 2011 

 

 

CPF PROFESSOR DISCIPLINA 
170.146.895-68 ADERALDO PEREIRA DA CRUZ FISICA  
652.438.705-87 ANA CLÁUDIA CANÁRIO COSTA ALVES ARTES 
128.404.914-00 ANALUCIA DE CAMPOS BRAGA PORTUGUES 
945.479.805-78 ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SANTOS BIOLOGIA 
712.074.575-15 ANTONIA IRIS PEREIRA DA SILVA INGLES 
235.195.765-20 CESAR JOSE TERRA GIANSANTE ED. FISICA 
776.852.965-00 CÍNTIA PASSOS CASTRO (licença) BIOLOGIA 
310.717.755-53 CLELIA FERREIRA RAMOS PORTUGUES  
661.226.355-53 CRISTIANE CAMPOS LEMOS QUIMICA 
661.333.515-00 DENÍLSON MELO RODRIGUES FILOSOFIA 
918.085.615-20 DENISE AMARAL MOTA(licença) BIOLOGIA 
201.621.705-72 EDNA DE OLIVEIRA VASCONCELOS MATEMATICA 
234.830.595-04 ELBA MARIA ALVES DOS SANTOS GEOGRAFIA 
169.042.655-15 EUCLIDES JESSE SOUZA PEREIRA MATEMATICA 
711.683.465-68 EVERTON RICARDO SILVA SANTOS FISICA 
154.032.625-04 HELIO DE SOUZA MELO ED. FISICA 
066.322.383-00 IDALENE MARTINS PINHEIRO DE FRANCA PORTUGUES 
575.384.925-34 IRANCI BATISTA GOIS TOMMASI INGLES  
937.528.735-15 JADER SOARES FONTES FISICA 
138.468.925-72 JEANNE DIAS DA SILVA MAIA HISTORIA 
072.947.195-00 JOÃO CARLOS COSTA GEOGRAFIA 
411.285.165-00 JOCELY ALVES DOS SANTOS QUIMICA 
532.873.805-59 JOSÉ CARIOLANDO DE OLIVEIRA FILHO MATEMATICA 
077.573.605-87 JOSEFA ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA HISTORIA(licença) 
267.209.495-00 JULIO EDUARDO SANTOS CRUZ ED. FISICA 
265.356.965-53 LAURA GALVAO DA CUNHA SANTOS BIOLOGIA  
661.394.065-87 LUZIGRACE SIMÕES FÁBIO ROLEMBERG INGLES 
575.769.045-34 MARCUS VINICIUS ANDRADE CORTES coordenador 
626.822.295-49 PATRICIA SOARES DE LIMA QUIMICA 
338.152.405-49 SANCHES MARIA DONATO ANDRADE PORTUGUES 
279.256.925-53 SILVANA MARIA A. DA COSTA NASCIMENTO ED. FISICA(licença) 
085.532.895-91 WALDIR CORREIA DE SOUZA MATEMATICA(licença) 
311.510.005-15 WILEMBERGUE RODRIGUES OLIVEIRA HISTORIA  
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ANEXO C – Grade Curricular do Atheneu Sergipense – 2010 
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ANEXO D – Horário docente do Atheneu Sergipense – 2012 

 

HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:                CLELIA FERREIRA RAMOS                                       DISCIPLINA: Português 
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  
HORÁRIO SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1 - 1º A 1º B 1º C - 
2 1º A 1º C 1º B - AC – 1º F 
3 - 1º C AC – 1º E AC – 1º D AC – 1º F 
4 AC – 1º C AC – 1º D - AC – 1º B - 
5 AC – 1º C AC – 1º D AC – 2º F AC – 1º B AC – 2º F 
6 ALMOÇO ALMOÇO AC – 2º F ALMOÇO AC – 2º E 
6 1º B - ALMOÇO AC – 1º C ALMOÇO 
7 AC – 1º A 1º Aº A - AC – 1º A AC – 1º E 
8 AC – 1º B AC – 1º F AC – 2º E AC – 1º A AC – 1º E 
9 - - AC – 2º E - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: SANCHES MARIA DONATO ANDRADE                                               DISCIPLINA:  Português 
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  
HORÁRIO SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1 1º F - VER (3º A, B, C) 1º L VER (3º D, E, F) 
2 1º I IC (A, B, E, F) 1º L 1º L VER (3º D, E, F) 
3 - IC (A, B, E, F) VER (3º D, E, F) - 1º H 
4 1º E IC (G, H, I) - 1º I VER (3º A, B, C) 
