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RESUMO

A atividade docente no Brasil, assim como em outros países, foi iniciada por homens. Aqui, pelos
religiosos, mais especificamente os jesuítas, posteriormente pelos professores régios, devido à
Reforma Pombalina, e até mesmo pelos pouco instruídos mestres-escolas. Com a transferência para
as províncias da responsabilidade pela organização dos seus sistemas de ensino, foram criadas as
primeiras Escolas Normais com o objetivo de formar professores de modo a atender às novas
demandas de instrução. A femini(li)zação decorrente desse processo aparece, muitas vezes,
associada à queda do prestígio da profissão e à baixa remuneração. Diante desse contexto, a análise
da relação entre os elementos femini(li)zação e desprofissionalização do magistério, no “lócus” da
Escola Normal, sob uma perspectiva histórica, social, política e cultural, apresenta-se como objetivo
deste trabalho.

Palavras-chave: Desprofissionalização. Escola Normal. Femini(li)zação.

ABSTRACT

Teaching activity in Brazil, as in other countries, was initiated by men. Here, by the religious, more
specifically by the Jesuits, later by the royal teachers due to the Pombaline Reformation, and even by
the poorly educated schoolteachers. With the transfer to the provinces of responsibility for the
organization of their education systems, the first Normal Schools were created with the purpose of
training teachers in order to meet the new demands of instruction. The femini(li)zation resulting from
this process is often associated with the decline in the prestige of the profession and the low
remuneration. In view of this context, the analysis of the relationship between the elements
femini(li)zation and disprofessionalization of teaching in the Normal School locus from a historical,
social, political and cultural perspective is presented as the objective of this study.

Keywords: Disprofessionalization. Normal School. Femini(li)zation.

RESUMEN La actividad docente en Brasil, así como en otros países, fue iniciada por hombres. Aquí,
por los religiosos, más específicamente los jesuitas, posteriormente por los profesores reales debido a
la Reforma Pombalina, e incluso por los poco instruidos maestros-escuelas. Con la transferencia a las
provincias de la responsabilidad por la organización de sus sistemas de enseñanza, se crearon las
primeras Escuelas Normales con el objetivo de formar profesores para atender a las nuevas
demandas de instrucción. La femini(li)zación resultante de este proceso aparece, muchas veces,
asociada a la caída del prestigio de la profesión ya la baja remuneración. En este contexto, el análisis
de la relación entre los elementos femini(li)zación y desprofesionalización del magisterio, en el "locus"
de la Escuela Normal, bajo una perspectiva histórica, social, política y cultural, se presenta como
objetivo de este trabajo. Palabras clave: Desprovisión. Escuela Normal. Femini(li)zación.

1 INTRODUÇÃO

No início da época moderna, uma nova ordem social disseminada na Europa valorizava cada vez
mais a instrução. Nesse período de transição, ainda era evidente a existência de várias formas de se
transferir o conhecimento, na medida em que os Estados se organizavam para formar um sistema
homogêneo, regulado e controlado. Na colônia brasileira não era diferente, já que o sistema
educacional brasileiro foi, durante séculos, caracterizado por iniciativas diversificadas de instrução.

De acordo com Louro (1997, p. 77), “em nosso país, como em vários outros, esse espaço foi, a
princípio, marcadamente masculino”, e o ensino era basicamente exercido pelos religiosos, mais
especificamente os jesuítas. Além disso, apenas os meninos poderiam ter acesso à boa instrução. Já
para as mulheres, a atuação na sociedade se restringia apenas ao ambiente doméstico e às
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atividades religiosas, de sorte que conhecer as primeiras letras e saber realizar os cálculos aritméticos
básicos já seria suficiente para exercer bem tais atividades.

Foi só após a Independência do Brasil, em 1827, que a mulher teve o direito de acesso à instrução
garantido por lei, embora com uma estrutura curricular diferenciada da concedida aos homens. Aqui,
convém deixar claro que, apesar de garantida por lei, não existia obrigatoriedade da instrução para
meninas.

Com o ingresso das meninas nas escolas primárias, houve a necessidade de formar professoras para
atender a esse nível de instrução, já que professores e alunos deveriam ser do mesmo sexo, e então,
em 1835, foi criada a primeira Escola Normal.

As Escolas Normais tinham o objetivo de formar professores para atuarem no ensino primário, e a
admissão de mulheres nesse espaço foi fundamental para redefinir o papel da mulher na educação,
não apenas em termos quantitativos, mas também por imprimir características essencialmente
femininas ao magistério. Aos poucos, as mulheres foram entrando progressivamente no magistério,
enquanto os homens migravam para outras profissões em busca de melhores condições financeiras.

