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Não importa se você é gay, hetero ou bi 

Lésbica ou se é transexual 

Eu estou no caminho certo, baby 

Eu nasci para sobreviver 

Não importa se você é negro, branco ou amarelo 

Se é latino ou oriental 

Eu estou no caminho certo, baby 

Eu nasci para ter coragem 

 

Born This Way (Lady Gaga) 



 

RESUMO 

 

Este trabalho discute uma prática pouco vista nas escolas que oferecem os anos iniciais do 

ensino fundamental: a docência masculina. O objetivo visa problematizar as representações de 

masculinidades produzidas pelos/as alunos/as e responsáveis com o intuito de verificar o lugar 

do homem na docência, nos Anos Inicias do Ensino Fundamental. Visa ainda discutir de que 

maneira este corpo é visto no contexto escolar. No que tange a hipótese, esta busca saber se 

existe preconceito velado em relação à docência masculina. Como metodologia utilizamos a 

pesquisa qualitativa e como técnica, fizemos uso de entrevistas semiestruturadas juntos aos/as 

responsáveis e grupos focais com alunos/as de três turmas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (1º, 2º e 3º ano), pertencentes aos municípios de Santo Antônio de Pádua e 

Miracema, ambas localizadas na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Para construir 

este trabalho, buscamos inspirações nas obras de Foucault (1988), Butler (2013), Scott (1995), 

Louro (2013), Connell (1995), Almeida (1996, 2000) entre outros. Como resultados parciais 

da pesquisa, a docência aparece atrelada a uma visão estereotipada da mulher enquanto 

cuidadora e reprodutora. Além disso, quando outros gêneros escolhem a docência, os 

preconceitos velados aprecem. As conclusões parciais apontam para a necessidade de pensar a 

desconstrução de estereótipos encontrada no âmbito escolar, no que diz respeito à inserção de 

professores homens na docência, sobretudo, nos anos inicias. 

Palavras-chave: Docência Masculina. Masculinidade. Estereótipos, Resistência. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work discusses a practice little view in schools that offer the early years of elementary 

education: men teaching. The aim is to problematize the representations of masculinities 

produced by the students and parents in order to verify the men's place in teaching, in the 

early years in elementary school. It also seeks to discuss how this gender is seen in the school 

context. In terms of the hypothesis, this search whether there is prejudice veiled in relation to 

men teaching. As a methodology we used qualitative research and technique as we made use 

semi-structured interviews with the parentes and focus groups with students from three 

divisions of the early years of elementary education (1st, 2nd, 3rd grades) located 

municipalities of Santo Antônio de Pádua and Miracema, both located in the northwestern 

region of the State of Rio de Janeiro. To build this work, we seek inspiration in the works of 

Foucault (1988), Butler (2013), Scott (1995), Louro (2013), Connell (1995), Almeida (1996, 

2000) among others. As partial results of research, teaching appears linked to a vision of 

stereotyped women as a caregiver and replication. In addition, when other genres choose 

teaching, the prejudices appear. The partial conclusions point to the need to think the 

deconstruction of stereotypes found in schools, with respect to the insertion of male teachers 

in teaching, especially in the initial years. 

 

Keywords: Male teaching. Masculinity. Stereotype. Resistance. Education. 
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INTRODUÇÃO: REMEMORANDO PASSOS 

 

O interesse pela temática da docência masculina antecede a minha formação de 

Pedagogo. No ano de 2011, conclui o Ensino Médio, Formação de Professores, Modalidade 

Normal e no ano seguinte começo a lecionar em duas escolas privadas em São Pedro da 

Aldeia/RJ. De forma habitual, em ambas as instituições era o único professor do sexo 

masculino nos anos iniciais
1
. Até então, nenhum estranhamento ao ver os números da minha 

formação no ensino médio, isto é, de um total de 32 formandos, apenas 3 eram do sexo 

masculino. Naquele contexto, já conseguia perceber que o campo da docência não era bem 

visto para/pelos homens. O ideário de ser bem-sucedido e possuir um emprego com uma 

remuneração expressiva faz parte do contexto da masculinidade hegemônica (ALMEIDA, 

1996), evidenciada pelo homem branco, heterossexual e provedor da família. Além disso, a 

partir de dados exploratórios percebemos que há o receio, por parte dos homens, de quererem 

enfrentar especulações sobre a sua sexualidade
2
. Por não querer continuar neste mesmo 

ideário de masculinidade hegemônica, decide entrar de vez no âmbito educacional, ainda que 

fosse o único a focar na educação, enquanto trajetória profissional e de luta.  

Pensar e refletir sobre a minha escolha profissional é algo singular. Desde criança, 

desempenhava diversas funções. Já pensei em montar minha própria empresa de Buffet, 

seguir carreira enquanto bailarino/coreógrafo ou até mesmo a carreira militar (uma realidade 

muito próxima a mim, para garantia de um bom emprego e salário
3
). Era um menino que 

gostava de circular por diversas áreas e fazer de tudo um pouco, além de inquieto e 

participativo nas atividades que me propunha a realizar. Durante minha adolescência, construí 

uma propensão de liderança em diferentes espaços sociais como família, igreja e escola.  

Trago em minha memória recordações que talvez me ajude a entender o motivo pelo 

qual fui abraçado pela carreira docente. Dentre as vagas lembranças, recordo-me de ser o 

orador da turma, na formatura da Alfabetização, de na 2ª série montar um grupo de dança na 

                                                           
1
 Neste contexto, excluo os professores de Educação Física e Música (um campo majoritariamente masculino nas 

escolas). 
2
 Os estereótipos construídos na docência, em torno da sexualidade do professor do sexo masculino, torna a 

docência um ambiente feminino ou cria-se dispositivos, para se pensar que o homem não deve se inserir neste 

meio. 
3
 Em São Pedro da Aldeia, cidade ao qual residia, possui a Base Aérea Naval (BANSPA). 



  

13 

 

escola, que se perpetuaria até a 4ª série, de sempre ser escolhido como representante de turma, 

produzir teatros e ganhar prêmios nos jogos escolares. 

O ano de 2008 foi um ano singular para minha trajetória profissional. O término de um 

ciclo e o início do Curso Normal Formação de Professores. Junto com 6 amigos, iniciávamos 

o percurso do magistério. Amigos estes, que ao longo do caminho, perceberam que suas 

escolhas, não estavam na sucessão das suas vontades. Nunca pensei em desistir. Segui 

sozinho, firme e cheio de vontade. O Curso Normal foi um momento de novas 

experimentações, que reafirmaram a minha escolha em seguir a carreira docente. Em 

contrapartida, em vários momentos tive minha masculinidade confrontada, por pertencer há 

um grupo predominantemente feminino. Ao concluí-lo, exerci a profissão em duas escolas 

privadas do município de São Pedro da Aldeia, local onde nasci e vivi até entrar no curso de 

Pedagogia, na UFF.  

Ao final do ano de 2012, deparo-me com a notícia de ter sido aprovado para o curso de 

Pedagogia na Universidade Federal Fluminense, campus de Santo Antônio de Pádua. 

Começava ali uma trajetória acadêmica cheia de obstáculos, vitórias, derrotas, discussões, 

amizades, vínculos e paixões pela profissão. 

Analisando os ingressantes no curso de Pedagogia, do segundo semestre de 2012 – 

minha turma teve como números, aproximadamente 06 homens e 31 mulheres, totalizando 37 

graduandos/as. Tal como no Curso Normal, o processo da minoria masculina se comprovou 

na graduação. Dadas inquietações que sempre foram presentes na minha vida, mesmo assim 

não imaginava que a inquietação do número de homens na docência pudesse transformar-se 

em minhas leituras, pesquisas ou mesmo neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Na escola, por diversas vezes, o homem tem a sua voz silenciada por apresentar um 

corpo que gera um estranhamento/desconforto/desconfiança para o outro, fruto do imaginário 

social de que o cuidado para com as crianças está relacionado à maternidade e, portanto, deve 

ser uma tarefa realizada pelas mulheres. Este processo de feminização ganhou força com a 

difusão das escolas normais de nível médio.  

 

O curso normal, paulatinamente, passava a ser ocupado por uma clientela 

predominantemente feminina. ―E à medida que as normalistas detinham 

preferência no preenchimento de vagas e alguns privilégios nos eventuais 

concursos, as professoras "naturalmente" passavam a ser vistas como as 

pessoas adequadas para o exercício docente neste grau de ensino‖. 

(TAMBARA, 1998, p. 46, grifo do autor) 
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A autora evidencia que ser mulher naquele momento histórico era acreditar em uma 

figura ―pronta‖ e ―apta‖ à docência. Era deduzir que a mulher possuía uma pré-determinada 

vocação ao magistério.  

Sendo assim, este TCC objetiva problematizar as representações de masculinidades 

(CONNELL, 1995. VALE DE ALMEIDA, 1996)
4
 por parte dos/as alunos/as e responsáveis 

para verificar o lugar do homem na docência, nos Anos Inicias do Ensino Fundamental. Além 

disso, este trabalho tenciona entender de que maneira, este ―corpo
5
‖ é visto pelos/as alunos/as 

e/ou responsáveis. 

Minha inquietação surge ao concordar com Goffman (1988), ao refletir que os 

estigmas são atribuições produzidas pelas sociedades e impostas aos sujeitos, desde crianças. 

Os/as mesmos/as não conseguem realizar diferenciações de gênero, mas, como irão conviver 

em espaços habitados pelo senso comum (espaços escolares, familiares, sociais, entre outros.), 

acabam fixados pelos estereótipos (re)produzidos pelas sociedades. E ao pensar o modelo de 

escola, pode-se supor que a escola desde o seu início reforça os estigmas e estereótipos de 

gêneros.  

Para a construção deste trabalho, utilizamos como metodologia a pesquisa qualitativa, 

pois a mesma ―não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.‖. 

(GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. 31). Para coleta dos dados empíricos, utilizamos a 

entrevista semiestruturada com três responsáveis, grupos focais com alunos/as dos anos 

iniciais (1º ano, 2º ano e 5º ano) e observações. A diferenciação entre os anos das turmas e 

idades e entre os/as alunos/as foi feita de forma proposital, pois queríamos perceber se as 

respostas e ideias se davam de forma homogênea, em relação à docência masculina. 

Os dados utilizados a pesquisa foram coletados nos espaços das escolas: Escola 

Municipal Professora Sarah Faria Braz, localizada no município de Santo Antônio de Pádua e 

na Escola Municipal Capitão João Bueno, localizada no município de Miracema, ambas no 

Noroeste Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. 

                                                           
4
 ―A masculinidade hegemónica é um modelo cultural ideal que, não sendo atingível – na prática e de forma 

consistente e inalterada – por nenhum homem, exerce sobre todos os homens e sobre as mulheres um efeito 

controlador‖. (VALE DE ALMEIDA, 1996, p. 3)  

―A masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de 

gênero‖ (CONNELL, 1995, p. 188) 
5
 Utilizaremos o conceito do corpo, baseado no argumento de Goellner (2013, p. 30), ao afirmar que o corpo ―é 

uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjuntas 

econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.  
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Para a indicação dos entrevistados e escolha das turmas com professores do sexo 

masculino, utilizamos a técnica metodológica chamada snowball, também conhecido como 

―cadeia de informantes‖ ou método ―bola de neve‖. Esta técnica costuma ser aplicada e 

―utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos 

participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que 

seja alcançado o objetivo proposto‖ (BALDIN, MUNHOZ, 2011, p. 332). No nosso caso, 

através da descoberta de um professor, o mesmo me indicou outros e através dos professores 

escolhidos cheguei aos responsáveis para a entrevista. 

O interesse do trabalho tem como hipótese verificar se existe um preconceito velado 

sobre a docência masculina. Uma vez que, as sociedades são masculinizadas e constroem uma 

visão estereotipada da mulher, enquanto cuidadora e reprodutora. Sublinearmente, queríamos 

perceber se os/as responsáveis possuem estigmas de gênero sobre o professor do sexo 

masculino. 

Em termos estruturais este trabalho dividiu-se em introdução, três capítulos e 

considerações finais: 1) Um estudo de gênero nos anos iniciais do ensino fundamental; 2) A 

gênese da formação docente: aspectos históricos da profissão docente; 3) Docência masculina 

e a produção de dispositivos performáticos 4) As considerações finais intituladas como: A 

história não acabou. 