5 - IC (G, H, I) 1º J 1º G 1º J 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º H 1º F 1º I - K 
7 1º J 1º G 1º L 1º E 1º F 
8 - 1º G 1º K 1º E 1º H 
9 - - 1º K - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: ANALUCIA DE CAMPOS BRAGA                                              DISCIPLINA: Português 
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º F - 2º A 2º D 2º E 
2 2º F OLEIPO (3º D,E,F) 2º A OLEIPO (2º E,F,G) 2º E 
3 OLEIPO (1º A,B,C,D) OLEIPO (3º A,B,C) 2º B - 2º C 
4 - - 2º B OLEIPO (3º A,B,C) - 
5 OLEIPO (2º A,B,C,D) 2º D OLEIPO (2º A,B,C,D) OLEIPO (3º D,E,F) OLEIPO (1º A,B,C,D) 
6 2º E 2º D - 2º B ALMOÇO 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO OLEIPO (1º E,F,G,H) 
7 2º G OLEIPO (2º E,F,G) 2º C - - 
8 2º G 2º F 2º C 2º A 2º G 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   IDALENE MARTINS PINHEIRO DE FRANCA                                          DISCIPLINA: Português 
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 RED – 3º B RED – 3º C RED – 3º C - - 
2 RED – 3º B RED – 3º C RED – 3º D PORT – 3º B - 
3 RED – 3º F OLEIPO (3º A,B,C) - PORT – 3º B PORT – 3º A 
4 RED – 3º D RED – 3º F PORT – 3º D PORT – 3º D PORT – 1º D 
5 RED – 3º D PORT – 3º A - OLEIPO (3º D,E,F) - 
6 - PORT – 3º A PORT – 3º D PORT – 3º C ALMOÇO 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO PORT – 1º D 
7 PORT – 3º E PORT – 3º B PORT – 3º C PORT – 3º F PORT – 3º F 
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8 PORT – 3º E PORT – 3º E PORT – 3º C PORT – 3º A PORT – 3º F 
9 - - PORT – 1º D - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Cláudia                                                         DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - - - 2º A 1º J 
2 3º A 2º G 1º L 2º D 1º H 
3 3º C - 1º K 1º F 3º B 
4 2º C 3º D - AC – 1º J 1º K 
5 2º E - AC – 1º K 1º E 1º I 
6 2º B ALMOÇO 3º E 3º F ALMOÇO 
6 ALMOÇO 1º G ALMOÇO ALMOÇO 1º C 
7 AC – 1º K 1º B AC – 1º G AC – 1º G 2º F 
8 AC – 1º K 1º A AC – 1º J AC – 1º G 1º D 
9 - - AC – 1º J - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:  DENÍLSON MELO RODRIGUES                                             DISCIPLINA:  Filosofia 
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 3º A 3º E - 3º C 1º K 
2 IC (A,B,C,D) - - - 2º A 
3 IC (A,B,C,D) - 2º E 1º L - 
4 - - 2º G 2º D 1º C 
5 3º D 1º E - 2º B - 
6 3º F ALMOÇO ALMOÇO 2º C ALMOÇO 
6 ALMOÇO 1º I 1º J ALMOÇO 1º B 
7 IC (E, F) OLEIPO (2º E,F,G) 1º D 2º F 1º H 
8 IC ((E, F) - 3º B 1º F 1º G 
9 - - 1º A - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Rivanaldo                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º G 2º E 3º D 1º B 1º G 
2 1º E 2º D 3º E 1º H 3º C 
3 1º L 2º B 3º B 1º A 3º F 
4 2º A 2º F 1º J 1º C 1º F 
5 1º D - 1º I 1º K 3º A 
6 - 2º C - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Hélio                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 X 1º E X 1º C 1º G 1º F 1º A 
2 - - - - - 
3 X 1º G X 1º D X 1º B X 1º C 1º E 
4 - - - - - 
5 X 1º B PD – 2º G X 1º A X 1º D 1º H 
6 - PD – 2º G - - - 
6 X 1º F ALMOÇO - - - 
7 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L 1º H PD – IJKL PD, 2º A,B,C,D 
8 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L PD – E,F,G,H PD – 2º G PD – 2º A,B,C,D 