O tema ainda é bastante discutido na atualidade, porém ainda não se tem um senso comum entre os
teóricos se os baixos salários da categoria já eram praticados e foi o que realmente motivou a evasão
dos homens do magistério, ou se essa depreciação salarial e a consequente desvalorização da
profissão ocorreram a partir da entrada maciça das mulheres, pois essa era, na época, a única
profissão aceitável para elas por permitir a conciliação com as atividades domésticas, e por
representar apenas uma complementação do salário familiar.

O presente artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica que tem a finalidade de analisar a relação
entre os elementos femini(li)zação e desprofissionalização do magistério, utilizando, principalmente, o
referencial teórico de Catani (1997, 2011), Louro (1997, 2007), Tambara (1998), e Villela (2008,
2011), de modo a fazer uma abordagem dessa temática sob uma perspectiva histórica, social, política
e cultural.

2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE, CRIAÇÃO DAS ESCOLAS NORMAIS E
OS RUMOS DA FEMINI(LI)ZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Devido à Reforma Pombalina, o controle do sistema escolar passou a ser exercido pelo Estado, que
substituiu a Igreja nessa função após a expulsão da Companhia de Jesus. As primeiras iniciativas
para organizar o sistema de instrução primária ocorreram no início do século XIX. Na época,
professores foram nomeados, e a partir dessa normatização iniciou-se o processo de
profissionalização docente. O Estado, ao mesmo tempo em que exercia o controle sobre as atividades
dessa nova categoria profissional, assegurava um novo estatuto sócio profissional, de modo que,
como destacado por Catani (2011, p. 586), “[...] a profissionalização dos professores está[va]
intimamente ligada ao processo de formação dos Estados modernos [...]”.

O estatuto sócio profissional docente melhorava ao passo em que esses docentes passavam a
adquirir um saber especializado da atividade profissional, e a Escola Normal ocupou um lugar
importante nesse processo de institucionalização da profissão docente. Contraditoriamente, enquanto
os docentes buscavam conquistar sua autonomia como categoria profissional, o Estado buscava
garantir o controle da instituição escolar. Essas mudanças sociológicas contribuíram para a formação
das primeiras associações profissionais, que representaram um elemento importante de
profissionalização.

Os anos iam passando, mas grande parte da população ainda continuava analfabeta, ao passo que
as discussões sobre a importância da educação na modernização do país se mostravam cada vez
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mais evidentes, assim como a necessidade de se construir uma nova imagem do país, o qual era tido
como atrasado, inculto e primitivo.

Os pensamentos iluministas da época apontavam que, só com a instrução do povo, o Brasil se
tornaria uma nação civilizada. O novo sistema de instrução primária demandava por mestres e
mestras de boa formação. Nesse contexto, surgiram, então, as Escolas Normais, com a pretensão de
formar um corpo docente de ambos os sexos para atender a essa previsível demanda. A esse
respeito, Tanuri (2000, p. 61) aponta que:

O estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico do
professorado para o exercício de suas funções está ligado à
institucionalização da instrução pública no mundo moderno, ou seja, à
implementação das ideias liberais de secularização e extensão do ensino
primário a todas as camadas da população.

Para as mulheres, significou um grande avanço, já que as Escolas Normais eram os únicos lugares
em que elas poderiam estudar de uma forma aceita pela sociedade.

As escolas normais eram os locais “autorizados” para a difusão de um tipo de
conhecimento normatizado que deveria caracterizar o “novo” professor
primário, distinguindo-o dos seus antecessores, os “velhos” mestres-escolas, e
alguns conteúdos foram se transformando num corpo de saberes
característicos dessa formação. (VILLELA, 2011, p. 109).

Inesperadamente, ainda nas primeiras décadas de funcionamento, as Escolas Normais começaram a
formar mais mulheres que homens, pois estes deixaram de procurar por essa formação, já que, com o
processo de urbanização e industrialização, novas oportunidades de trabalho foram surgindo com
salários mais atrativos, até mesmo na própria instituição escolar em cargos mais elevados como:
gestores, supervisores e fiscais. Esse fato também foi relatado por Tanuri (2000, p. 66) quando
afirmou que “[...] o magistério feminino apresentava-se como solução para o problema de
mão-de-obra para a escola primária, pouco procurada pelo elemento masculino em vista da reduzida
remuneração”, e foi esse movimento que deu origem à chamada feminização do magistério.

