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RESUMO 

Estudos recentes alertam para a necessidade de ações anti-sexistas ou ações feministas nas 
escolas,  significando uma ação contrária a uma cultura sexista, ainda dominante. Isto se deve 
ao fato das instituições escolares representarem uma importante força socializadora tanto para 
os profissionais que ali trabalham, como para as crianças. O presente artigo explora o 
tratamento distinto recebido por mulheres e homens na docência do ensino fundamental e 
médio. Desta maneira, objetiva-se dar visibilidade a segregação de funções a que professoras 
e professores são submetidos e se submetem na micro-política das organizações escolares e 
que conduz a uma re-significação equivocada de docência, com evidente descaracterização 
das funções docentes. Esta re-significação sobre a docência parece gerar práticas pedagógicas 
contrárias a uma equidade social. Estas práticas confirmam, indiretamente, concepções 
também equivocadas sobre identidades de gêneros junto aos (as) alunos (as) podendo gerar 
barreiras psicológicas e barreiras reais para aqueles que ai transitam. 
  

Palavra-chave: Questões de gênero na organização escolar; Profissionalização docente; 
Mulher e Homem na docência. 
 
ABSTRACT 
 
This paper insists on the needs of an anti-sexist policy at schools. This is needed because 
schools represent powerful institutions of socialization of pupils. This article explores the 
discriminatory treatment received by teachers (women and men) in primary and secondary 
schools, where there is a rigid segregation of roles for these professionals. The 
misinterpretation of teachers` roles generates pedagogical practices that do not contribute to 
social equality. Moreover, these practices lead to mistaken perceptions of “roles for each sex”, 
creating psychological and real barriers both for pupils in their academic and future lives and 
for teachers in their professional development. 
 
Key-words: Gendered issues in teaching; Teachers` professionalisation; Women and men in 
teaching. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos recentes alertam para a necessidade de ações anti-sexistas ou ações feministas 

nas escolas,  significando uma ação contrária a uma cultura sexista, ainda dominante. Isto se 

deve ao fato das instituições escolares representar uma importante força socializadora tanto 

para os profissionais que ali trabalham, como para as crianças. O presente artigo explora o 

tratamento distinto recebido por mulheres e homens na docência do ensino fundamental e 

médio. Desta maneira, objetiva-se dar visibilidade a segregação de funções a que professoras 

e professores são submetidos e se submetem na micro-política das organizações escolares e 
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que conduz a uma re-significação equivocada de docência, com evidente descaracterização 

das funções docentes. Esta re-significação sobre a docência parece gerar práticas pedagógicas 

contrárias a uma equidade social. Estas práticas confirmam, indiretamente, concepções 

também equivocadas sobre “identidades de gêneros” junto aos (as) alunos (as) podendo gerar 

barreiras psicológicas e barreiras reais para aqueles que ai transitam1. Por outro lado, cada vez 

mais a escola de distancia da sua função de criar e desenvolver de novas propostas 

pedagógicas que possibilitem o acesso ao conhecimento sem distinção. 

A base teórica deste estudo situa-se em investigações na área de micro-política 

escolar. Para além da mera identificação da divisão de trabalho no interior da escola ou da 

cultura escolar, esta área de investigação busca compreender os múltiplos fatores desta 

organização escolar: os mitos, concepções, estórias, histórias, símbolos, crenças divididas, as 

negociações da realidade (Blase e Anderson, 1995). Estes múltiplos fatores são, 

cotidianamente, utilizados pelos indivíduos e grupos como estratégias para maximizar 

interesses próprios e assim obter e justificar desigualdades de poderes (formais e informais) 

naquela organização. Raramente estas situações escolares são reconhecidas, o que as torna 

invisíveis. Aquilo que não é falado, que é silenciado, não existe porque não é discutido. 

A escola, por ter em sua maioria mulheres, é comumente romantizada como sendo um 

ambiente de trabalho diferenciado, mais humanitário. Tal análise esconde preconceitos e 

contribui para legitimar a identificação de comportamentos e funções 

distintos/complementares para os diferentes sexos: docentes e estudantes e, por conseqüência, 

condições diferenciadas. 