9 - - PD – 2º A,B,C,D - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:   Giansante                                                         DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º I 1º L 2º C 1º J 2º D 
2 - - HE – 1º K OLEIPO (2º E,F,G) - 
3 1º J 2º A 2º D 1º K 2º B 
4 - - - - HE – 1º J 
5 1º K PD – 2º G - 1º I 1º L 
6 2º C PD – 2º G 2º B 2º A - 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L - PD – I,J,K,L PD – 2º A,B,C,D 
8 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L PD – E,F,G,H PD – 2º G PD – 2º A,B,C,D 
9 - - PD – 2º A,B,C,D - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Julio                                                  DISCIPLINA:   
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º E 2º F - - - 
2 - - - - - 
3 2º G - - - - 
4 - - - - - 
5 - PD – 2º G - - - 
6 - PD – 2º G 2º G 2º E 2º F 
6 HE – 1º I ALMOÇO - - - 
7 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L - PD – I,J,K,L PD – 2º A,B,C,D 
8 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L PD – E,F,G,H PD – 2º G PD – 2º A,B,C,D 
9 - - PD – 2 A,B,C,D - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Gustavo                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 3º C 3º D 3º F 3º B - 
2 - - - - - 
3 3º A 3º E 3º A 3º E - 
4 - - - - - 
5 OLEIPO (2º A,B,C,D) PD – 2º G - - - 
6 3º B PD – 2º G 3º C 3º D 3º F 
6 - ALMOÇO - - - 
7 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L - PD – I,J,K,L PD – 2º A,B,C,D 
8 PD – E,F,G,H PD – I,J,K,L PD – E,F,G,H PD – 2º G PD – 2º A,B,C,D 
9 - - PD – 2º A,B,C,D - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Iris                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º G 1º H 1º F 1º D 1º B 
2 1º H IC (A,B,E,F) 1º D 1º F - 
3 OLEIPO (1º A,B,C,D) IC (A,B,E,F) - - OLEIPO (1º I,J,K,L) 
4 OLEIPO (1º I,J,K,L) IC (G,H,I) HE – 1º E - -1º E 
5 OLEIPO (1º E,F,G,H) IC (G,H,I) - 1º A OLEIPO (1º A,B,C,D) 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º A 1º E - HE – 1º A OLEIPO (1º E,F,G,H) 
7 HE – 2º A 1º C 1º I - HE – 1º D 
8 1º I 1º B - 1º C - 
9 - - 1º G - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:  Grace                                                         DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - 1º J 2º B - - 
2 IC (A,B,C,D) 2º A - OLEIPO (2º E,F,G) 2º D 
3 IC (A,B,C,D) OLEIPO ( 3º A,B,C) 2º C 1º J OLEIPO (1º I,J,K,L) 
4 OLEIPO (1º I,J,K,L) 2º C 2º D - 2º C 
5 OLEIPO (1º E,F,G,H) 2º B OLEIPO (2º A,B,C,D) OLEIPO (3º D,E,F) HE – 2º D 
6 - 2º F 2º E 2º G ALMOÇO 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO OLEIPO (1º E,F,G,H) 
7 IC (E,F) OLEIPO (2º E,F,G) HE – 2º B - HE – 1º D 
8 IC (E,F) - 2º A 2º B 2º F 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Iranci                                                  DISCIPLINA:   
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º L - REV (3º A,B,C) 3º A REV (3º D,E,F) 
2 - OLEIPO (3º D,E,F) REV (3º A,B,C) 1º K REV (3º D,E,F) 
3 3º E OLEIPO (3º A,B,C) REV (3º D,E,F) - OLEIPO (1º I,J,K,L) 
4 OLEIPO (1º I,J,K,L) 1º L 1º K OLEIPO (3º A,B,C) REV (3º A,B,C) 
5 OLEIPO (1º E,F,G,H) 3º F 3º C OLEIPO (3º D,E,F) - 
6 - HE – 3º D - - ALMOÇO 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO OLEIPO (1º E,F,G,H) 