No primeiro capítulo promovemos uma discussão sobre os estudos de gênero, que 

posteriormente será usada para embasar as discussões dos movimentos feministas e LGBTs, 

ainda introduziremos o conceito de queer para pensá-lo na educação. No segundo capítulo, 

apresentamos alguns aspectos históricos referentes à história da educação no Brasil, tendo 

como enfoque o processo de feminização do magistério, juntamente aos conceitos de papéis 

produzidos no social e que atravessam a docência. Por fim, o terceiro e último capítulo 

discutimos docência, enquanto dispositivo de performático. No terceiro capítulo suscitamos 

uma discussão voltada para as possíveis vivências de diferentes masculinidades e 

feminilidades, além de evidenciar formas de resistências praticadas por professores do sexo 

masculino. Nas considerações finais, indicamos os resultados obtidos na produção deste 

trabalho, a partir das entrevistas semiestruturas e dos grupos focais. Os discursos produzidos 

pelos/as alunos/as e/ou responsáveis, apontam para a existência de preconceitos velados sobre 

a docência masculina. 
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1. UM ESTUDO SOBRE GÊNERO NOS ANOS INICIAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Para embasar as discussões e análises neste capítulo, nos debruçamos sobre os estudos 

do conceito de gênero entendidos por Louro (2013) e Scott (1995, 2013); sobre os 

movimentos feministas trabalhados por Louro (2013), Meyer (2013) e Sayão (2005); sobre os 

movimentos LGBTs através das premissas de Fachinni (2003); por fim, a sobre a teoria queer, 

apoiando-nos nos estudos de Santana (2014), Miskolci, Simões (2007) e Butler (2013). No 

que se segue, faremos uma breve apresentação de cada um destes estudos, compreendo-os 

como o resultado de um trabalho monográfico. Este trabalho tem a pretensão de cumprir a 

apresentação do tema, como assim, exige um trabalho de TCC. 

 

1.1 Problematizando as relações de gênero 

 

As discussões sobre as questões de gênero e sexualidade tornaram-se recorrentes ao 

longo do século XX, suscitando diversos estudos que aprofundaram teorias e conceitos sobre 

o tema. Os movimentos feministas começaram a utilizar o termo gênero a partir de meados da 

década de 1970 (LOURO, 2013; SCOTT, 2012). A categoria gênero provém do latim ―genus‖ 

e refere-se ao código de conduta que rege a organização social das relações entre homens e 

mulheres. No início da propagação do termo, acreditava-se que seus estudos possuíam ênfase 

nas mulheres. O termo gênero virou sinônimo de mulher e o seu uso atribuído na forma 

neutra/genérica. Nesta propagação o homem ficou invisibilizado nas discussões, vista a 

necessidade de atribuir legitimidade acadêmica à luta das feministas. 

Para Scott (1995, p. 72) ―as feministas começaram a utilizar a palavra ―gênero‖ mais 

seriamente, no sentido mais literal, como uma maneira de referir-se à organização social da 

relação entre os sexos‖. As mulheres trouxeram ao termo uma notoriedade, garantida pelas 

suas lutas e através da emancipação feminina, contra a opressão. Suas articulações tinham 

como objetivo perceber a relação existente entre os sexos, que era influenciada pela 

desigualdade e o poder. Scott assim argumenta:  

 

A ideia foi que gênero aplicava-se a todos, que era um sistema de 

organização social, que não havia ninguém fora disso. Gênero era sobre 

mulheres e homens, sobre como os traços atribuídos para cada sexo 

justificavam os diferentes tratamentos que cada um recebia, como eles 
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naturalizavam o que era fato social, econômico e desigualdades políticas, 

como eles condensavam variedades da feminilidade e masculinidade em um 

sistema binário, hierarquicamente arranjado. (SCOTT, 2012, P. 333) 

 

 

Durante a década de 1980, o termo mulher começava a ser substituído pelo termo 

gênero que foi denominado enquanto categoria analítica. A diferenciação do termo gênero, 

para o termo sexo, de cunho biológico, foi um dos avanços do movimento. Logo, ―os homens 

passaram a ser incluídos como uma categoria empírica a ser investigada nesses estudos e uma 

abordagem que focalizava a estrutura social mais do que os indivíduos e seus papéis sociais 

foi favorecida‖ (HEILBORN, SORJ, 1999, p. 4).  

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) definição o termo gênero como: 

 

Um conceito que se refere ao conjunto de atributos negativos ou positivos 

que se aplicam diferencialmente a homens e mulheres, inclusive desde o 

momento do nascimento, e determinam as funções, papéis, ocupações e as 

relações que homens e mulheres desempenham na sociedade e entre eles 

mesmos. Esses papéis e relações não são determinados pela biologia, mas 

sim, pelo contexto social, cultural, político, religioso e econômico de cada 

organização humana e são passadas de uma geração a outra... Gênero são as 

valorizações e definições construídas pela sociedade para moldar o perfil do 

que é ser homem ou ser mulher nessa sociedade. (RABELO, 2008, p.154 

apud OIT/MTb, 1998, p. 12-3 citado por Yannoulas, 2001, p. 70). 

 

Portanto, podemos compreender que o gênero é a produção social de traços a serem 

utilizados por homens e mulheres durante a vida que normatiza as relações existentes entre os 

sexos. Para Scott (1995) o termo gênero foi criado para se opor-se ao uso biologizante e 

naturalizante entre os sexos, dando-lhes um caráter social. Almeida (1998, p. 43) argumenta 

que ―sendo o sexo determinado antes do nascimento por processos biológicos naturais, o 

gênero é um produto cultural adquirido e transmitido nas estruturas sociais‖.  

No que tange a análise do termo gênero, enquanto uma categoria de análise, Joan Scott 

(1995, p. 86) é uma das pioneiras na discussão. Para a autora, o gênero é ―um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é 

uma forma primeira de significar as relações de poder‖. Segundo a mesma autora, a primeira 

parte do conceito de gênero é constituída por quatro elementos: 1) os símbolos fornecidos 

pela sociedade, enquanto exemplo de homens e mulheres a serem seguidos; 2) conceitos 

normativos que moldam modelos de masculinidades e feminilidades; 3) o reforço do 

binarismo de gênero (masculino e feminino), evidenciado por instituições sociais; 4) as 
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identidades subjetivas, nos mostram, que os homens e as mulheres não recebem as imposições 

da mesma maneira. Já na segunda parte do conceito, ela evidencia que as relações de gênero, 

estão entrelaças com as relações de poder. Neste sentido, podemos pensar que o homem é um 

sujeito privilegiado em todas as sociedades. Sua relação de poder sobre as mulheres está 

atrelada, por exemplo, à diferença salarial, à divisão sexual das tarefas, bem como ao prestígio 

social, tais como: político, futebol, cargos de chefias e a suposta inferioridade feminina, como 

reitera o fragmento abaixo: 

 

Pode-se, pois, detectar, ainda uma vez, o processo de naturalização de uma 

discriminação exc1usivamente sociocultural. A compreensão deste processo 

poderá promover enormes avanços na caminhada da conscientização quer de 

mulheres, quer de homens, a fim de que se possa desmistificar o pretenso 

caráter natural das discriminações praticadas contra os elementos femininos. 

(SAFFIOTI, 1987. p. 15) 

 

A filósofa feminista Simone de Beauvoir, revolucionou pensamentos ao publicar no 

final dos anos de 1940 o seu livro ―O segundo sexo‖. A famosa frase ―ninguém nasce mulher, 

torna-se mulher‖ (Louro, 2008, p. 17), estendeu as discussões sobre o feminismo no mundo. 

Para os homens, mesmo não exercendo posições afins, podemos dizer que não nascemos 

homens, mas nos tornamos homens. 

Décadas seguintes, Raewyn Connell
6
 retoma as discussões de Beauvoir, reforçando a 

crítica ao modelo de construção da identidade de gênero. 

 
Não podemos pensar o ser mulher ou o ser homem como experiências 

fixadas pela natureza. Mas também não podemos pensa-los apenas como 

uma imposição externa realizada por meio de normas sociais ou da pressão 

de autoridades. As pessoas constroem a si mesmas como masculinas e 

femininas. Reivindicamos um lugar na ordem de gênero – ou respondemos 

ao lugar que nos é dado –, na maneira como nos conduzimos na vida 

cotidiana. (CONNELL, 2015, p. 39) 

 

Sustentada nos raciocínios dos autores acima, Saffioti (1987) reforça a ideia de que ser 

ou homem ou ser mulher baseia-se em um processo de aprendizagem, no qual, os sujeitos 

aprendem a agir como homem ou como mulher, segundo a socialização que os rodeiam, e não 

de acordo com seu sexo. Considerando isto, Ferreira (2013, p. 180) afirma que os ―nossos 

                                                           
6
 Connell alterou seu nome de Robert William para Raewyn. A autora submeteu-se também ao tratamento 

hormonal e à cirurgia de readequação sexual, por isso, o pronome de tratamento para esta autora será utilizado, 

considerando o ano da publicação e a forma como ela se identificava na época.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamento_hormonal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamento_hormonal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Readequa%C3%A7%C3%A3o_sexual&action=edit&redlink=1
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corpos são moldados aos papeis de gênero, raça e classe que nos são destinados‖. Segundo o 

imaginário produzido no meio social, o ser feminino, deve dispor principalmente da mulher 

enquanto reprodutora, ―prendada‖, doce, sem ambição profissional, ―recatada e do lar‖. Já a 

trajetória masculina, deve ser voltada para a competitividade, liderança, força bruta, sendo 

impedido de mostrar suas fraquezas, derrotas ou até mesmo chorar. Este imaginário se 

concretiza através da reprodução de imaginários/estereótipos/estigmas produzidos nas 

sociedades. 

 

Disputa entre o estável e o dinâmico, emerge-se o imaginário social que é a 

teia de significados acumulada pelo homem durante a história, este seria 

filtrado pelas representações hegemônicas constitutivas da visão de mundo 

(episteme) de uma determinada época, porém estas são sempre 

reinterpretadas pelo grupo. (RABELO, 2008 p. 133) 

 

Como salienta a citação acima as fundamentações nas diferenças estão diretamente 

ligadas à produção de hierarquias de gênero (Meyer, 1996). Portanto, desempenhar papéis de 

menino/a ou homem/mulher são atributos construídos socialmente perante a vivência 

sociocultural que estabelece com o meio em que se vive. A construção desses papéis no 

cotidiano revela que homens e mulheres não ocupam as mesmas posições nas sociedades, isto 

é, as diferenças são usadas para dominar, excluir mulheres e as pessoas que estão fora dos 

padrões heteronormativos. 

 

1.2 Breves apontamentos sobre o movimento feminista 

 

Os estudos de gênero surgem através da forte atuação do movimento feminista que 

consegue maior visibilidade no final dos anos de 1960, principalmente em países como 

França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. (LOURO, 2013). Com a chegada do século 

XX, as mulheres protagonizaram inúmeras manifestações, contra a discriminação feminina. 

Estas manifestações produziram no contexto histórico feminino, o que chamamos de ondas.  

 

Igualmente debateram, de forma ampla, o lugar da mulher na sociedade, as 

questões trabalhistas, os estereótipos femininos que a mídia, a escola e a 

religião veiculavam, entre outros temas. Ou seja, as mulheres tornam público 

que, se elas foram oprimidas durante séculos pelo regime patriarcal, chegou 

a hora de ocupar espaços públicos exigindo igualdade de direitos com os 

homens. (SAYÃO, 2005, p. 49) 
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A citação acima está pautada nas discussões do espaço público e privado. Em que 

naturalmente consideramos a casa enquanto o espaço da mulher e a rua como espaço do 

homem. Desta maneira, estamos produzindo uma desvalorização ao espaço doméstico e 

naturalizando este espaço, como ―natural ao feminino‖ como se existissem funções 

determinadas pela natureza para o homem ou para mulher. 

Mediante ao posicionamento contrário a estas ideias é que a primeira onda, 

denominada ―sufragismo‖ (LOURO, 2013; MEYER, 2013). Este surgiu e teve como principal 

objetivo garantir às mulheres o direito ao voto, além de reivindicações ligadas à família, a 

inserção nos estudos e o acesso a diferentes profissões. O movimento, à época era liderado 

por mulheres brancas e de classe média que objetivava a garantia dos direitos das mulheres.  

Salienta-se para que as mulheres brancas estivessem à frente do movimento elas contavam 

com o apoio das mulheres negras que ficavam em suas casas,  cuidando do lar, das crianças e 

de toda parte doméstica. Ainda que as negras possuíssem experiências anteriores que diziam 

respeito à participação em movimentos feministas no Brasil, tais como organização de 

irmandades, trabalhos administrativos, cuidado com os doentes, entre outras tarefas. 