Nas escolas, as disputas por poderes decorrem freqüentemente das circunstâncias 

materiais e ideológicas, que acabam por estabelecer padrões de comportamentos para todos 

que ai convivem2. Estas circunstâncias acabam por naturalizar a dicotomia masculino-

feminino. Esta naturalização é confirmada também nas falas, nas ações, nos comportamentos, 

na divisão de espaços escolares e até nos corpos dos docentes e dos estudantes. Estes últimos 

são, ao mesmo tempo, oprimidos e opressores uns dos outros. Quando se cerceia o 

comportamento de um outro qualquer construímos, simultaneamente, amarras, obrigações 

para quem os cerceia. Erguem-se, pois “gaiolas morais” de onde todos passam a se esforçar, a 

se anular e a se comparar com idealizações de um “dever ser”. 

                                                 
1 Taylor (1980), Clarricoates (1987) e Evans (1990) evidenciam em seus estudos o tratamento distinto para 
meninos e meninas no ambiente escolar, percebido principalmente nos materiais curriculares, nas salas de aulas.  
referencial o universo masculino, direcionadas e organizadas para as necessidades dos meninos, com exercícios 
que discriminavam as meninas, ignorando suas experiências, interesses e dificuldades. 
2 Walkerdine (1990), Acker (1997), Ball (1997), Carvalho (1998), Teixeira (1998) e Bruschini (1996; 2000) 
discutem as várias estratégias das escolas na segregação de papéis, atitudes, poderes, enfim, lugares sociais 
desiguais para os diferentes sexos. 
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Esta idealização representa uma tentativa absurda de padronizar comportamentos 

segundo características biológicas (sexo). Ainda que bem intencionadas, como falas que 

aclamam as “características femininas” para os postos tradicionalmente “masculinos” (e.g: 

gerência) - estratégias já utilizadas pelo magistério - estas acabam por corroborar para a 

segregação entre os sexos. Comportamentos não podem ser tratados como trans-culturais, 

fixos ou previsíveis. Nem tão pouco o sexo pode ser entendido como um “fato pré-cultural”, 

algo “que informa uma série de atributos morais que não tem relação direta com a Biologia” 

(Haraway in Aguiar, 1997). 

Como mencionado acima, apesar de dominada, em número, por mulheres, as escolas 

parecem inspirar-se nos “arquétipos masculino” de organização social. Estes são percebidos 

na forma como o conhecimento (seleção, relação, valores) é tratado na escola; a sua estrutura 

organizacional, nos relacionamentos (as “ações de cuidado” diferenciadas, exercido por 

professoras/professores e os respectivos “ensaios de cuidado” por alunas/ alunos). Vemos, 

mesmo aqui uma determinação masculina sobre o papel da mulher/menina na vida escolar e 

para a vida social. 

Da arquitetura aos arranjos físicos; dos símbolos às disposições sobre 
comportamentos e práticas; das técnicas de ensino às estratégias de 
avaliação; tudo opera na constituição de meninos e meninas, de 
homens e mulheres – dentro e também fora da escola (uma vez que a 
instituição ‘diz’ alguma coisa não apenas para quem está no seu 
interior, mas também para aqueles/as que dela não participam) 
(Louro, 1997, p. 91). 

 

As dinâmicas escolares com suas práticas pedagógicas discriminatórias contribuem 

também para as perdas na profissionalização e qualidade do trabalho docente prejudicando o 

aproveitamento, acadêmico e pessoal, pleno de alunos/alunas neste espaço. Parece, portanto, 

urgente re-significar a docência, afastando-a de versões contaminadas pela associação 

docência-mulher, “atributos femininos” como pré-requisito à docência ou docência-cuidado e 

que certamente irá re-significar a educação de meninos e meninas. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada buscou compreender como as condições materiais e ideológicas 

das escolas estariam possibilitando a construção da identidade docente. As questões de gênero 

são essenciais para qualquer análise sobre a condição de trabalho do magistério não somente por 

ser este um gueto de trabalho da mulher, mas por receber, historicamente, um tratamento 

discriminatório. 