7 3º A OLEIPO (2º E,F,G) HE – 3º F 3º E - 
8 3º B 3º D 3º D 3º C 3º B 
9 - - 3º F - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: João Carlos                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º D 1º G 1º L - 1º H 
2 1º L - 1º I 1º J 1º I 
3 OLEIPO (1º A,B,C,D) - - TT (A,B,C,D) TT (E,F,G) 
4 - 1º E 1º F 1º A TT (E,F,G) 
5 - - 1º H TT (E,F,G) OLEIPO (1º A,B,C,D) 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º J 1º K - 1º E 1º B 
7 1º C TT (A,B,C,D) 1º B 1º F 1º G 
8 - TT (A,B,C,D) 1º D 1º K 1º A 
9 - - 1º C - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Elba                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º D 2º G REV (3º A,B,C) 2º E REV (3º E,E,F) 
2 - 3º C REV (3º A,B,C) 3º A REV (3º D,E,F) 
3 - 3º F REV (3º D,E,F) 3º C - 
4 3º F 3º E - 2º B REV (3º A,B,C) 
5 OLEIPO (2º A,B,C,D) 3º B OLEIPO (2º A,B,C,D) - 2º A 
6 3º A 2º E 2º A 2º F 2º C 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 - 3º D 2º F 2º G 3º B 
8 2º D - 2º B 2º C 3º D 
9 - - 3º E - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:   Roberta                                                         DISCIPLINA: Português 
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º C 1º E 1º H 1º A 1º I 
2 1º B 1º D 1º A 1º I 1º E 
3 OLEIPO (1º A,B,C,D) 1º G 1º F 1º H OLEIPO (1º I,J,K,L) 
4 OLEIPO (1º I,J,K,L) 1º F 1º D - 1º G 
5 OLEIPO (1º E,F,G,H) 1º B - 1º C OLEIPO (1º A,B,C,D) 
6 - - - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Jeane                                                  DISCIPLINA:  PORTUGUÊS 
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º C - 2º F - - 
2 - 2º F 2º B OLEIPO (2º E,F,G) TT (A,B,C,D) 
3 2º E 2º G TT (H,I,L) - TT (A,B,C,D) 
4 OLEIPO (1º I,J,K,L) - TT (H,I,L) 2º C TT (H,I,L) 
5 OLEIPO (2º A,B,C,D) - OLEIPO (2º A,B,C,D) - 2º B 
6 HE – 2º F HE – 3º B ALMOÇO 2º D 2º A 
6 ALMOÇO ALMOÇO TT (A,B,C,D) ALMOÇO ALMOÇO 
7 2º D OLEIPO (2º E,F,G) - - - 
8 2º A 2º E 2º G - - 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Willembergue                                                  DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - 1º K REV (3º A,B,C) 1º K REV (3º D,E,F) 
2 IC (A,B,C,D) OLEIPO (3º D,E,F) REV (3º A,B,C) - REV (3º D,E,F) 
3 IC (A,B,C,D) OLEIPO (3º A,B,C) REV (3º D,E,F) 3º F OLEIPO (1º I,J,K,L) 
4 3º E - - OLEIPO (3º A,B,C) REV (3º A,B,C) 
5 3º F 1º L - OLEIPO (3º D,E,F) - 
6 3º C ALMOÇO ALMOÇO 3º A 3º E 
6 ALMOÇO 1º J 1º L ALMOÇO ALMOÇO 
7 IC (E,F) 3º C - 3º D 3º D 
8 IC (E,F) 3º B - 3º B 1º J 
9 - - 3º A - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Denise                                                  DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - - - - 1º G 
2 - - 1º F OCIMA (1º A,B,C,D) TT (1º A,B,C,D) 
3 - OCIMA (1º I,J,K,L) TT (1º H,I,L) 1º B TT (1º A,B,C,D) 
4 1º A 1º C TT (1º H,I,L) 1º D TT (1º H,I,L) 
5 1º A 1º C - HE – 1º F - 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º C OCIMA (A,B,C,D) TT (1º A,B,C,D) OCIMA (1º I,J,K,L) - 
7 1º B 1º E 1º E 1º D 1º A 
8 1º D 1º E HE – 1º B 1º B - 
9 - - 1º F - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:   Laura                                                         DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º H - 1º K - OCIMA (3º A,B,C) 