Porém, por trás dessa ampliação da participação feminina no magistério se escondia um objetivo
político. Afinal, a expansão do ensino para toda a população demandaria um maior gasto por parte do
governo, e como essa não era a intenção, era preciso gastar menos com os professores. Os homens,
como provedores das famílias, não aceitariam essa condição de ganhar menos. Então, era preciso
que as mulheres assumissem essa função. Isso fica claro na análise de Catani (1997, p. 28-29):

Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor
custasse pouco: o homem, que procura ter reconhecido o investimento na
formação, tem consciência de seu preço e se vê com direito à autonomia –
procura espaços ainda não desvalorizados pelo feminino. Por outro lado, não
se podia exortar as professoras a serem ignorantes, mas se podia dizer que o
saber não era tudo, nem o principal. Exaltar qualidades como abnegação,
dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício e pagar pouco: não foi por
coincidência que esse discurso foi dirigido às mulheres.

Como se vê, vários outros aspectos foram atribuídos ao processo de feminização do magistério, e
entre eles está o da questão moral, pois ter boa conduta e boa morigeração era, naquele período,
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condição essencial para as mulheres exercerem o magistério e para se candidatarem a uma vaga na
Escola Normal. Afinal, uma postura moral era inerente ao sexo feminino, e, nesse sentido,
procurava-se afastar as crianças de comportamentos inadequados exercidos por professores, como o
da embriaguez, por exemplo. Os professores que possuíam uma reputação moral inabalável não
queriam exercer o magistério por questões de desvalorização salarial em relação às outras
ocupações.

Um aspecto que também não pode ser ignorado é o do sentido atribuído à vocação da mulher tanto
para a maternidade quanto para o magistério. Assim, “a representação docente feminina aparece, de
certa forma, como extensão de atividades domésticas não remuneradas”. (FREITAS, 2003, p. 155).

De fato, a única profissão socialmente aceitável para as mulheres naquela época era o magistério,
ainda que com certas resistências e críticas, pois a mulher era percebida como um ser inferior, e
havia quem duvidasse da capacidade das mulheres em educar crianças. Contudo, a maioria dos
discursos apontava para uma “vocação natural” da mulher para o magistério, pois via este como uma
extensão da maternidade, como uma atividade de amor, cuidado, entrega e doação, pois, assim como
as boas mães, as professoras eram capazes de aceitar trabalhos incondicionais. De acordo com
Louro (2007, p. 450), “a docência não subvertia a função feminina fundamental, ao contrário, poderia
ampliá-la ou sublimá-la”, e assim, analisando o termo “vocação” nesse contexto, tem-se a ideia que:

“... subentende um chamamento de natureza quase mística, a que é duro
subtrair-se, desejo de ser útil à sociedade, desinteresse quase total pelo
aspecto econômico da atividade abraçada, altruísmo e espírito de sacrifício.
(...) Curiosamente, este termo é utilizado só quanto às profissões que se
ocupam da pessoa humana e de suas facetas consideradas com ou sem
razão, mais desagradáveis; infância, velhice, enfermidade física, anormalidade
etc.” (BELOTTI, 1975, p. 110 apud FREITAS, 2003, p. 50).

Esse discurso vocacional muito contribuiu também para afastar os homens das salas de aula e
legitimar a entrada das mulheres nas escolas. A partir de então, características femininas – inclusive
aquelas articuladas com a religiosidade, que reforçava que a docência deveria ser exercida como um
sacerdócio – passaram a ser associadas ao magistério, o que caracterizou, além desse movimento de
feminização, um movimento de feminilização do magistério.

A presença feminina na profissão docente, em especial na educação infantil, é
um fenômeno quase universal. Certamente, essa relação histórica se relaciona
com a combinação que se dá entre maternidade e catequese, tendo como
referencial o objetivo da educação e da escola. Além disso, a sociedade de
valores preponderadamente masculinos faz uma concessão ao trabalho
feminino, quando se trata de crianças e enfermos, a partir de um referencial
especificadamente moral. (CUNHA, 1999, p. 138).

Ao se feminizarem, as ocupações adquirem características femininas como zelo, sensibilidade,
submissão etc. Foi o que ocorreu com o magistério e com a enfermagem, por exemplo, o que leva a
crer que a feminilização é uma consequência da feminização – e, aqui, torna-se importante esclarecer
a diferença entre feminização e feminilização.