A primeira etapa da pesquisa buscou caracterizar os professores e professoras: sexo, 



 4

classe social, formação, concepções sobre docência; experiência profissional, “opção” pela 

docência, trajetória profissional, conflitos no trabalho. A técnica de entrevista semi-estruturada, 

de proposta feminista, concedendo ao entrevistado um maior controle sobre a situação de 

entrevista (Oakey, 1981; Adler et al, 1993). Entrevistas semi-estruturadas permitem uma maior 

flexibilidade em termos da ordenação das perguntas durante as entrevistas, evitando o controle 

excessivo das entrevistas estruturadas, mas sem perder o controle dos tópicos investigados (Ball, 

1992; Denzin e Lincoln, 1994; Oppenheim, 1994). Durante as entrevistas fez-se a repetição de 

algumas questões, que re-formuladas, objetivou dar ao entrevistado a oportunidade para re-

pensar suas respostas, mas também permitiu ao (a) pesquisador (a) identificar (in) coerências nas 

respostas. A pesquisa se deu em duas fases. Na primeira, período entre 1994 a 1998, foram 

visitadas quatro escolas da rede municipal de Belo Horizonte. Na segunda etapa da pesquisa, 

entre 1999 a 2001, foram realizadas outras entrevistas também na rede pública de ensino, no 

entanto, professores e professoras. Todas as entrevistas foram gravadas (se autorizadas pelos 

entrevistados), transcritas e codificadas. 

Regan (ct. In Adler et al, 1993, p. 63) entende que “a conceptualização do conhecimento” 

deriva-se da “comparação de múltiplas perspectivas que levam em direção a uma visão 

complexa da realidade”. Neste sentido, outras fontes de dados foram consideradas e comparadas 

aos dados primários (entrevistas). Os dados secundários foram obtidos através das técnicas de 

observação e coleta de material fotográfico e impresso encontrados nas escolas visitadas, na 

impressa local e nacional e no arquivo do Sindicato dos Professores. Ainda, foram realizadas 

entrevistas com outros agentes na comunidade escolar que influenciavam mais diretamente o 

trabalho dos docentes e das escolas: representantes de pais, secretarias. 

A preocupação em conhecer os valores dos sujeitos nas comunidades escolares justifica-se por 

estarem as escolas organizadas em torno destes sujeitos, empenhados em maximizar seus 

interesses (Quantz, 1992; Teixeira, 2001). Qualquer organização possui seu sistema velado de 

regras e que influenciam fortemente as ações da comunidade profissional. Nas escolas, seus 

indivíduos negociam diariamente suas realidades (Blase e Anderson, 1995), ambicionando 

conquistas materiais ou ideológicas, um jogo de sobrevivência. Parece, entretanto, que uma 

melhoria das circunstâncias ideológicas nas escolas é premissa para uma melhoria das 

circunstâncias materiais destas. 

  

RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

A estrutura escolar, assim como a distribuição de poderes nesta, mostra-se fortemente 

influenciada pelas questões de gênero. Da mesma maneira, a identidade, as condições de 

trabalho e as funções das (dos) docentes são marcadas pelas associações que usualmente se 
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imagina sobre cada um dos sexos. Há grande variação de funções de escola para escola, 

entretanto, a associação cuidado-docência é mais evidente em comunidades mais pobres. 

Aqui, a estrutura familiar foge do padrão pai-mãe-filhos e agrava-se com as condições de 

trabalho e abandono social a que estas são submetidas. A escola, por representar a escola a 

mais próxima, se não a única instituição social de apoio nestas comunidades carentes, herda 

uma série de responsabilidades para com as crianças e até outras funções comunitárias 

(Teixeira, 1998). A função da escola é dilatada com outras funções sociais (antes do governo 

e da família): “depósitos de crianças”; restaurantes; recuperação de menores (Ribeiro, 1991; 

Vieira, 1998). Com estes novos afazeres acontece uma acelerada descaracterização das 

funções prioritárias da escola (acesso ao conhecimento). 