Diferentemente da realidade da população feminina branca, para a mulher 

negra africana a rua tornou-se lugar de trocas materiais e simbólicas, como 

acontecia nas grandes feiras do continente africano; por conseguinte, o termo 

feira deve ser entendido de forma ampliada, não significando apenas 

complemento econômico ou acúmulo de recursos, mas, sobretudo, como 

possibilidade de encontros, permutas e estratégias para reorganização de 

núcleo familiar. (CONCEIÇÃO, 2015, p. 93)  

 

Contrapondo os dados não divulgados sobre a atuação da mulher negra, no Brasil, a 

primeira onda iniciou-se, praticamente com a Proclamação da República, em 1889 e 

prolongou-se até o dia 24 de fevereiro de 1932, onde o então Presidente Getúlio Vargas, 

assinou o Decreto nº 21.076, que dizia no Art. 2º ―E' eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo, alistado na fórma deste Código‖. Com a amplitude do movimento, ―a luta 

pelo direito ao voto agregou muitas outras reivindicações, como por exemplo, o direito à 

educação, a condições dignas de trabalho, ao exercício da docência‖ (MEYER, 2013, p. 14). 

De acordo com Meyer (2013, p. 14), a segunda onda do movimento feminista, nos 

países ocidentais, iniciou-se entre os anos de 1960 e 1970 em um contexto de fortes debates e 

dúvidas ―desencadeados pelos movimentos de contestação europeus que culminaram, na 

França, com as manifestações de maio de 1968‖. No Brasil, o movimento estará associado ―à 
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eclosão de movimentos de oposição aos governos da ditadura militar
7
 e, depois, aos 

movimentos de redemocratização da sociedade brasileira, no início dos anos 80‖.  

Considerando esta questão, SAYÃO (2005, p. 50) apud GROSSI, (1998, p.2) afirma que os 

estudos de gênero: 

[...] são uma das consequências das lutas libertárias dos anos 60, mais 

particularmente dos movimentos sociais de 1968: as revoltas estudantis de 

maio em Paris, a primavera de Praga na Tchecoslováquia, os black panters, 

o movimento hippie e as lutas contra a guerra do Vietnam nos EUA, a luta 

contra a ditadura militar no Brasil [...]. 

 

Este período foi extrema relevância para os movimentos, que naquele momento, 

começavam a discutir a teorização do conceito de gênero. A segunda onda veio reconhecer a 

necessidade da produção científica, explicar os modelos de subordinação, a qual as mulheres 

sofriam e qualificam as possíveis formas de intervenção, contaminando o meio intelectual. É, 

portanto, neste período que o movimento feminista, além de ir para as ruas em manifestações, 

marchas e protestos, começa a se expressar através de livros, jornais e revistas (LOURO, 

2013). Obras clássicas como, por exemplo, Le deuxième sexe, de Simone Beauvoir (1949), 

The feminine mystíque, de Betty Friedman (1963), Sexual politics, de Kate Millett (1969) — 

marcaram esse novo momento.  

A partir destes acontecimentos as mulheres começaram a ser ―sujeitos visíveis‖, 

perante a sociedade. Louro nos explicará este momento histórico: 

 

É preciso notar que essa invisibilidade, produzida a partir de múltiplos 

discursos que caracterizaram a esfera do privado, o mundo doméstico, como 

o "verdadeiro" universo da mulher, já vinha sendo gradativamente rompida, 

por algumas mulheres. Sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das 

classes trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora do lar, nas 

fábricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas e outras 

mulheres passaram a ocupar também escritórios, lojas, escolas e hospitais. 

Suas atividades, no entanto, eram quase sempre (como são ainda hoje, em 

boa parte) rigidamente controladas e dirigidas por homens e geralmente 

representadas como secundárias, "de apoio", de assessoria ou auxílio, muitas 

vezes ligado à assistência, ao cuidado ou à educação. As características 

dessas ocupações, bem como a ocultação do rotineiro trabalho doméstico, 

passavam agora a ser observadas. Mais ainda, as estudiosas feministas iriam 

                                                           
7
 O regime ou ditadura militar no Brasil foi o regime autoritário que governou o país de 31 de março de 1964 até 

15 de março de 1985, levando os militares ao poder. Naquele momento o mundo encontrava-se dividido entre 

duas áreas: a ocidental capitalista e a oriental socialista. O Brasil, um país promissor economicamente, logo foi 

alvo dos EUA, que passou a intervir economicamente e politicamente no país. Toda esta influência significou 

muito para o país, principalmente com a continuidade do sistema capitalista, um modelo econômico que visa à 

utilização da força repressiva e que priva as necessidades da classe trabalhadora a favor de um crescimento 

econômico e exclusão social. 
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também demonstrar e denunciar a ausência feminina nas ciências, nas letras, 

nas artes. (LOURO, 2013, p. 21) 

 

Depois de reconhecerem que assumiam um papel social secundário, os movimentos 

feministas, lutaram pelos seus direitos e pela igualdade perante os movimentos de cunho 

libertário. Além disso, entre os anos 60 e 70 do século XX, começariam a questionar o 

pensamento hegemônico/dominante, portanto, o movimento pretendia também 

problematizar/divulgar a ideia de uma mulher universal, entendendo que isso as aproximaria 

entre si na luta contra o androcentrismo e contra o patriarcado ainda tão presentes (SAYÃO, 

2005). 

A partir do movimento feminista, novos movimentos de gênero foram constituídos, 

tais como os de gays e lésbicas, que vieram a se unificar ao movimento queer, que abrange os 

bissexuais, os transgêneros, os transexuais e outras minorias.  

 

 

1.3 Maio de 1968: rebeldia e contestação 

 

A mesmo tempo em que o movimento feminista ganhava força, o movimento LGBT, 

também se organizava, contra as discriminações e reivindicações de direitos aconteceram na 

Europa como reação às legislações que criminalizavam atos sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo, combatendo às autoridades e aos valores sociais e morais estabelecidos. 

[...] A manifestação deu um chega pra lá na intolerância. O que se queria 

dizer, nas entrelinhas, era ―deixa eu ser diferente, deixa eu ser do jeito que eu 

quiser‖. [...] Entramos num novo século, não existe raça pura, nem o homem 

ideal, existe a diferença, era a mensagem subliminar. [...] O movimento gay 

é um dos movimentos da sociedade civil que mais crescem, no mundo. 

(FACHINNI, 2003, p. 83 e 84 apud PAIVA, 2000, s/p) 

 

No Brasil, o movimento teve início na segunda metade dos anos 1970, e gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais foram alvo da violência e perseguição em todos os 

Estados brasileiros durante a ditadura civil-militar. Assim como em outras partes do mundo, o 

movimento LGBT foi reprimido e sufocado, tentando barra-los de se desenvolver. Mesmo 

assim, os movimentos se mobilizavam e se intensificavam nas lutas. Mas com o Ato 

Institucional nº 5, AI-5 (que dava poder aos governantes de punir os que fossem contra o 
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regime), baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, 

qualquer tipo de possibilidade de formação de novos movimentos sociais, foram abafados. 

O termo homossexual denominado pela construção da homossexualidade, construída 

por determinados manifestações culturais e que possuem o objetivo ―de defender e garantir 

direitos relacionados à livre orientação sexual e/ou reunir, com finalidades não 

exclusivamente, mas necessariamente políticas, indivíduos que se reconheçam a partir de 

qualquer uma das identidades sexuais tomadas como sujeito desse movimento‖. (FACHINNI, 

2003, p. 84) 

Maio de 1968 deixou rastros culturais e introduziram novos interlocutores. O 

movimento LGBT e o feminista foram/são os pioneiros na discussão sobre a sexualidade. Nos 

anos 60, a ideia de uma revolução contra os elementos da sujeição e dominação. Constituía 

um dos objetivos levar o corpo e a sexualidade a patamares elevados. 

 
As ideias sobre a sexualidade. A politização da sexualidade. Sexo como 

desejo. Separação entre copulação e reprodução: o sexo por prazer. 

Liberação sexual das mulheres: o sexo antes do casamento, parceiros 

múltiplos. Igualdade no seio da família entre homens e mulheres. 

Questionamento à família patriarcal. Uso de métodos contraceptivos, aborto. 

A pornografia como arte (comercialização e mercantilização da 

sexualidade). Tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. 

Mobilização dos homossexuais: visibilidade e crítica do preconceito. A 

homossexualidade entre homens e a liberação sexual das mulheres estavam 

postas na esfera pública como posições contestatórias. (FILHO, s/d, p.4) 

 

Questionar o ideal binário posto para uma sociedade e uma visibilidade social estava 

sendo posto pelo movimento LGBT que, além do respeito enquanto ser social exigia que os 

direitos também fossem respeitados e de fato concedidos. Sem o período de Maio de 1968, os 

movimentos feministas e LGBTs não seriam os mesmos. A partir daqueles momentos as 

abordagens realizadas seriam diferentes.  

Infelizmente, ainda se perpetuam preconceitos nas discussões em torno da 

homossexualidade. Há algumas décadas atrás a homossexualidade era entendida como um 

―desvio e transtorno sexual‖. A orientação sexual era tida como objeto de estudo da Medicina 

que a via como uma doença. Depois de anos de lutas, os movimentos LGBTs começam a 

possuir visibilidade, representatividade, se aproximam da política e dos partidos. Entretanto, 

essas iniciativas de aproximação entre os atores sociais, ganha visibilidades, conquistas e 

projetos de combate à homofobia, isto é, um olhar de sujeitos de direitos. 
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Atualmente, percebemos os avanços que já tivemos durante algumas décadas. Os 

movimentos sociais a frente de lutas e pautas socais, que visam um público que se via 

excluído de uma sociedade injusta e homofóbica.   

 

Vários foram os avanços realizados no Brasil em relação à conquista de 

direitos aos homossexuais: Atualmente, encontram-se regularizados diversos 

direitos tidos como essenciais para a garantia de uma vida digna aos 

cidadãos homossexuais, quais sejam: (a) a possibilidade de realização da 

cirurgia de mudança de sexo através do Sistema único de Saúde – SUS; (b) a 

adoção por casais homossexuais; (c) direito ao uso do nome social; (d) 

inclusão do(a) companheiro(a) na declaração do Imposto de Renda; (e) 

direito de homossexual receber pensão pela morte de seu cônjuge; (f) 

reconhecimento da União Estável de casais homossexuais; (g) possibilidade 

de constar o cônjuge homossexual na identidade militar; (h) licença-

maternidade a pai adotivo gay, e; (i) o casamento civil gay. (WENDT, 2015, 

p. 25) 

 

Pensando nisso, os movimentos feministas e LGBTs são representações de grande 

relevância no contexto mundial. Os esforços destes movimentos, aos poucos, têm conseguido 

gerar uma transfiguração no contexto social, tradicionalmente conservador e controlador. 

Infelizmente, o conservadorismo e modo individual de enxergar as ações cotidianas, faz com 

que a sociedade demore a alterar-se e a entender determinados processos que são construídos 

na vivência social. Por isso, é necessário que a luta destes movimentos, se intensifique de 

forma corajosa, política e social. 

 

1.4 A perspectiva queer em gênero e sexualidade 

 

Em todos os processos de construção os sujeitos estão expostos aos padrões 

normativos, estabelecidos na sociedade. São desafiados a permanecer e seguir padrões 

produzidos pela ordem religiosa, familiar, social, escolar, entre outros.  Ao pensarmos na 

escola, poderíamos pensá-la enquanto um espaço normativo e do controle. Nossas instituições 

desenvolvem dispositivos opressores e que não privilegiam discussões acerca da diversidade 

sexual e dos gêneros. Contrapondo a este sistema, existem pessoas que não se ajustam aos 

padrões produzidos e fixados por determinados padrões  culturais. É o caso da teoria queer 

que busca reunir todos/as aqueles, que possuem suas identidades sexuais e/ou de gênero em 
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diferença com as normas hetero/homossexuais, elevando uma crítica ao binarismo 

masculino/feminino. 

Mesmo não possuindo uma tradução exata em português, ―queer pode ser traduzido 

por ―estranho‖, ―ridículo‖, ―excêntrico‖, ―raro‖, ―extraordinário‖, diz Louro (2004, p. 38)‖. 

De acordo com Santana (2014), o termo e/ou/a teoria queer foi originalizado no artigo Queer 

Theory: Lesbian and Gay Sexualities, escrito por Teresa de Lauretis e publicado em 1991 na 

revista Differences. A autora se fundamentou nas teorias pós-críticas de Michael Foucault e 

Jacques Derrida, que estudam e compreendem questões de gênero, raça, etnia e sexualidade. 

No entanto, a autora decidiu renunciar ao conceito, por julgá-lo sem significado. Em 1994, a 

autora publica o artigo intitulado Habit Changes, no qual esclarece a sua ótica. 