Conceituar esses dois termos não é tarefa fácil, visto que na literatura existem opiniões divergentes
sobre esses conceitos, e, muitas vezes, eles ainda aparecem como sinônimos. De acordo com as
análises de Tambara (1998), pode-se associar a feminização ao aspecto quantitativo, já que esse
pesquisador, em sua obra, associa o processo de feminização ao aumento do número de mulheres na
profissão em relação ao dos homens, e feminilização ao aspecto qualitativo, pois, segundo o mesmo
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autor, feminilização é “o processo de identificação entre a natureza feminil e a prática docente [...]
uma incorporação de características feminis pelo docente e não pela assunção de características
profissionais inerentes ao exercício da docência pela mulher”. (TAMBARA, 1998, p. 49).

Recorrendo aos conceitos das palavras feminil e feminilidade como sendo, respectivamente, próprio
do sexo feminino e conjunto de qualidades ou características próprias das mulheres, e pensando
nessas palavras a partir de um viés etimológico, ficam compreensíveis os apontamentos de Tambara
(1998) quando este assevera que a feminização do magistério não seria um problema se não
estivesse acompanhada do processo de feminilização, já que este processo encobre toda uma
categoria independente do gênero, e acaba por identificar o professor primário com o perfil de mulher.

Isso significa dizer que, nesse processo, não é só o número expressivo de mulheres que é levado em
consideração, mas também a associação das práticas, atividades e significados femininos à docência,
independente de quem os corporifica, ou seja, um professor do sexo masculino atuando na Educação
Infantil, por exemplo, irá reproduzir na sala de aula práticas associadas ao gênero feminino, como
cuidado, zelo, afeto etc., exercendo, assim, uma feminilidade.

3 PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E SEUS ASPECTOS CONTRADITÓRIOS

O processo de profissionalização docente aparece, no “locus” da Escola Normal, intrinsecamente
ligado ao processo formativo do “novo” profissional e às suas condições salariais, elementos esses
nem sempre interligados, uma vez que a obtenção do diploma de normalista podia até proporcionar
um prestígio social elevado, mas não garantia um reconhecimento econômico equivalente. Segundo
Catani (2011), o processo de profissionalização docente se articula com quatro etapas: ser exercida
como principal ocupação, existir um suporte legal para o exercício da profissão, criar instituições
específicas de formação e constituir associações profissionais. No entanto,

[...] pode-se acrescentar ainda que os saberes e o status conferido pelo
diploma de normalista passaram a ser importantes na luta da categoria pelo
reconhecimento e valorização da profissão. A partir das últimas décadas do
século XIX, para a organização dos professores, foi importante e estratégico
afastar-se cada vez mais da figura do velho mestre-escola e assumir o ethos
de profissional especializado, com a chancela da Escola Normal. (VILLELA,
2008, p. 44, grifo do autor).

Desta maneira, o caráter de profissionalização tem um sentido mais abrangente, já que a este se
incorpora, além dos já citados no parágrafo anterior, elementos como condições de trabalho,
associações profissionais, associações sindicais, estatuto profissional e o próprio movimento de
busca da valorização social da profissão. Porém, este estudo dá maior ênfase às questões salariais,
visto que são as mais discutidas entre os teóricos sobre o tema.

Diferenças curriculares estabelecidas pelo sistema de ensino no processo de instrução de meninos e
meninas também representariam, em épocas futuras, distinções salariais entre os gêneros, e, “[...]
embora a lei determinasse salários iguais, a diferenciação curricular acabava por representar uma
diferenciação salarial, pois a inclusão da geometria no ensino dos meninos implicava outro nível de
remuneração no futuro [...]”. (LOURO, 2007, p. 444).

Para as mulheres, inclusive as egressas da Escola Normal, o ensino superior ainda era proibido.
Assim, restava um ensino menos aprofundado nas ciências e mais voltado para os ensinamentos das
prendas domésticas. Dentro desse contexto, Freitas (2003, p. 155) afirma que “a desqualificação do
trabalho docente feminino, o não reconhecimento de suas atividades em nível salarial caracterizam de
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certa forma a posição inferior que a mulher ocupa na produção”. Sem poder avançar nos estudos para
o nível superior, elas permaneciam no magistério primário, onde era cada vez maior o número de
mulheres, reforçando a ideia de que:

[...] o professorado, ao mesmo tempo em que se feminiza, sofre sobre si os
efeitos de uma política de desqualificação profissional, uma expropriação de
competências, similar ao que padeceram os artesãos em épocas passadas,
quando foram despossuídos de seus instrumentos e formas de trabalho ao ir
penetrando e impondo um mercado de produção e distribuição capitalista e o
trabalho industrial em grande escala. (TORRES, 1991, p. 187 apud CUNHA,
1999, p. 139).