A associação cuidado-professora oferece grande conforto às famílias que deixam seus 

filhos salvos das ruas e ocupados enquanto estão trabalhando. Entretanto, a demanda pelo 

cuidado é extensa a todos os profissionais da escola. Além de “ensinar” os (as) docentes são 

levados (as) a assumirem inúmeras funções e atividades extracurriculares. Entretanto, a 

expectativa de cuidado não é o mesmo para professores e professoras. Há uma nítida divisão 

de “cuidados” dentro da escola, demarcando espaços de ação, funções e lugares para 

professores e professoras. 

 Os professores têm ressaltado a genialidade masculina para a liderança, atividades que 

exigem esforço físico ou raciocínio exato. As mulheres são reconhecidas por suas habilidades 

inatas no campo emocional. Professores ensinando crianças menores não é algo imaginado. 

Aqueles que por acaso estavam nos anos iniciais do ensino Fundamental têm carreiras 

meteóricas, sendo logo levado para longe das tradicionais salas de aula: educação física, 

bibliotecas, direção, cargos nas secretarias. Os professores entrevistados se quer se viam 

ensinando crianças. 

 Outro aspecto que parece afastar o homem das crianças menores é o receio de que o 

“gênio masculino” leve a violências contra os pequenos: impaciência, agressividade e até 

pedofilia. Por vezes identificamos a aceitação do homem como professor para crianças 

menores, mas desde que tenha “jeito das mulheres” (sensível, calmo, carinhoso) ou para suprir 

a necessidade de uma figura masculina/paterna para os meninos de famílias que fogem ao 

modelo tradicional. 

 Curiosamente, quando se fala da mulher professora não há qualquer suspeita quanto a 

suas intenções. As professoras são retratadas como não violentas, ainda “madonas, 

cuidadoras” e, principalmente, assexuadas. Estas impressões não são necessariamente 

verdadeiras. Os relatos, entretanto, revelam várias contradições entre o idealizado e o que 

anda acontecendo de fato. Os professores (homens) entrevistados foram os únicos que fizeram 
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alusão ao lado sexuado das professoras. Foram relatadas situações em que tanto professores 

como professoras se envolveram amorosamente e sexualmente com alguns de seus alunos e 

alunas (adolescentes). Na verdade os assédios partem tanto dos (das) docentes como dos (das) 

alunas. Com mais freqüência os professores relatam relataram várias situações em que foram 

abordados por alunas. Não corresponder a estas investidas usualmente gerava perseguições ou 

acusações de homossexuais. Os relatos revelam uma diferença de expectativas entre alunos e 

alunas para com o professor. Segundo professores, as meninas buscam um professor-

namoradinho e iniciam o assédio com pequenos bilhetes, progredindo para olhares e convites 

explícitos. Já os meninos buscam um “amigo”, “pai” ou “conselheiro” nos professores. As 

professoras também são assediadas pelos alunos. A existência de violência durante os assédios 

(e.g: forçar qualquer contato físico) era dirigida tanto aos professores como às professoras. 

Nestes casos podemos perceber uma evolução, apesar de triste, quanto ao comportamento de 

meninos e meninas em suas conquistas “amorosas”. Estas meninas rompem com seus lugares 

de “prendas”. As ações mencionadas acima, tanto das meninas, como das professoras, 

desafiam rígidos códigos sociais sobre o comportamento da mulher. Esta situação ganha 

contornos de “vexame” no “ambiente casto” da escola. 