 
Quanto à ― teoria queer, a minha insistente especificação lésbica pode ser 

encarada como um distanciamento daquilo que, desde que a sugeri enquanto 

hipótese de trabalho para os estudos gays e lésbicos nesta mesma revista, 

cedo se transformou numa criatura conceitualmente vazia da indústria 

editorial. (SANTANA, 2014. p. 93 apud LAURETIS, 1994, p. 297) 

 

É a partir do final dos anos de 1980, que a termo queer é utilizado, através do avanço 

da epidemia HIV-Aids, nos Estados Unidos. Segundo Santana (2014) o senso comum 

apelidou o termo de ―câncer gay‖. O uso pejorativo do termo contribuiu para a propagação 

social da homofobia, que por sua vez, foi assumido por vertentes do movimento homossexual, 

para demonstrar sua oposição e contestação ao controle social normativo que se impunha. 

―Neste sentido, queer pode também designar alguém ou algo desestabilizador, num sentido 

mais amplo‖ (MISKOLCI; SIMÕES, 2007, p. 9). Logo, os estudos queer, 

 

Representam então uma crítica e uma transgressão à sociedade 

heteronormativa, destacando a realidade social e cultural de uma minoria 

excluída de lésbicas, gays, transexuais e transgêneros. Vale ressaltar que esta 

minoria lutava – e porque não dizer – ainda luta contra a condição de 

marginalizados sociais e o faz geralmente de forma radical, exagerada e até 

mesmo excêntrica. Assim, ser queer é pensar na ambiguidade, na 

multiplicidade e na fluidez das identidades sexuais e de gênero, mas, além 

disso, também sugere novas formas de pensar a cultura. (SANTANA, 2014, 

p. 94) 

 

A citação acima esclarece que o movimento queer se opõe ao modelo da 

heternormatividade, no qual os sujeitos normalizados são benquistos. Agora, se analisarmos o 

todo, dentro do movimento gay, este modelo segrega e exclui as travestis, transexuais, 

transgêneros e o não branco. Qualquer deslocamento não normativo era mal visto. Colling 
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(2016, p. 11), esclarece que em 1990 grupos pertencentes ao movimento queer, realizavam 

nas ruas de Nova York, diversas intervenções, além de externar o descontentamento com 

movimento gay da época que na ―busca de aceitação, defendia que LGTBs se comportassem 

como os heterossexuais [...] ou até mesmo alegando que nascemos heterossexuais ou 

homossexuais‖. Dessa forma, percebemos que os estudos queer possuem divergências com os 

estudos de gênero, vistos que estes estudos, tendem a focalizar na composição/reforço do 

binarismo e ao pressuposto heterossexista como explicita os estudos de Miskolci (2009).  

Para nos debruçarmos sobre a teoria queer, poderíamos criamos diálogos com 

diversos/as autores/as: Teresa de Lauretis, Judith Halberstam, Paul Beatriz Preciado, entre 

outros/as, que deram um novo significado ao termo, explorando a teoria queer enquanto 

práticas que se opõem a normatividade construída socialmente. Judith Butler
8
 retoma a 

proposta de Foucault, ao analisar a sexualidade enquanto um dispositivo histórico, 

acrescentando ao conceito ―a performatividade que deve ser compreendida não como um 

"ato" singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e situacional, pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia (Butler, 2013, p. 154). Retornaremos à 

discussão do conceito de perfomatividade no capítulo 2, com a análise da performance no 

trabalho do docente masculino. 

O diálogo entre os conceitos acima serve para pensarmos o papel do homem enquanto 

educador. Seu exercício perpassa as transformações históricas e nos leva a refletir sobre a 

forma como a docência masculina é vista nos dias atuais. Pensar na teoria queer dentro do 

ambiente escolar é ajudar a escola a enfrentar as violências e a propagação dos papéis de 

gênero, atribuídos aos estereótipos produzidos socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Bulter, é professora na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Possui grande influência nos 

estudos gays e lésbicos, além das teorias queer e feminista e recorre à teoria do foucaultianismo, nos 

estudos pós-estruturalista para suas formulações a questão da identidade. 
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2. A GÊNESE DA FORMAÇÃO DOCENTE: ASPECTOS HISTÓRICOS DA 

PROFISSÃO DOCENTE 

 

O capítulo anterior apresenta uma breve exposição dos conceitos relevantes para os 

estudos voltados ao campo do gênero e das sexualidades. Deste modo, dando continuidade 

apresentamos algumas discussões que atravessam a docência masculina. Iniciamos pelo 

conceito de papéis que perpassam o imaginário social, através das premissas de Saffioti 

(1978), Louro (2013) e Connell (2015). De forma pontual, apontamos os percursos da 

educação, datada com a chegada dos Jesuítas ao Brasil (LOURO, 2013; VIANNA, 2002; 

2013), mencionamos ainda, o decreto de criação e a primeira Escola Normal do Brasil até o 

processo da feminização do magistério. Encerramos o capítulo com a discussão sobre a 

docência, enquanto dispositivo performático, fazendo uso das ponderações de Butler (2013) e 

Schechner (2000). 

 

 

2.1 Gênero e educação: um debate entre o masculino e o feminino 

 

Não é difícil perceber que nas sociedades, incluindo a brasileira, homens e mulheres 

não possuem posições iguais; as relações de gênero que os/as constroem, estão ligadas as 

identidades sociais que lhe são atribuídos por estas sociedades. Estas relações são construídas 

através de cenários que verificam o lugar social da mulher e o do homem, de acordo com as 

delimitações feitas pelo outro (SAFFIOTI, 1978). 

É importante ressaltar que a construção dos papéis se configura de maneira distinta e 

segundo Goellner (2010, p. 72) ―os sujeitos são diferentes não apenas porque pertencem a 

classes sociais distintas, mas, sobretudo, porque são produzidos também a partir de outros 

marcadores identitários‖, tais como gênero, raça/etnia, sexualidade, religião, capacidade 

física, dentre outros. Apoiado nesta construção é legítimo perceber o investimento que a 

sociedade faz para produzir de forma naturalização esses papéis, a partir da divisão sexual do 

trabalho (SAFFIOTI, 1978). Além disso, ―a sociedade delimita, com bastante precisão, os 

campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que 

pode atuar homem‖ (ibidem, p. 8). 

A autora Connell (2015, p. 36) aponta que é no cotidiano que reproduzimos o gênero, 

enquanto visivelmente explicito, ao olhar biológico/natural do ser homem ou mulher. 

Instantaneamente, reconhecemos uma pessoa como homem ou mulher, menino ou menina 
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conforme a definição naturalizada pela sociedade. Por exemplo, uma mulher ao se descobrir 

grávida se depara com diversas perguntas: É menino ou menina? Qual será o nome dele/a? 

Qual a cor do enxoval? Ou ainda, quando viram crianças, são envolvidos em comportamentos 

que produzem a lógica binária/heternormativa. Logo se oferece a boneca para a menina e 

carrinho ao menino; se pré-determina que a cor rosa deva ser um elemento feminino e o azul 

masculino. A esse respeito podemos dizer que ser homem ou mulher não é um estado 

predeterminado, trata-se de uma pessoa ativamente em construção. 

Contrapondo-se aos estereótipos produzidos nos dias atuais, Phillippe Ariès na obra 

História Social da Criança e da Família (1981), ao tratar sobre os trajes e brinquedos 

infantis, descreve a maneira como as crianças eram vestidas nos anos de 1600. Segundo este 

autor na primeira infância não havia marcas de gênero; ambos os sexos usavam o mesmo 

vestido, o mesmo traje. O ―pedaço de pano‖ era entendido como um adereço necessário 

comum. Sua função era a mesma para ambos os sexos, sem que houvesse preocupação com 

supostos estigmas. Para além do vestido, o autor ressalta que a boneca não se destinava 

apenas às meninas; os meninos também brincavam com elas. Com isso, a necessidade de 

pensar a construção de gênero de uma forma igualitária, sem pressupostos hierárquicos ou 

estereotipados.  

Ao investigar o campo da educação é perceptível a invisibilidade dada às discussões 

sobre as relações de gênero no âmbito da escola, principalmente quando se fala de alunos 

pertencentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental. De modo geral, a escola se ausenta das 

discussões e problematização das normas relativas ao tema; elas passam a funcionar para 

produzir e reiterar noções de masculinidade e feminilidade hegemônicas
9
, como salientou 

Almeida (1996).  

Segundo SAFFIOTI (1978), o ideário feminino remete ao espaço privado, revelando o 

cuidado dos filhos, a doçura, o senso de limpeza, da organização, da submissão, etc. Já o 

masculino, vai se opor a este contexto, ao marcar o homem enquanto um sujeito público, viril, 

apto para a política, com ligação direta com o campo do trabalho, etc. Este ideário sobre as 

relações de gênero e comportamentos também surgiu nas interlocuções produzidas nos grupos 

focais com os/as alunos/as que em diferentes momentos reproduziam estereótipos, ligados aos 

                                                           
9
 As noções aqui mencionadas estão diretamente ligadas às relações de poder da masculinidade hegemônica 

(CONNELL, 1995. ALMEIDA, 1996) e feminilidades subalternas.  
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papéis de gênero. Questionados sobre qual sexo teria maior aptidão
10

 para dar aula na 

Educação Infantil ou no Ensino Fundamental, a turma do 2º ano ficou bem dividida na 

discussão, como mostra o diálogo a seguir: 

 

Eu acho que é a mulher, porque ela sabe mais do que o homem. (Aluno/a 1 

– 2º ano)  

Mulher. Por causa, que ela é mais amorosa, eu acho. (Aluno/a 6 – 2º ano) 

Mulher. Por que ela é mais amorosa e cuidadosa com as crianças. (Aluno/a 

7 – 2º ano) 

 

Com posicionamentos contrários havia alunos/as que defendiam que o homem teria 

mais aptidão:  

Eu acho que é o homem. Porque o homem é mais forte do que mulher e grita 

mais. (Aluno/a 2 – 2º ano) 

Eu acho que é o homem. Porque ele consegue gritar. (Aluno/a 3 – 2º ano) 

O homem. Porque ele passa mais dever para a gente aprender.  (Aluno/a 5 – 

2º ano) 

 

Os discursos produzidos por estes/as alunos/as vêm reforçar os estereótipos de gênero 

porque a partir das observações podemos perceber que dentro do espaço escolar, os/as 

alunos/as encontram a visão da mulher doce, delicada e que estará sempre pronta para cuidar 

deles. Já no terreno masculino o ideário perpassa o campo da força, da brutalidade, da 

produção, do poder e da virilidade. Os discursos produzidos sobre o homem e a mulher se 

materializam no corpo e nos comportamentos destes. Este é um investimento intencional, 

político, complexos e recíprocos que se desdobra na economia como força de produção, bem 

como relações de poder e de dominação, como quer Foucault (2014). A mesma indagação 

feita aos/as alunos/as do 3º ano produziu discursos diferentes, nos quais a docência praticada 

por mulheres ainda é vista de forma naturalizada. 

 

Eu acho que mulher, da aula mais direito. Ela faz um jeito mais fácil de 

entender as matérias. (Aluno/a 3 – 3º ano) 

Ela dá uma prova mais fácil. (Aluno/a 4 – 3º ano) 

A mulher ensina mais. (Aluno/a 6 – 3º ano) 

 

 

                                                           
10

 O termo ―aptidão‖ foi utilizado na entrevista, como forma de criar no outro uma possível reflexão, a cerca da 

docência masculina.  
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Divergindo de quase todas as respostas dadas, apenas um aluno da turma do 3º ano, 

conseguiu refletir a uma possível ―aptidão‖ à docência, através de outra percepção: Neutro. Os 

dois tem jeito. Eles têm a mesma forma de ensinar. (Aluno/a 5 – 3º ano) 

Guacira Lopes Louro (2013), no livro Gênero, sexualidade e educação: uma 

perspectiva pós-estruturalista, interroga qual o gênero da escola? Diante da resposta do/a 

aluno/a acima refletimos: qual o gênero da docência? Será mesmo que devemos limitar o ato 

de ensinar a apenas um sexo, estabelecido pelo determinismo biológico? Para a autora a 

docência deve atrela-se a ambos ou múltiplos gêneros. Mesmo não sendo o que está posto no 

campo social em que de forma majoritária mencionam a docência como campo feminino. No 

entanto, o gênero da escola também pode está voltado ao gênero masculino, no ideário de que 

é o homem o detentor de todo o conhecimento e que os outros gêneros apenas usufruem deste 

distintivo masculino. O que se acredita que a escola é atravessada pelos mais diversos gêneros 

e que não se pode falar da escola sem pensar nas relações socioculturais e suas 

transformações.  