2 - 1º G - OCIMA (1º A,B,C,D) HE – 2º C 
3 1º I OCIMA (1º I,J,K,L) 1º J 1º I 1º G 
4 - 1º J OCIMA (3º A,B,C) OCIMA (1º E,F,G,H) - 
5 - - OCIMA (3º D,E,F) - OCIMA (3º D,E,F) 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º G OCIMA (1º A,B,C,D) OCIMA (1º E,F,G,H) OCIMA (1º I,J,K,L) 1º J 
7 1º L - 1º K 1º H 1º I 
8 1º L 1º L HE – 1º L 1º H 1º K 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Cintia                                                  DISCIPLINA:   
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - 2º C - 2º B 2º F 
2 IC (A,B,C,D) 2º C OCIMA (2º E,F,G) 2º B 2º F 
3 IC (A,B,C,D) - - - HE – 2º D 
4 OCIMA (2º E,F,G) OCIMA (2º A,B,C,D) 2º F 2º A 2º D 
5 - 2º A 2º E 2º A 2º G 
6 HE – 2º G 2º B 2º C - - 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 IC (E,F) - 2º D OCIMA (2º A,B,C,D) 2º G 
8 IC (E,F) - 2º D 2º F 2º E 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: André                                                  DISCIPLINA: Biologia 
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 REV (3º D,E,F) - - - - 
2 REV (3º D,E,F) HE – 3º A - - 3º A 
3 3º D 3º D - TT (A,B,C,D) TT (E,F,G) 
4 REV (A,B,C) 3º B 3º F - TT (E,F,G) 
5 REV (A,B,C) 3º D 3º A TT (E,F,G) 3º C 
6 3º E 3º C 3º A - 3º C 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 3º F TT (A,B,C,D) 3º B REV (A,B,C) 3º E 
8 3٥ F TT (A,B,C,D) - REV (D,E,F) 3º E 
9 - - 3º B - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Jocely                                                  DISCIPLINA: Química 
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º J 1º I 1º E 1º G 1º C 
2 1º J 1º I 1º E 1º G 1º G 
3 - 1º H - - - 
4 1º F 1º A HE – 1º G OCIMA (1º E,F,G,h0 1º A 
5 - 1º A 1º C 1º J 1º F 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º E 1º H OCIMA (1º E,F,G,H) 1º H - 
7 - 1º D 1º F - 1º B 
8 1º C 1º D 1º I 1º D 1º B 
9 - - 1º B - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:   Cristiane                                                         DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º B - 2º D 2º G - 
2 2º G 2º B 2º D 2º A HE – 2º C 
3 2º F 2º E - TT (A,B,C,D) TT (E,F,G) 
4 2º D - 2º C 2º G TT (E,F,G) 
5 - 1º K 1º L TT (E,F,G) 1º K 
6 ALMOÇO 2º A ALMOÇO - 2º B 
6 1º K ALMOÇO - - ALMOÇO 
7 2º C TT (A,B,C,D) 2º A 2º E 1º L 
8 2º C TT (A,B,C,D) 2º F 2º E 1º L 
9 - - 2º F - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Patrícia                                                  DISCIPLINA:  Química 
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 REV (D,E,F) 3º F - 3º D - 
2 REV (D,E,F) 3º B 3º F 3º E TT (A,B,C,D) 
3 3º B - TT (H,I,L) - TT (A,B,C,D) 
4 REV (A,B,C) 3º C TT (H,I,L) 3º F TT (H,I,L) 
5 REV (A,B,C) 3º C 3º B 3º C - 
6 ALMOÇO HE – 3º D ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 - ALMOÇO TT (A,B,C,D) - - 
7 3º D 3º A 3º E REV (A,B,C) 3º A 
8 3º D 3º A 3º E REV (D,E,F) - 
9 - - - - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Everton                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 1º K 1º F 1º A 1º I 1º E 
2 1º K 1º H 1º A 1º E 1º J 
3 1º H - 1º G 1º E - 
4 1º D 1º B - 1º L 1º B 
5 1º L 1º J 1º D 1º L 1º G 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º D - 1º K 1º G 1º I 