 
Professor: "...Acontece de algumas alunas ou alunos chegar ... Ai 
você sente que o rendimento não esta ... muito legal ... Já é uma 
abertura para ela desabafar... Que o pai fez isto que, sabe? ... Uma 
aluna chegou perto de mim e perguntou... Como é que um homem 
sabe que uma mulher teve orgasmo... Com alunas adolescentes... eu 
não tenho envolvimento extra sala sabe. Eu não posso dar atenção 
exclusiva (!) eu tenho que dar atenção no todo. E ai... parece que 
sofre uma insatisfação, toma raiva ... Passa a ser agressiva... Eu já 
tive problemas demais com isto |(!)... Não é presunção não, mas 
parece que eu tenho um certo carisma... que vai envolvendo, mas não 
é uma coisa que eu faço... A menina já tentou me agarrar, me beijar... 
É constrangedor. Este ano eu já recebi vários bilhetes, às vezes 
colocava assim anônimos... dentro da caixinha ... dentro do livro ...  
Eu tenho a consciência que eu não provoco isto, porque neste 
momento eu entro dentro da sala de aula eu não estou pensando em 
mim, eu penso no trabalho que eu tenho que desenvolver”. 

 

Quando questionados sobre suas respostas à conduta de seus colegas, os entrevistados 

disseram não querer se meter. Os professores comentam entre si sobre seus “programas” com 

as alunas, comentários que valorizam o feito. Um dos professores relatou o mesmo 

comportamento por parte de uma professora que se dizia “gostar de ‘ensinar’ os mais novos”. 

Estes relatos geralmente são sussurrados pelos entrevistados como se fossem segredos bem 

guardados, em alguns casos o gravador foi desligado. Entretanto, não ficou qualquer 

estranhamento ou indignação quanto a estas situações. Isto nos leva a crer que estas não sejam 
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situações tão incomuns. Encontramos também um relato de “negociação de notas” em que o 

professor propunha melhorar a nota das alunas caso saíssem para “programas” com ele. 

Segundo o relato de um estagiário, o mesmo professor costumava tecer comentários 

depreciativos à condição feminina das alunas. O professor dizia ser aquele o futuro na 

docência e se esforçava em torná-lo seu confidente nas suas transgressões. Identificamos aqui 

a tradição sobre o “ser docente” “passada” de geração para geração. Claro, este é um caso 

patológico, mas enfim, outras percepções sobre a docência são constantemente “passadas”. 

Confira abaixo: 

Relato de estagiário: “O professor dizia (para os alunos e alunas, em 
voz alta) que ‘ainda bem que tinha a profissão de puta’ indicando que 
seria a única opção para aquelas alunas (situação em que o professor 
criticava os resultados de provas)”3. 

 

 A escola funciona aqui como um dos espaços sociais onde alunos e alunas aprendem 

regras sobre suas “masculinidade ou” “feminilidade”, confirmados diariamente nas condutas 

de seus professores e professoras, nas práticas pedagógicas ai realizadas, no interior da sala de 

aula. Antes mesmo de deixar a fase da infância, meninas já “assimilaram” imagens sobre a ação 

das (os) docentes, trabalho e aparência com sendo modelos de “feminilidade”, ao passo que os 

meninos incorporam “feminilidade” como sendo característica de quem pode ensinar ou de quem 

é a (o) docente. 

 Da mesma forma, professores e professoras padecem dos efeitos da naturalização de 

espaços próprios para homens e mulheres (na vida privada e pública). Esta construção tem 

distanciando o trabalho docente de uma ação reflexiva, aproximando-a do “cuidar”. Os 

lugares e as ações permitidos aos homens e às mulheres (professores, professoras, meninos, 

meninas) são determinados pela lógica das funções de complementaridade entre os sexos: 

disciplina-solidariedade; rudeza-carinho; amor paterno-amor materno; protetor-protegido; 

macho-fêmea. Assim, temos uma divisão rígida de áreas de poderes permitidas somente às 

mulheres e outras permitidas somente aos homens. 