 

É possível argumentar que, ainda que as agentes do ensino possam ser 

mulheres, elas se ocupam de um universo marcadamente masculino — não 

apenas porque as diferentes disciplinas escolares se construíram pela ótica 

dos homens, mas porque a seleção, a produção e a transmissão dos 

conhecimentos (os programas, os livros, a estatísticas, os mapas; as questões, 

as hipóteses e os métodos de investigação "científicos" e válidos; a 

linguagem e a forma de apresentação dos saberes) são masculinos. (LOURO, 

2013, p. 93) 

 

Diante da citação podemos dizer que não existem respostas concretas às perguntas 

levantadas pela autora, mas entendemos que os gêneros atravessam o cotidiano escolar, 

materializando-se nas práticas diárias da escola, porém exige-se nessas práticas cuidado para 

não negar a existência dos mesmos, pois ―é impossível pensar sobre a instituição sem que se 

lance mão das reflexões sobre as construções sociais e culturais do masculino e do feminino‖ 

(LOURO, 2013, p. 93), acrescenta-se a estes dois últimos, a multiplicidade de construções 

humanas. 

De forma diária, enxergamos a discussão de gênero, sendo perpassada no contexto 

escolar e sendo ignorada ou não vista pelos/as professores/as, que estão com ―mãos, olhos e 

ouvidos [...] adestrados para tarefas intelectuais, mas possivelmente desatentos ou 

desajeitados para outras tantas‖. (LOURO, 2013, p. 21). No decorrer dos anos percebemos 

que a escola tem se tornado uma arena de lutas cotidianas. É cada vez mais forte, uma escola 
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que só quer disciplinar, controlar, dominar os indivíduos, colocar padrões de resistências e 

não de fato garantir uma escola com práticas emancipatórias, onde é possível criar, recriar e 

transformar. Todavia, a escola torna-se cada vez mais um ambiente aprisionador, em que 

alunos e alunas têm seus corpos usados a serviço da disciplina e não como lugar de produção 

de sujeitos autônomos e emancipado.  

 

Podemos compreender que uma sociedade disciplinar é aquela em que cada 

um é capaz de dizer a si mesmo o que é certo e o que é errado fazer (e não 

fazer). Cada um é capaz disso não porque tenha uma capacidade inata, mas 

porque aprendeu socialmente; e as duas instâncias principais em que ocorre 

tal aprendizado são a família e a escola moderna (VEIGA-NETO, 2011, p. 

109 apud DINALI, FERRARI, 2015, p. 60-61). 
 

A partir do entendimento do autor, percebemos que a criança produz a ideia do que é 

ser menino/menina e suas diferenças por meio da socialização e da cultura. É no cotidiano, 

que eles/as edificam comportamentos baseados naquilo que é esperado para a função social 

dos gêneros masculino/feminino, bem como as relações que se instituem entre esses 

binarismos, pautados nos ensinamentos atrelados a escola, a família e em menor grau, nos 

grupos sociais onde estão inseridos.  

Na atualidade, as relações de gênero viraram um campo de disputa, seja ela social, 

individual, política, familiar, religiosa, etc. Dentro do contexto escolar não poderia ser 

diferente, pois, qualquer professor do sexo masculino que se insere no ambiente escolar, 

naturalizado enquanto um ambiente feminino, quase sempre necessita afirmar a sua 

masculinidade. Com isso, o homem fica exposto a exercer suas diferentes masculinidades, 

fixadas em um único corpo em diversos espaços sociais. O ideal seria pensar à docência 

praticada por pessoas, sem estereótipos de gênero e sexualidade, visando assim, a 

desconstrução do imaginário acerca da docência praticada por apenas um único gênero. 

 

2.2 A primeira docência: um campo masculino 

 

O processo de feminização do magistério não está apenas fundamentado no aumento 

quantitativo das mulheres nas escolas, mas na noção de que a profissão docente está sempre 

associada a atributos femininos e por isso, perante a sociedade está sendo cada vez mais 

desvalorizada. Durante longo tempo, a educação estava restrita a função masculina; o sexo 

masculino estava presente na figura dos alunos e do mestre, ―responsável pela conduta de 
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cada um de seus alunos, cuidando para que esse carregue, para além da escola, os 

comportamentos e as virtudes que ali aprendeu‖ (Louro, 2013, p. 96). Com a chegada dos 

jesuítas ao Brasil em 1549, à docência se tornou exclusividade dos religiosos (LOURO, 2013; 

RABELO, 2007; CASTRO, 2006).  

 
Ele se torna um "especialista da infância", ele domina os conhecimentos e as 

técnicas de ensino, as armas para a conquista das almas infantis e para a sua 

vigilância, ele sabe graduar seus ensinamentos, estimular a vontade, treinar o 

caráter, corrigir com brandura — ele é o responsável imediato e mais visível 

da formação dos indivíduos. (LOURO, 2013, p. 96) 

 

Assim, a inauguração da instituição escolar, ficou à cargo do homem: mestre e 

religioso. As primeiras escolas regidas pelos jesuítas ―constituem-se, pois, num espaço 

marcadamente masculino, voltado para a formação de um católico exemplar
11

‖ (ibidem, p. 

98). A busca por novos fiéis para suas igrejas travou uma luta entre católicos e protestantes, 

constituindo uma nova representação do magistério.  

No ano de 1599, foi produzido e publicado o documento final intitulado Ratio atque 

Institutio Studiorum Societatis Iesu, que visava ―ordenar as instituições de ensino de uma 

única maneira, com vistas a permitir uma formação uniforme a todos que frequentassem os 

colégios da Ordem Jesuítica em qualquer lugar do mundo‖ (BORTOLOTI, 2003, p.1). Assim, 

o Ratio Studiorium era a base comum, para o trabalho dos jesuítas. Suas normas e seus 

prescritos deveriam ser aplicados e baseados nos interesses da igreja católica. De acordo com 

Castro (2006) a educação feminina no período colonial ficou restrita aos cuidados com a casa, 

o marido e os/as filhos/as, além das prendas domésticas. As mulheres naquele momento, não 

tinham o acesso à leitura e a escrita. Esta instrução era reservada aos filhos/homens dos 

indígenas e dos colonos. 

Durante a primeira metade do século XVIII, a catequese da Companhia de Jesus e o 

trabalho educacional, que estavam sendo feitos, entra em decadência, pois ―devido à acusação 

de ser um empecilho à conservação da unidade cristã e da sociedade civil; era detentora de um 

poder que deveria ser devolvido ao governo e educava o cristão a serviço da ordem religiosa, 

e não dos interesses do país‖ (CASTRO, 2006, p. 3 e 4). E após inúmeras divergências com o 

Marques de Pombal, a Companhia de Jesus acaba, portanto, sendo expulsa de Portugal e das 

colônias em 1759, revogando todo o sistema de ensino, que construíram em dois séculos.  

                                                           
11

 De acordo com Louro (2013, p. 98) é importante ressaltar que esse modelo de ensino permanece no 

País por um largo tempo, mesmo depois de oficialmente afastado, ao final do século XVIII. 
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A presença do sexo feminino no magistério é vista a partir do século XIX nas escolas 

denominadas domésticas – de improviso – sem vínculo com o Estado. Em meados do século, 

houve uma extensão das escolas públicas, intensificada com a instituição das escolas seriadas 

após a República, como descreve a citação abaixo: 

 
[...] desenvolvido sob a responsabilidade do Estado, no Brasil, a docência 

feminina nasce no final do século XIX relacionada, especialmente, com a 

expansão do ensino público primário. Nos últimos anos do Império, 

sobretudo a partir de 1860, mulheres assumem a função de professoras, 

fazendo parte do quadro de funcionárias públicas em várias províncias. 

(VIANNA, 2013, p. 84) 

 

Para Vianna (2013) não se trata apenas de perceber a entrada das mulheres no 

magistério, mas examina-la a partir das relações de gênero e classe. A docência foi um dos 

primeiros campos de atuação para mulheres brancas de classe média, estudiosas e detentora 

de uma idealizada feminilidade.  

 

2.3 O decreto de criação e a primeira Escola Normal do Brasil 

 

Nas décadas de 30 e 40 do século XIX, surgiram os primeiros decretos de criação das 

escolas normais, resultante das reformas previstas pelo Ato Adicional de 1834. Com a 

promulgação do Ato a organização do sistema de ensino (primário e secundário) e de 

formação de professores para as repassada às províncias. Esta organização baseava-se no 

ideário da descentralização do poder, mesmo ainda existindo uma força central do poder 

(VILLELA, 2000). 

Diversos atos foram criados para que houvesse a implementação das escolas normais 

em vários pontos do país: Província de Minas Gerais (1835), Rio de Janeiro (1835), Bahia 

(1836), São Paulo (1846), ainda que criadas, algumas escolas normais tiveram a sua 

inauguração adiada, como, a exemplo da Bahia e de Minas Gerais. Dentre todos, Niterói, na 

época, capital da província do Rio de Janeiro, em 1835, foi a primeira cidade a fornecer a 

formação de professores institucionalizada no Brasil. 

Mesmo não estando situada na corte, esta escola exerceu uma grande influência no 

campo educacional. De acordo com Villela (2000, p. 105) a cidade de Niterói foi escolhida 

como sede, para funcionar ―como um laboratório de práticas que eram estendidas a todo país 
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pela supremacia que os políticos fluminenses exerciam em nível nacional e cujas bases se 

encontravam em Niterói‖. 

Com a Lei nº 10 criada após o Decreto da Escola Normal de Niterói fica evidente que 

o processo de admissão nas Escolas Normais era examinado de forma minuciosa, sobretudo, 

as condições morais dos indivíduos, como constam no Art.4º do decreto acima citado. Para ter 

acesso à Escola Normal exigia-se ―ser cidadão brasileiro, maior de dezoito anos, com boa 

morigeração, e saber ler e escrever‖ (RIO DE JANEIRO, 1835). Já no Art. 6º é possível 

perceber que os que estavam no poder, não pretendiam abri mão da submissão e da 

obediência dos seus funcionários. Além disso, a exigência não era intelectual, mas era 

necessário saber ler e escrever. Como podemos observar: 

Art. 6º - Os que pretenderem matricular-se, dirigirão seus requerimentos ao 

Presidente da Província, instruídos com certidão de idade, e attestação de 

boa conducta, passada pelo Juiz de Paz do seu domicilio: com despacho do 

mesmo Presidente serão matriculados pelo Diretor, se pelo exame a que 

deverá proceder, achar que possuem princípios suficientes de leitura e escrita 

(RIO DE JANEIRO, 1835).  

 

Assim pode-se perceber que o poder sempre esteve presente nas relações entre os 

sujeitos; sua forma de atuar sempre se executou através do binômio dominador- dominado. E 

nas Escolas Normais não era diferente, tendo em vista que ―em relação ao povo, percebe-se 

também que a finalidade dos dirigentes era muito mais ordenar, controlar e disciplinar do que 

propriamente instruir‖ (VILLELA, 2000, p. 107).  

Se durante as décadas de 30 e 40 as Escolas Normais foram vistas como necessária ao 

povo nas décadas de 50 e 60 as mesmas foram marcadas pela indefinição da necessidade ou 

não de uma instituição especifica. Contudo, na década de 70 a escola normal vivenciou um 

novo processo de revalorização perante o povo. E dentre vários fatores destaca-se:  

 

Vivia-se um momento novo que repercutia em vários setores do tecido 

social: o enfraquecimento das bases de poder dos conservadores e da própria 

monarquia, e o consequente avanço da ―montante liberal‖, o movimento 

abolicionista e a necessidade da substituição do braço escravo na lavoura, 

forçando a assimilação de novas técnicas e instrumentos de produção, ou a 

busca da solução pela via do imigrantismo. [...] Também a sociedade 

brasileira mudava, impulsionada pelo rápido surto de urbanização 

experimentado desde as últimas décadas anteriores. [...] É importante 

acrescentar também que, a partir desse período, as mulheres passariam a ter 

uma participação mais efetiva na esfera pública, aumentando a necessidade 

de instrução e sua consequente demanda. (VILLELA, 2000, p. 115) 
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Impulsionada pela valorização das Escolas Normais, pelo rápido crescimento do 

capital e pela necessidade na ampliação do sistema educacional começava então o processo de 

feminização do magistério, que pode ser lido como uma feminização branca, advindas das 

variadas dificuldades vividas pela população negra, com um agravo significativo para a 

mulher. 

 

2.4 A segunda docência: um campo feminino 

 

Não podemos terminar, ainda que provisoriamente, de tecer essa breve consideração 

sobre a formação de professores sem destacar o processo de feminização que se desdobra até 

os dias atuais. 