Aspectos de desprofissionalização e de desvalorização da profissão não foram difíceis de perceber
quando Louro (2007) destacou que a construção da imagem das professoras como frágeis, amorosas,
dedicadas e pouco reivindicadoras serviu para dificultar a luta e as discussões relacionadas às
questões de melhores condições de trabalho, condições salariais, progressão de carreira etc. Sem
falar que existia ainda a ideia de que as mulheres possuíam uma natureza menos reivindicativa e
mais adaptável a uma cultura de colaboração. O que se percebe é que

Entre os muitos autores que têm se dedicado a essa análise, há categorias
que aparecem de forma constante. São muitos os estudos, por exemplo, que
apontam fenômenos como proletarização e feminização do magistério como
condicionantes da atual desprofissionalização docente. (CUNHA, 1999, p.
136).

Outros aspectos que articularam a femini(li)zação ao processo de desprofissionalização da profissão
foram a intervenção e o controle do Estado, e, consequentemente, a perda da autonomia da classe,
aspectos esses fortalecidos por uma cultura, perpetuada desde a Antiguidade, que determinava que
as mulheres deveriam ser controladas e submetidas à moral dos homens. Ora, submissão e
autonomia são antagônicas. “Se o professor é levado principalmente a realizar tarefas
predeterminadas por estruturas superiores, a concepção de autonomia, tão necessária à
profissionalização, desaparece e se produz uma espécie de colonização.” (CUNHA, 1999, p. 138,
grifo do autor). Porém, no que diz respeito à autonomia, existiam controvérsias dessa relação, como
destacado a seguir:

É importante, no entanto, evitar aqui uma interpretação de causalidade direta e
única que leve a pensar que a perda dessa autonomia ocorre simplesmente
porque as mulheres assumem o magistério; talvez seja mais adequado
entender que para tanto se articularam múltiplos fatores. (LOURO, 2007, p.
451).

Com o número cada vez mais insuficiente de professores, as mulheres passaram também a ficar
responsáveis pela educação dos meninos, mesmo havendo uma grande preocupação, pois a
sexualidade de alunos e professoras precisaria ser protegida e, sobretudo, controlada.

A atividade profissional feminina fora do lar sempre foi cercada de preconceitos. Como o trabalho não
poderia afastar as mulheres de suas obrigações domésticas, sempre foi encarado como algo
transitório, que poderia ser interrompido a qualquer tempo. Essa transitoriedade do trabalho também
contribuiu para que os salários continuassem reduzidos, uma vez que a renda da mulher era vista
como complementar à do marido ou do pai, caso ainda vivesse sob a custódia deste. Dessa forma,
diante dessa suposta dependência, pode-se perceber que
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[...] o processo de deterioração do nível salarial do magistério que assim,
apesar da qualificação exigida para o exercício profissional, viu-se
desqualificado pelo efetivo exercício de pessoas socialmente marginalizadas –
as mulheres. [...] com esse imaginário social dominante não se tornou difícil
para o estado desobrigar-se de proporcionar remuneração condigna para o
magistério, que, em termos reais, era visto como uma complementação do
orçamento doméstico, ou uma ocupação para quem não tinha o que fazer.
(TAMBARA, 1998, p. 43).

Tambara (1998, p. 36) ressalta ainda que “houve uma feitichização da atividade, fazendo-a incorporar
o caráter improdutivo do trabalho doméstico em nossa sociedade tradicionalmente associado à
mulher, e, portanto, sem o valor de troca que o faria reconhecido em uma sociedade capitalista”.
Outros autores concordam com essas assertivas, entre eles, Demartini (1991, p. 37 apud FREITAS,
2003, p. 154-155) quando disse que

A concepção de que os salários das mestras podiam ser inferiores aos dos
professores, justificava por seu caráter secundário ou complementar à renda
familiar, ajudou a sedimentar a imagem do magistério como “ocupação ideal
para as mulheres” e a legitimar, com o passar dos anos, o crescente
empobrecimento da categoria.