 As entrevistas revelam uma aceitação pelos profissionais nas escolas e pais de uma 

divisão de funções para professores e professoras. Os professores (homens) entrevistados não 

apresentaram qualquer interesse em ocupar lugares como docentes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mesmo com a possibilidade de maiores salários. Se para as professoras dos anos 

iniciais do ensino fundamental há  uma expectativa de uma escola “melhor” com a presença 

                                                 
3- Durante este período o estagiário teve vários momentos de depressão e decidiu não mais retornar àquela 
escola. Aparentemente, o professor se esforçava em mostrar ao estagiário que aquilo seria o seu futuro na 
docência e se esforçava em torna-lo seu confidente nas suas transgressões. Identificamos aqui como a tradição 
sobre o “ser docente” é “passada” de geração para geração. Claro, estes são casos patológicos, mas enfim outras 
percepções sobre a docência são constantemente “passadas”. 
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maior de homens na docência (“mais profissionais”) o mesmo não é percebido pelas professoras 

anos finais do ensino fundamental. Entretanto, o mesmo não se ouve das professoras dos outros 

anos do ensino fundamental que se mostram bem mais esclarecidas sobre suas funções, 

mantendo propositadamente um distanciamento de questões pessoais dos estudantes. 

As escolas e seus profissionais legitimam espaços de atuação homens e mulheres e 

acabam por comprometer a vivência cidadã de seus alunos e alunas. A responsabilidade social 

da escola e de seus profissionais é de também formar uma sociedade justa, possibilitando aos 

alunos e alunas conhecer as várias opções de vida, eliminando o fantasma da segregação entre 

os sexos. Professores e professores têm grande responsabilidade em se questionar sobre as 

discriminações em seus espaços de trabalhos. Ao identificar nas suas vivências profissionais 

os estereótipos sobre ser professor ou ser professora. Só assim, estes (as) docentes poderão 

desenvolver práticas pedagógicas reflexivas, igualitárias, influenciando decisivamente a 

percepção de mundo de seus alunos e alunas. 

 

 CONCLUSÃO 

 

A dimensão emocional das organizações com seus conflitos, lutas, divisões de grupos e 

diferenças ideológicas parecem ser elementos que influenciam grandemente o comportamento 

docente (Teixeira, 2001). Esta situação é agravada pelas circunstâncias materiais impedindo uma 

crítica sobre os tradicionais papéis da escola e dos (das) docentes. A miséria em nossa sociedade, 

a ineficiência e desinteresse do governo em atender às necessidades básicas das comunidades 

mais carentes tem transferido para a escola inúmeras funções sociais. Ainda, os profissionais do 

magistério são tratados com amadorismo pelo governo, com planos de carreira ilusórios 

(promoções), onde o reconhecimento do trabalho docente depende somente das avaliações 

imediatas nas escolas (satisfação dos pais, alunos, colegas), enfim, o magistério ainda não 

evoluiu como profissão. A docência continua a ser romantizada como uma vocação, uma tarefa 

que exige características femininas. A descaracterização do trabalho de professoras e professores, 

perdidos em suas várias novas funções, a ausência de qualquer apoio institucional (sindicato ou 

escola) impedem que os (as) docentes re-signifiquem suas práticas, suas percepções sobre o ser 

docente. 

 O presente artigo mostra como a escola sela por uma divisão rígida de áreas de 

poderes umas para as mulheres e outras somente permitidas aos homens. Na verdade, tanto os 

professores, como as professoras, são desprovidos de poderes, tendo suas vivências 

profissionais aprisionadas às associações sexistas de um mundo que lentamente se desmorona. 

Exemplos são as “transgressões” das alunas e professoras em suas investidas “amorosas”. 
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Ainda parece remota a luta por uma escola anti-sexista, isto porque aquilo que não é 

discutido não é visto. Para uma escola ações anti-sexistas e, portanto, igualitária, precisamos 

de profissionais sensíveis aos danos que suas práticas pedagógicas podem estar causando a 

alunos e alunas e a si mesmos. Neste meio tempo, a escola continua a confirmar a 

desigualdade entre os sexos, pouco atenta às perdas pessoais e societárias ocasionadas por 

esta desigualdade. Quando a escola e seus profissionais dão as costas a estes temas 

(sensíveis!) estão na verdade dando as costas a uma sociedade verdadeiramente democrática, 

responsável e justa. 
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