Desde a antiguidade a mulher esteve exposta ao controle e à moral dos homens. Ela 

exercia a função de objeto no domínio masculino, moral, viril, em que ela só aparecia como 

figura decorativa, no máximo como parceiras sexuais, com o propósito de produzir, educar e 

vigiar a prole, enfim a mulher era o objeto, sob o qual o homem exercia e em certa medida, 

exerce seu poder. Estas relações de dominação ficam evidentes na criação das Escolas 

Normais, tendo em vista que a primeira Escola Normal de 1835 sequer previa a presença das 

mulheres. As escolas inauguradas posteriormente, até mencionavam um curso feminino, mas 

sequer foi implantado. Será apenas nas décadas de 60 e 70, com as reformulações das Escolas 

Normais que a ideia de possuir mulheres no quadro escolar veio ao debate (VILLELA, 2000). 

 Além da presença feminina no magistério, devemos discutir a sua atuação, a partir das 

relações de classe, raça e gênero, ressaltando que este campo do trabalho foi confiado as 

mulheres brancas, pertencentes a uma suposta classe média, estudiosas e com feminilidades 

subordinadas para a sua classe, portanto mais uma vez percebemos que uma categoria nunca 

atua isoladamente, mas em conjunto.  

Com a necessidade de ampliação do ensino primário
12

 em meados do século XX, o 

Estado se depara com diversas dificuldades, mediante o prejuízo das condições de trabalho 

                                                           
12

 A nomenclatura “Ensino Primário” tem diferentes conotações conforme as modificações na legislação 

brasileira sobre a organização e o funcionamento do ensino. Do final do século XIX até meados do XX, o curso 

primário se referia à escolaridade elementar (com duração de 4 anos), seguido pela escola secundária formada 

por dois ciclos: o ginásio (com duração de 4 anos) e o colégio, clássico ou científico, (com duração de 3 anos). 

Em 1971, com a Lei nº 5.692/71, o ensino brasileiro passou a se estruturar em três níveis: o Ensino de 1º grau 

(com oito anos de duração); o Ensino de 2º grau, compulsoriamente profissionalizante (com três anos de duração 

para os que não pretendessem obter o diploma de técnico e com duração de quatro anos para os que desejassem 

obtê-lo) e o Ensino de 3º grau de nível universitário. Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
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docente
13

. Segundo Vianna (2013), a presença das mulheres no magistério público primário, 

obteve proeminência nos últimos anos do Império, cuja preferência pelo sexo feminino nas 

Escolas Normais era manifesta. Além disso, a Escola Normal era uma das poucas 

oportunidades, senão a única, para que as mulheres continuassem seus estudos, para além do 

curso primário. 

É então a partir do século XX que os homens começam a abandonar as salas nos 

cursos primários e as Escolas Normais, abrindo espaço no final da década de 1920, para a 

consolidação da formação feminina no magistério primário. A inserção das mulheres nas 

Escolas Normais, o ideário de uma vocação para o magistério e o abandono do magistério, por 

parte dos homens, uma vez que não aceitavam um salário menor foram elementos essenciais 

para a feminização da docência.  

 

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 por 

coincidência este discurso foi dirigido às mulheres. (CATANI, 1997, p. 28-

29 apud RABELO, 2007, p. 51). 

 
 

Hypólito (1997) destaca que atributos femininos também se faziam necessários no 

ideário do magistério, tais como: a naturalização as funções de mãe; competências femininas 

que ajudam no cuidado das crianças; horário flexível para a execução do magistério e do 

trabalho doméstico e a aceitação social. Além disso, ―o processo de feminização do 

magistério associasse às péssimas condições de trabalho, ao rebaixamento salarial e à 

estratificação sexual da carreira docente, assim como à reprodução de estereótipos por parte 

da escola” (VIANNA, 2002, p. 90). 

                                                                                                                                                                                     
9.394/1996 instituiu o ensino em apenas dois níveis: Educação Básica, compreendendo a Educação Infantil 

(creches e pré-escolas); -Ensino Fundamental (com duração de oito anos) e o Ensino Médio, correspondente ao 

antigo 2º grau sem caráter estritamente profissionalizante (com duração de três anos) – e a Educação Superior, de 

nível universitário” (VIANNA, 2013, p. 164). 
13

 “A oficialização do magistério leigo; a redução da duração do curso primário para dois anos; a facilitação dos 

cursos normais de formação docente; a implantação do regime de funcionamento da escola em três ou quatro 

turnos; a construção de unidades escolares precárias e sem as mínimas condições para a atividade docente” 

(VIANNA, 2002, p. 91).  
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Para Louro (2013, p. 100) para reafirmar a docência enquanto uma profissão 

categorizada enquanto feminina, o processo de feminização, utilizou características femininas, 

“que são tradicionalmente associados às mulheres, como o amor, a sensibilidade, o cuidado, 

etc.”. A representação do magistério é então, transformada. As professoras começam a ser 

vistas como mães espirituais e cada aluno/a deveria ser percebido/a como seu próprio filho ou 

filha: 

 

As escolas de formação docente enchem-se de moças, e esses cursos passam 

a constituir seus currículos, normas e práticas de acordo com as concepções 

hegemônicas do feminino. Disciplinas como Psicologia, Puericultura e 

Higiene constituem-se nos novos e prestigiados campos de conhecimento 

daquelas que são agora as novas especialistas da educação e da infância. 

(Ibidem, p. 101) 

 

Além dos campos do conhecimento referidos na citação acima, os cursos de formação 

docentes começam a pensar no processo de formação da infância, dirigindo como um lugar 

feminino. Este processo ocorre quando a psicologia e outras teorias pedagógicas levam em 

conta o afeto e as emoções, aspectos fundamentais no ambiente escolar e comprovadamente, 

facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. É importante refletir sobre a ligação 

habitual que se estabelece entre o magistério e o amor. Ao indagar os responsáveis sobre os 

possíveis motivos para que o homem escolha docência como profissão, percebeu-se que a 

ideia de amor e de uma possível vocação surgiu em algumas respostas. 

 

Olha, eu digo isso sempre. Tenho uma resposta pronta para isso. É o amor. 

Ainda mais hoje em dia. A gente vê tanta coisa na televisão. Aluno não 

respeita, bate em professor. Até mesmo devido as condições, é por amor 

mesmo. E isso não difere o sexo. É por amor mesmo. (Paula) 

Eu acho que deve ser o gostar. Eu acho isso. Não sei se é exatamente se eles 

gostam, mas para mim é o gostar. Eles têm que gostar do que são, que é ser 

professor. (Ricardo) 

Porque quando ama, é bom em tudo. Seja professor ou qualquer outra área 

de trabalho. Quando a pessoa ama o que faz, faz muito bem. (Paula). 

 

Em consonância com o pensamento de Freire (2013) para o qual as premissas do 

termo vocação surgem de forma misteriosa, explicando ―a quase devoção‖ com que grande 

parte das pessoas que assume o magistério e nele permanece, cumpre com o dever assumido, 

não pelo salário, mas pelo amor. Almeida (1998) destaca que a profissão do magistério foi 

desvalorizada com a entrada das mulheres, mas que ainda assim, muitas se inserem, por gostar 

ou possuir amor à profissão. 
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Já na conversa produzida com os/as alunos/as, identificamos algumas respostas 

diferentes, voltados a uma percepção, do papel que o/a professor/a deve executar dentro do 

ambiente escolar. 

Para ensinar as coisas. (Aluno/a 2 – 1º ano) 

Para educar os alunos. (Aluno/a 4 – 1º ano) 

Porque ele gosta de estudar e de ensinar. (Aluno/a 1 – 2º ano) 

Ele quer ajudar as crianças que tem dificuldade. (Aluno/a 3 – 2º ano) 

Porque ele gosta de ajudar as crianças. (Aluno/a 4 – 2º ano) 

Porque, talvez ele goste de ser professor. (Aluno/a 5 – 3º ano) 

Professor entrou para ser professor, porque ele deve gostar de crianças. 

(Aluno/a 6 – 3º ano) 

 

Além dos pensamentos produzidos, um/a aluno/a da turma do 3º ano, ao responder 

sobre o suposto interesse do homem à carreira docente, ele enfatiza: Ah, é porque tem muitas 

professoras mulher. (Aluno/a 5 – 3º ano) 

Com esta resposta, entendemos que mesmo sendo minoria, o corpo do homem é 

percebido e entendido na escola, enquanto um objeto de resistência ao campo 

majoritariamente feminino. Porém, mesmo com mudanças na prática escolar, o magistério 

continua sendo uma profissão desvalorizada. Já os homens, aos poucos, em um processo 

lento, começam a se aproximar novamente das salas de aulas dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Neste momento, não pretendemos ampliar esta discussão, mas ressaltar que 

enquanto discutimos o ―binarismo docente‖, professores/as transexuais e travestis, continuam 

a ser invisibilizados nas discussões históricas do magistério
14

.  

Como mencionado na introdução deste trabalho, o número de homens ingressantes no 

curso de Pedagogia, do segundo semestre de 2012, no qual me incluo, tivemos, 

aproximadamente, sei homens e trinta e uma mulheres. Este percentual vai ao encontro das 

pesquisas realizadas por Vianna (2013), onde em 1990 90% dos estudantes, que estavam na 

área da Educação eram mulheres; uma década depois, em 2009, este percentual teve uma 

queda, atingindo os 73,8% de concluintes.  

Ao observar dados atuais da Educação Básica (constituída pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio), constatamos que as mulheres continuam em maior 

número no exercício do magistério. De acordo com o Censo Escolar de 2015, evidenciado 

                                                           
14

 Para maior aprofundamento do tema ver a dissertação da Marina Reidel, intitulada A Pedagogia Do Salto Alto. 

Histórias de professoras transexuais e travestis na Educação Brasileira, defendida na UFRGS, em 2013.  
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pelas Sinopses Estatísticas da Educação Básica
15

, atualmente, possuímos 758.840 mil 

professores/as nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Ensino Regular e/ou Especial. 

Categorizando estes dados, percebemos que 89,51% são do sexo feminino, para 10,49%
16

 do 

sexo masculino.  

Estes dados apenas configura a real situação da docência no país. Ao observar os 

dados, percebemos que o número de professores do sexo masculino, que se interessa pela 

docência nos Anos Iniciais, Ensino Fundamental é baixo. A isso se pode questionar: Quais os 

motivos justificam a baixa presença de docentes masculinos nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Ensino Regular e/ou Especial?  Qual a concepção de docência existente no 

meio escolar? Como resposta se pode supor que a profissão docente foi ao longo do tempo 

sendo naturalizada e legitimada como um campo predominantemente feminino.  

 

2.5 Performances e educação: o ponto inicial 

 

Antes mesmo do nascimento, o corpo é mapeado pelos discursos que norteiam os 

marcadores sexuais, por exemplo, quando se considera apenas o pênis e a vagina enquanto 

marcadores de masculinidade e feminilidade. Ao reiterar essas atitudes estamos a colocar o 

gênero numa camisa de força. Para Abreu (2016), o nosso corpo é determinado pela lógica 

heteronormativa, que pretende conduzir nossas ações ao um conjunto de normas 

predeterminadas.  

De acordo com Dias e Cruz (2015, p. 27), pensar o corpo na prática escolar é um 

desafio, para qualquer professor/a. Os autores partem da premissa que essa dificuldade, está 

associada à reprodução naturalizada do corpo. Para eles ―a naturalização do corpo constitui 

um fenômeno social e simbólico que repercute na socialização de homens e mulheres, através 

da ideia de que a cultura condiciona as representações e imaginários‖. Assim, faz-se 

necessário pensar o corpo como um produto na e da cultura, o corpo enquanto uma construção 

sobre a qual se assenta diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, grupos sociais, 

étnicos e religiosos (Goellner, 2013). Ao discutir sobre as marcas e os espaços, leva-nos a 

pensar nas instituições escolares, nas quais os comportamentos relacionados aos gêneros são 

                                                           
15

. O censo escolar de 2015, dividiu o número de professores/as através do Sexo, Faixa Etária, Região 

Geográfica, Unidade da Federação e Município. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-

sinopse-sinopse. Acesso em: 14 de dez. de 2016. 
16

 Em números são 679.273 professoras do sexo feminino, contra 79.567 professores do sexo masculino. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
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moldados e reforçados pela comunidade acadêmica, a partir de uma lógica binária, sexista, 

heteronormativa, ideias reproduzidas nos livros didáticos, recursos didáticos, brinquedos, 

currículos etc.  