7 1º I 1º F 1º C 1º B - 
8 1º A 1º C 1º C 1º J 1º F 
9 - - 1º H - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Jáder                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 2º A 2º D 2º B 2º C 2º G 
2 - - OCIMA (2º E,F,G) OCIMA (1º A,B,C,D) 2º G 
3 - OCIMA (1º I,J,K,L) 2º F 2º E 2º A 
4 OCIMA (2º E,F,G) OCIMA (2º A,B,C,D) 2º F OCIMA (1º E,F,G,H) 2º A 
5 2º F 2º C - HE – 1º H 2º C 
6 2º D ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO - 
6 ALMOÇO OCIMA (1º A,B,C,D) OCIMA (1º E,F,G,H) OCIMA (1º I,J,K,L) - 
7 2º B - 2º E OCIMA (2º A,B,C,D) 2º E 

8 2º B - - 2º D - 
9 - - 2º G - - 
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HORÁRIO INDIVIDUAL 
PROFESSOR:   Aderaldo                                                         DISCIPLINA: Física 
SÉRIE:                                                                    TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 REV (D,E,F) 3º A - - OCIMA (3º A,B,C) 
2 REV (D,E,F) IC (A,B,E,F) - 3º F - 
3 - IC (A,B,E,F) - 3º D - 
4 REV (A,B,C) IC (G,H,I) OCIMA (3º A,B,C) 3º E - 
5 REV (A,B,C) IC (G,H,I) OCIMA (3º D,E,F) 3º A OCIMA (3º D,E,F) 
6 3º D 3º F 3º B 3º E 3º B 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 3º B 3º E 3º D REV (A,B,C) - 
8 3º C 3º C 3º F REV (D,E,F) 3º A 
9 - - 3º C - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Euclides                                                  DISCIPLINA:  Matemática 
SÉRIE: :                                                                TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - 1º B 1º D 1º E 1º D 
2 1º F - HE – 1º C OCIMA (1º A,B,C,D) - 
3 - - - TT (A,B,C,D) TT (E,F,G) 
4 1º B OCIMA (2º A,B,C,D) 1º C OCIMA (1º E,F,G,H) TT (E,F,G) 
5 - 1º F 1º B TT (E,F,G) 1º E 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 - OCIMA (1º A,B,C,D) OCIMA (1º E,F,G,H) 1º F 1º A 
7 1º D TT (A,B,C,D) 1º A OCIMA (2º A,B,C,D) 1º C 
8 - TT (AA,B,C,D) 1º A - 1º C 
9 - - 1º E - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR: Edna                                                  DISCIPLINA: Matemática 
SÉRIE:                                                                TURMAS: 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 - - - 1º H 1º L 
2 1º G 1º J OCIMA (2º E,F,G) - TT (A,B,C,D) 
3 1º K OCIMA (1º I,J,K,L) TT (H,I,L) 1º G TT (A,B,C,D) 
4 OCIMA (2º E,F,G) OCIMA (2º A,B,C,D) TT (H,I,L) 1º K TT (H,I,L) 
5 - HE – 3º F 1º G - - 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
6 1º L - TT (A,B,C) OCIMA (1º I,J,K,L) 1º L 
7 - 1º H 1º J OCIMA (2º A,B,C,D) 1º K 
8 1º J 1º H 1º L 1º I 1º I 
9 - - 1º I - - 

 
HORÁRIO INDIVIDUAL 

PROFESSOR:   Cariolando                                                  DISCIPLINA:  
SÉRIE:                                                                        TURMAS:  

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1 REV (D,E,F) 3º B - - OCIMA (3º A,B,C) 
2 REV (D,E,F) IC (A,B,E,F) - - 3º B 
3 - IC (A,B,E,F) 3º C - 3º E 
4 REV (A,B,C) IC (G,H,I) 3º E - 3º D 
5 REV (A,B,C) IC (G,H,I) OCIMA (D,E,F) 3º B - 
6 - 3º E 3º F - 3º D 
6 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
7 HE – 3º C 3º F 3º A REV (A,B,C) 3º C 
8 3º A 3º F 3º A REV (D,E,F) 3º C 
9 - - 3º D - - 

 