Fica evidente, quando se fala em desprofissionalização, principalmente associada à femini(li)zação do
magistério, que as questões salariais aparecem com maior foco, e quase sempre de forma
desfavorável. Na maioria das vezes, as explicações dos fatos são mais afirmadas do que
efetivamente demonstradas, pois nem sempre foram encontrados indícios para tais afirmações, assim
como relatado por Tambara (1998, p. 40) quando revelou em sua obra:

Não encontrei evidências de uma correlata discriminação salarial em relação à
atividade da mulher. Nos regulamentos havia sempre, de forma explícita, a
assertiva de remuneração igual. Quando a remuneração apresentava
diferenciação, por grau de ensino, por exemplo, não havia privilégio a algum
gênero.

Levantamentos bibliográficos sobre o tema nos apontam várias pesquisas, porém os estudos ainda
são muito contraditórios. O que fica claro é que ainda não existe um consenso se a femini(li)zação foi
causa ou consequência do processo de desprofissionalização do magistério, ou até mesmo se foi os
dois.

Há muitos estudos, atualmente, que enfocam a questão da feminização do
magistério como, ao mesmo tempo, causa e sintoma da proletarização.
Alguns, inclusive, apontam para o fato de que, ainda que as mulheres sejam
maioria, as funções de direção e os mais altos postos hierárquicos continuam
sendo ocupados por homens, numa nítida evidência cultural e de estrutura de
poder. (CUNHA, 1999, p. 139).

As diferenças de acesso das mulheres aos diferentes níveis de ensino se perpetuam até hoje. Elas
continuam nas salas de aula executando as funções mais imediatas do ensino, sendo maioria nos
níveis mais básicos, enquanto eles ainda são maioria nos níveis mais elevados do ensino, e
continuam dirigindo e controlando todo o sistema.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/feminilizacao_e_desprofissionalizacao_do_magisterio_uma_relacao_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Os tempos são outros, mas, mesmo assim, as mulheres continuam ocupando postos na educação
brasileira, e em breve serão maioria em todos os níveis de ensino. Nesse processo, acreditamos que
o aspecto biológico seja o que menos tenha influência por essa opção profissional. Afinal, o amor pela
profissão, mesmo com toda desvalorização, parece ser o fator determinante dessa escolha na
atualidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não tenha sido o objetivo deste trabalho, é nítido que toda essa discussão se apresenta no
campo das relações de gênero e suas representações no processo histórico. Nesse sentido, a análise
do processo de femini(li)zação no magistério não poderia ser feita fora desse contexto social, uma vez
que, nos moldes familiares da época, os homens assumiam o papel de provedores, e parece coerente
pensar que, para as mulheres, restava assumir as profissões consideradas secundárias e pouco
remuneradas e reconhecidas.

Não parece adequado, contudo, afirmar que a progressiva entrada das mulheres no magistério, isto é,
a femini(li)zação, foi causa da desprofissionalização da carreira docente, pois, para alguns teóricos,
os salários baixos da profissão já eram uma realidade e serviram para afastar os homens, pois estes
passaram a ter outras oportunidades de empregos mais promissores, e, assim, a ocupação das
mulheres nos cargos deixados vagos representou uma consequência desse processo.

Em contrapartida, outros autores abordam a questão vocacional como causa da entrada maciça das
mulheres no magistério, e esse determinismo biológico parece ter contribuído para um retrocesso
social e, com isso, a desvalorização da profissão.

O que se pode afirmar com base nos dados estatísticos da atualidade é que, apenas nos níveis de
ensino superior e profissional, o número de docentes masculinos supera o de docentes femininos, e o
decrescente número de mulheres nesses níveis parece ser inversamente proporcional à valorização
profissional nessas etapas da docência, visto que, enquanto os níveis iniciais de ensino (creche,
educação infantil, educação básica etc.) são menos valorizados devido à formação insuficiente,
salários baixos e pouco reconhecimento, os docentes do nível superior, que possuem os mais altos
graus de instrução, incluindo títulos de mestrado e doutorado, possuem melhor prestígio social e
melhor remuneração.

Existe um campo de estudo vasto a ser explorado sobre essa temática, inclusive destacando na
investigação os sentidos e significados atribuídos à profissão docente, tanto para as mulheres quanto
para os homens. A desprofissionalização da profissão ainda é uma realidade, e sua relação com o
processo de femini(li)zação, seja de causa ou consequência, contribuiu para desvalorizar a profissão,
e ainda afeta a todos os professores, independente de gênero e de nível de ensino.
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