A esse respeito Judith Butler (2013) contribui com a temática à medida que introduz a 

categoria ―sexo‖, já que para essa autora o sexo se baseia em uma lógica normativa, um ideal 

regulatório, corroborando com o pensamento de Foucault.  Ademais, o sexo cumpre um papel 

regulador que acaba por produzir os corpos: 

 

Assim, o "sexo" é um ideal regulatório cuja materialização é imposta: esta 

materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de certas práticas 

altamente reguladas. Em outras palavras, o "sexo" é um constructo ideal que 

é forçosamente materializado através do tempo. (BUTLER, 2013, p. 153) 

 

Em outras palavras, a autora argumenta que o sexo padece das mais diversas 

materializações, forçadas pelas normas que são atribuídas ao sexo, isto é, a relação da 

performance de gênero com a concepção de materialização, portanto, a performatividade é 

trabalhada não como um "ato" singular ou deliberado, mas como a prática reiterativa e 

situacional, pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia. Como Butler esclarece com 

o fragmento abaixo:  

 

Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus 

movimentos, será plenamente material, mas a materialidade será repensada 

como o efeito do poder, como o efeito mais produtivo do poder. Não se 

pode, de forma alguma, conceber o gênero como um constructo cultural que 

é simplesmente imposto sobre a superfície da matéria - quer se entenda essa 

como o "corpo", quer como um suposto sexo. Ao invés disso, uma vez que o 

próprio "sexo" seja compreendido em sua normatividade, a materialidade do 

corpo não pode ser pensada separadamente da materialização daquela norma 

regulatória. O "sexo" é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou 

uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas 

quais o "alguém" simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um 

corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural. 

(BUTLER, 2013, p. 154 e 155) 

 

Para Butler o conceito de performatividade amplia as discussões em torno gênero, 

sexo e corpo, pois a definição da identidade sexual não está contida pelos processos 

discursivos que buscam fixa-la, ao contrário, a ideia de performance traz a ideia de construir 

desconstruindo. Transportando essa ideia para o campo da educação, nos inquieta saber, como 
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o conceito de performance
17

 atua no campo da educação. Será que o/a professor/a é um agente 

performativo? Quais serão suas performances no cotidiano escolar? Encontramos em Abreu 

(2016) uma pista a indagações acima, já que para ele a performatividade docente está ligada 

ao modo de atuação do profissional, uma vez que a repetição do discurso permite que ele se 

legitime enquanto professor ou professora. Richard Schechner (2010, p. 30 e 31), ao ser 

questionado durante uma entrevista, sobre a performance do ensinar, argumenta que ―ensinar 

não constitui uma performance artística, mas certamente é uma performance.  

No ensinar, o professor precisa definir certas relações com os estudantes. O professor 

precisa desempenhar o papel do professor, que pode variar de circunstância a circunstância‖. 

Além disso, para o autor o ―ensinar – como qualquer outra ocupação – traz consigo certas 

convenções de comportamento, de vestuário, linguagem e por aí em diante‖. Como salienta o 

trecho abaixo: 

Se uma pessoa apresenta-se totalmente desgrenhada, vestindo roupas sujas, 

falando de modo incoerente, deixando a sala de aula antes do tempo 

marcado, seria muito difícil aceitá-la como um/a professor/a. Essa pessoa 

não estaria desempenhando o papel do professor. (SCHECHNER, 2010, p. 

31) 

 

Mesmo não possuindo igual empregabilidade, em alguns momentos, a docência 

masculina pode ser vista a partir desta lógica social quando o corpo masculino é percebido no 

ambiente escolar, a comunidade familiar e os/as estudantes, inclina-se para tentar interpretar 

os papéis e as performances produzidas pelos/as professores/as (SCHECHNER, 2010). Neste 

caso, interpretar as performances, é especular a masculinidade do professor e se for 

necessário, alçar questionamentos e discursos que nem sempre correspondem com a verdade. 

A partir dos fatos mencionados, fica a ideia de que é preciso, visibilizar a docência 

masculina, pois esta pode ser um caminho em que a docência não seja pautada apenas num 

ideário feminino, mas possa assim começar uma desconstrução ou desnaturalização de um 

setor importante da sociedade. Consequentemente, deseja-se uma docência baseada, na 

qualidade de um dispositivo e praticada por pessoas, sem distinção de gênero, sexo, cor, 

religião e classe.  

 

 

 

                                                           
17

 ―Performance não trata sobre saber de uma vez por todas o que é isso tudo. Performance é, por definição e por 

prática, provisória, em construção, processual, lúdica: da segunda a enésima vez‖ (SCHECHNER, 2010, p. 34). 
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3. DOCÊNCIA MASCULINA E OS DISPOSTIVOS PERFORMÁTICOS  

 

No capítulo anterior apresentamos uma breve discussão acerca do processo histórico 

da formação docente. Identificamos alguns pontos na educação no Brasil que aborda a 

questão. Além disso, explicitamos as mudanças ocorridas na docência, passando pela 

docência masculina e o processo de feminização até os dados atuais. Neste capítulo 

promovemos uma discussão voltada às formas de masculinidades e feminilidades existentes, 

analisando a partir dos embasamentos teóricos de Connell (1995) e Vale de Almeida (1996). 

Para finalizar, trouxemos uma breve discussão sobre as formas de resistências praticadas por 

professores do sexo masculino, baseando-nos na teoria de (FOUCAULT, 1988). 

 

3.1 A construção de masculinidades e feminilidades em jogo no contexto escolar 

 

Ser um homem feminino 

Não fere o meu lado masculino 

Se deus é menina e menino 

Sou masculino e feminino 

Olhei tudo que aprendi 

Que um belo dia eu vi 

E vem de lá o meu sentimento de ser 

Meu coração mensageiro vem me dizer 

Salve, salve a alegria 

A pureza e a fantasia 

Vou assim todo o tempo 

Vivendo e aprendendo 

 

(Música: Masculino e Feminino, 

Composição: Baby Consuelo, Didi Gomes e Pepeu Gomes) 

 

Ao escolher esta música, visamos destacar que o masculino e o feminino são vividos e 

aprendidos através do meio social. Intenta ainda a análise de como são formadas as 

masculinidades para que possamos compreender as atitudes em a relação à produção do 

gênero e suas resistências. Mesmo que não haja um consenso entre os estudos em torno das 

masculinidades este conceito surge posteriormente aos estudos feministas, no momento em 

que se questionam determinados padrões tradicionais ou hegemônicos de masculinidade. 

Como citado anteriormente, o magistério foi ao longo dos anos tornando-se feminino 

em decorrência de vários fatos históricos e culturais, a ideia de que a mulher está mais 

preparada para atuar com crianças pequenas está relacionada ao fato da maternidade, da 
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mulher enquanto cuidadora. Estes ideários são percebidos tanto nas famílias quanto nas 

escolas, reforçada pela existência de diversos estereótipos.  

 

(...) uma matriz cultural comum informando os ideais de relação mãe-filho 

na família e professora-aluno na escola, uma matriz estruturada a partir das 

prescrições de cuidado infantil e ideais de maternidade como atributo natural 

das mulheres, cujas raízes mais profundas podem ser encontradas no 

pensamento pedagógico do século XVIII e nas ideias de infância, 

feminilidade e maternidade então gestadas. (CARVALHO, 1999, p. 25) 

 

Analisando a citação acima, ao compreender a escola enquanto feminina, podemos 

supor que ao ressaltarmos as vozes femininas dentro do contexto escolar, estamos de forma 

automática calando as vozes masculinas que entram no magistério. Portanto, quando surge um 

professor do sexo masculino na escola, ele se depara com um espaço repleto de significações 

tidas femininas: cuidadora, carinhosa, paciente, entre outras. Para RABELO (2008) estes 

adjetivos remetem a uma visão normalizadora do que é ser homem ou ser mulher. Contudo, 

não existe apenas uma forma de ser homem ou mulher, mas sim diferentes maneiras de viver 

a feminilidade e a masculinidade.  

Nos últimos 40 anos as produções sobre os estudos de gênero no campo das Ciências 

Humanas e Sociais, foram ampliadas nos países ocidentais. A maioria dessas produções foi 

realizada por mulheres pesquisadoras que identificavam em suas pesquisas o homem como 

dominador das mulheres. Em conformidade com Conceição (2011) os homens conseguem 

desempenhar e produzir várias masculinidades, assim, não as tornando singular, mas plural. 

Para a autora, estas produções estão ligadas ―às normas sociais que questionam a postura 

masculina e as performances utilizadas para fazer valer a masculinidade hegemônica, à 

medida que mostra de quais maneiras são transmitidas as noções de feminilidade considerada 

pela visão masculina subalterna‖. (ibidem, p. 34) 

Rabelo (2013) considera que as masculinidades e feminilidades são produzidas nas 

interações sociais. Para a autora, ambos os gêneros partilham dos estereótipos e contribuem 

para a promoção da desigualdade. A autora destaca a importância dos estudos de gênero, uma 

vez que são a partir destes estudos, que conseguimos realizar uma análise sobre a presença 

dos homens em profissões socialmente consideradas femininas, tendo em vista, que ―o 

trabalho desses profissionais entra em conflito com as expectativas e pode mostrar exceções 

aos padrões de gênero ou tentativas de reafirmação de sua masculinidade‖ (ibidem, p. 911). 
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Connell no texto Políticas da Masculinidade (1995) se propõe a teorizar o conceito de 

masculinidade, interligado ao conceito de gênero, por considerar os estudos produzidos pelas 

feministas. Assim Connell sobre a masculinidade define:  

 

É uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura 

das relações de gênero. Existe, normalmente, mais de uma configuração 

desse tipo em qualquer ordem de gênero de uma sociedade. Em 

reconhecimento desse fato, tem-se tornado comum falar de 

―masculinidades‖. (CONNELLL, 1995, p. 188) 

 

Para o autor as masculinidades são construídas a partir de narrativas, que se apropriam 

da cultura e comprime aos rapazes a agir/sentir de forma que se distanciem do comportamento 

dito feminino. Esta norma social é internalizada pela maior parte dos rapazes, que adota 

maneiras e interesses masculinos, tendo como custo, frequentemente, a repressão dos seus 

sentimentos. A isso podemos indagar: Será esta ideia vem ao encontro da falta de professores 

do sexo masculino nas escolas? Os homens se sentem fora das normas por perceberem a 

escola enquanto espaço feminino?  Em conversa informal com os professores das turmas 

entrevistadas os mesmos conseguem perceber determinados olhares diferenciados, porém eles 

não revelaram se houve comentários acerca da sua masculinidade, mas sabemos que o não 

dito também diz coisas, já que os corpos são falam.  

Posteriormente, este conceito de masculinidade foi ampliado por Connell, ao discutir o 

conceito de hegemonia, onde ―as masculinidades hegemônicas são construídas juntamente 

com outras masculinidades‖, na medida em que busco a hegemonia com outros de homens 

que ―lutam por domínio através da definição social da masculinidade‖ (CONNELLL, 1995, p. 

190 e 191). Já Almeida (1996), reflete a masculinidade hegemônica, enquanto um modelo 

cultural ideal e inatingível, tendo em vista que nenhum homem exerce sobre todos os outros 

homens e sobre todas as mulheres o mesmo efeito controlador, este se altera quando 

intersecciona com outras categorias, a exemplo de raça, de classe, de religião, dentre outras. 

Assim, a masculinidade hegemônica é aquela que atua para inferiorizar o feminino e as 

masculinidades ditas subalternas como ressalta o autor: 

 

A masculinidade é um modelo cultural ideal que, não sendo atingível por 

praticamente nenhum homem, exerce sobre todos os homens um 

masculinidade não é simétrica da feminilidade, na medida em que as duas se 

relacionam de forma assimétrica, por vezes hierárquica e desigual. 

(ALMEIDA, 2000, p. 17) 
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Conceição apud Bourdieu (2011), nos leva a pensar sobre o conceito de dominação 

masculina, no qual evidencia a dominação como algo resultante de um longo processo 

histórico. A dominação estaria no inconsciente das pessoas, que em alguns momentos, 

pretendem assumir posições de igualdade entre os sexos, mas acabam por cair em 

contradição. Neste entendimento, ―o gênero pode e deve ser entendido como uma construção 

histórica das relações de poder entre homens e mulheres, sem antes refutar as definições de 

masculinidade e feminilidade, colocando-as numa base dicotômica‖ (p. 16). Portanto, é 

fundamental debater sobre as relações de poder que marcam a masculinidade e feminilidade.  

Para Almeida (1996) a masculinidade e feminilidade são metáforas de poder e de 

capacidade de ação que estão acessíveis a homens e mulheres. Deste modo, há muitas formas 

de viver a masculinidade e a feminilidade, uma vez que elas sofrem variações ao assumir 

traços identitários de determinados grupos.  

Rabelo (2008, p. 176) aponta que a construção da identidade masculina ainda tem sido 

muito associada ao ―não ser: não ser feminino, não ser homossexual, não ser dócil, não ser 

efeminado na aparência física ou nas maneiras‖. Vale ressaltar, que para a grande maioria das 

pessoas, ser homem está constituído em não ser mulher e possuir órgãos genitais masculinos. 

Almeida (2000, p. 128) reforça este pensamento, ao explicar a complexidade de remeter para 

caracteres físicos do corpo uma questão de identidade pessoal e social, pois ser homem nunca 

se reduz aos caracteres sexuais, mas ―a um conjunto de atributos morais de comportamento 

socialmente sancionados, constantemente reavaliados, negociados e relembrados‖. Em suma, 

em constante construção.  

No que tange às discussões sobre o retorno dos homens ao magistério nos anos 

iniciais, questionamentos e discursos são proferidas, com o intuito de entender a 

masculinidade do professor. Ao indagar os/as alunos/as sobre uma possível discriminação 

sofrida por algum professor, as respostas apontaram para um enorme consenso acerca da 

sexualidade do professor.  

 

Falaram que meu professor era viado. (Aluno/a 1 – 1º ano) 

Ah, eu também já ouvi isso. (Aluno/a 5 – 2º ano) 

Eu também já ouvi já. (Aluno/a 3 – 2º ano) 

A minha amiga falou, que o tio Armando é “bixa”. (Aluno/a 3 

– 3º ano). 
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Com base no diálogo acima fica evidente que as respostas dos/as alunos/as estão 

embasadas e reproduziam os discursos de pessoas/familiares. A partir dos discursos dos/as 

alunos/as produzidos, é plausível pensar que a suspeição e a desconfiança controlam o 

imaginário dos e das alunas sobre a sexualidade destes professores. Neste caso, a sexualidade 

dos professores está sendo associada à homossexualidade. Para Sayão (2015, p. 210) ―a 

estreita relação e os modos como concebemos a masculinidade e a feminilidade com a 

sexualidade fazem parte desse contexto de representações culturalmente construídas e 

produzidas/reproduzidas nos diferentes espaços sociais‖. 

Ressaltamos que esta sexualidade só deixará de ser analisada quando o professor 

apresentar significações que contemplem uma ordem heteronormativa, como exemplo, se for 

casado com uma mulher, possuir uma namorada e apresentar aos/as colegas da escola ou até 

mesmo se for solteiro, mas possuir o imaginário de ―pegador‖. Estas interrogações aparecem 

porque a sociedade reafirma diariamente um binarismo que resulta do binômio homem-

mulher.  

Automaticamente, se o magistério nos anos iniciais está legitimado como um campo 

feminino, o homem que adentra esse espaço se opõe a esta norma, logo está sujeito a ser 

considerado homossexual. Contudo, se partirmos do princípio de que uma docência é 

produzida por pessoas, sem distinção de sexo/gênero compreenderemos que sempre existirá 

espaço na escola para os homens heterossexuais ou qualquer outra forma de concepção de 

pessoa. Ao realizar o mesmo questionamento junto aos/as responsáveis, com intuito de 

contrapor os discursos produzidos obtivemos os seguintes discursos: 

 
Não. Ninguém comenta, por enquanto não. Não posso falar nada, pelo 

contrário, são professores dedicados. Eu venho aqui, converso com eles, 

eles passam o que acontece com os meus filhos. Nada a falar deles. 

(Ricardo) 

 

Olha, não exatamente mal, mas é aquilo, conversas entre pais mesmo. Tipo, 

Paula, agora vai ser um professor homem (porque foi um rodízio de 

professores, até ficar o Arildo). Falei olha, a princípio não tenho nada a 

falar não, porque eu não o conheço. Independente do sexo, o importante 

para mim é ser um bom professor. Isso eu já constatei que ele é. Então falei 

assim, preconceito não, porque eu também já tive professores. Mas é obvio 

que a gente fica com preocupação, por que a gente vê coisas na televisão. 

Infelizmente a gente sabe que tem isso. Mas eu acho que a gente não pode 

abranger, por que soa uma coisa... é uma coisa muito singular. E nem é 

questão de preconceito, só ficamos meio assim, apreensivo. Inclusive depois, 
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ela veio falar: acabou o problema, ele é ótimo. Então o importante é ser um 

bom professor. (Paula) 

 

Os discursos se apresentavam de modo divergente e desconexo. De um lado, os/as 

alunos/as reproduziam discursos voltados à ótica da desconfiança sexual do professor; do 

outro lado os/as responsáveis que eram norteados por uma suposta neutralidade, sem 

professar, verbalmente, nenhum comentário discriminatório acerca do professor. O que 

aparece no discurso da Paula são a desconfiança e o medo de pensar sobre um possível abuso 

sexual, contra sua filha. A esse respeito a autora Jane Felipe, acrescenta: 

Cria-se uma ideia corrente de que só os homens são abusadores em 

potencial, por possuírem uma sexualidade tida no senso comum como 

incontrolável, quase ―animalesca‖. Outro equívoco é associar a pedofilia e o 

pedófilo aos homossexuais, como se estes representassem um perigo 

constante aos bons costumes e às práticas sexuais consideradas legítimas. É 

preciso lembrar também que as estatísticas dificilmente fazem referências às 

mulheres, na medida em que estas, no exercício da maternidade ou na função 

de cuidadora de crianças, parecem estar sempre acima de qualquer suspeita, 

o que nem sempre é verdade. (FELIPE, 2006, p. 214) 

 

A autora ainda afirma que a ampla divulgação na mídia de casos de abuso sexual, por 

parte de padres, médicos, educadores, artistas e outros acusados de pedofilia, têm promovido 

certo pânico moral nos/as responsáveis e uma mudança de comportamento dos professores, 

frente às crianças, por receio de serem confundidos com pedófilos. 

O convívio com aquilo que classificamos como diferente nem sempre é fácil, 

principalmente quando se fala sobre os homens que rompem com o imaginário social e se 

aventuram no magistério dos anos inicias. Por isso, a discussão de gênero e sexualidade é 

indissociável da discussão de discriminação. Ela transparece desde a histórica desigualdade 

entre a dominação masculina, o papel inferior atribuído às mulheres, até os casos mais 

recentes e contínuos de homofobia. Ainda que o século XX tenha sido testemunha de uma 

crescente tentativa de igualdade entre homens e mulheres (principalmente através da força do 

movimento feminista). Todavia, os casos de diferença salarial entre homens e mulheres no 

trabalho, de violência doméstica e estupros continuam acontecendo.  

É essencial lembrar que o preconceito, a discriminação e a violência continuam 

presentes e estruturantes nas sociedades. O que se percebe, inclusive, é que as violências 

relacionadas a gênero e sexualidade são atravessadas por outras formas de preconceito e 

desigualdade presentes em nossa sociedade, como o preconceito racial e/ou de classe, a 



  

48 

 

intolerância religiosa, etc. Mas será somando esforços que se pode criar uma existência 

respeitável que preze por uma cidadania plena.  

 

 

3.2 Práticas de resistência e a construção da legitimidade da docência masculina 

 

Pensar a docência enquanto um ato de resistência é confrontar os discursos que são 

produzidos por meio do social e da cultura, é de alguma forma contrapor a docência nos Anos 

Iniciais que se apresenta como um campo hegemonicamente feminino. Ao mesmo tempo em 

que percebemos uma forte resistência do homem para ingressar na docência dos anos inicias – 

por múltiplas representações generificadas, incluindo os baixos salários RABELO (2010, 

2013) – aqueles que escolhem seguir a profissão, vivenciam um processo de resistência 

perante a ótica social produzida pela sociedade.  

Na atualidade, ser professor dos Anos Iniciais é romper com barreiras e enganos que 

surgem durante a realização da docência, além disso, é não se curvar frente aos discursos 

normatizadores, produzidos em torno da docência que a legitima como lugar feminino. Ao 

pesquisar sobre os processos da resistência da docência masculina nos Anos Iniciais, quase 

não encontramos referências que pudessem ajudar no embasamento teórico da discussão. 

Assim, acreditamos que de certo modo, estamos suscitando uma discussão de extrema 

importância, à medida que as produções em relação à docência masculina, não contemplam a 

questão das resistências exercidas pelos professores atuantes. 

A discussão de resistência se opera junto às relações de poder. Para ele, ―onde há 

poder há resistência‖ (FOUCAULT, 1988, p. 105). Em vista disso, podemos compreender que 

a resistência como parte do poder. 

 
[...] lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso 

mesmo), esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 

poder. Deve-se afirmar que estamos necessariamente ―no‖ poder, que dele 

não se ―escapa‖ [...]. Esses pontos de resistência estão presentes em toda 

rede de poder. Portanto, não existe com respeito ao poder um lugar da grande 

Recusa – alma da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do 

revolucionário. Mas sim, resistências no plural que são casos únicos: 

possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 

interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não podem existir a não 

ser no campo estratégico das relações de poder‖ (FOUCAULT, 1988, p. 105 

e 106, grifo do autor). 
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Deste modo, podemos compreender a resistência como uma estratégia que irá atingir 

as relações de poder. Foucault (1998, p. 241) afirma que ―para resistir é preciso que a 

resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele [...], como 

ele ela vem de baixo e se distribui estrategicamente‖. Portanto, é necessário que nós, 

professores homens, nos posicionemos frente às posições hierárquicas e desiguais de gênero, 

criando resistências aos modelos hegemônicos de masculinidade (MEDRADO; LYRA, 2003) 

que são praticados dentro e fora da escola.  

Durante o processo de trabalho de campo, com os grupos focais, indagamos os/as 

alunos/as sobre o que eles/as sobre o porquê e a necessidade de possuir mais professores 

homens nas escolas. Constatamos, de forma geral, que os/as alunos/as gostariam que a escola 

fosse composta por mais professores homens, como mostra o trecho abaixo: 

 
Porque o professor é mais jeitoso. (Aluno/a 2 – 1º ano) 

Sim. Porque tem muitas mulheres. Quero que tenham mais homens. (Aluno/a 

1 – 2º ano)  

Porque eles fazem a escola melhor. (Aluno/a 3 – 2º ano) 

Sim. Porque, os homens são mais inteligentes do que as mulheres. (Aluno/a 

4 – 2º ano) 

 

A partir desta percepção, notamos que o professor do sexo masculino, transmite aos/as 

alunos/as uma suposta segurança ao exercer a profissão. Sustentando pela maioria dos/as 

participantes, a docência masculina pode e deve continuar sendo exercida pelos homens para 

as crianças. Além disso, existem aqueles/as alunos/as, que mesmo reforçando o binarismo, 

acreditam que a docência, pode ser exercida por outros gêneros. 

 

Tem que ter os dois. Os homens e as mulheres dando aula. (Aluno/a 5 – 2º 

ano) 

Tem que ser os dois. (Aluno/a 6 – 2º ano) 

 

Feito o mesmo questionamento aos responsáveis, obtivemos respostas dúbias: ao 

mesmo tempo em que discursava sobre a necessidade de ter mais professores homens, reforça 

a ideia de que é o homem/professor enquanto detentor de autoridade e respeito. 

 

Claro, com certeza. Eu acho que o homem também dá mais segurança 

(respeito) para os alunos. Muitos alunos não respeitam nem o professor e 

nem a professora, mais ainda as mulheres. Eu já fui aluno e sei como é. E 

como vejo aqui, tem alunos que não respeitam a professora o professor, a 

porteira e merendeira. Então eles têm que ter o respeito. (Ricardo) 
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O homem. Eles respeitam a mulher sim. Tem que ter pulso firme. A mulher 

também dá... então é fundamental os dois dentro da escola. (Ricardo) 

 

 

Assim como Ferrari e Castro (2015), questionamos o imaginário do homem possuidor 

do respeito e da autoridade dentro da sala de aula. Fundamentados nos estudos de Foucault os 

autores afirmam que o modelo de escola, realiza investimentos que apostam para ―vigilância, 

para controle e para punição como mecanismos capazes de disciplinar os sujeitos e construir 

corpos dóceis [...] em que as pessoas, uma vez confinadas, devem obedecer a regras de 

disciplinas sem questionar‖ (FERRARI; CASTRO, 2015, p. 59). Portanto, de forma 

cuidadosa, é necessário criar mecanismos que questionem os processos de controle e 

disciplina dentro contexto escolar. 

Sendo assim, enfatiza-se que o processo de resistência do professor sexo masculino 

mostra-se superior ao controle por parte de coordenadores/as, professoras, auxiliares, 

responsáveis e pelos/as alunos/as sofrido por ele dentro da escola. A escola como espaço 

democrático deve assegurar que a prática da docência masculina seja reconhecida por toda 

comunidade. Por fim, não podemos deixar de enfatizar que a docência também produz e 

reforça o binarismo, uma vez que o homem necessita demarcar o seu esforço diário no 

ambiente escolar, é fácil supor as dificuldades que enfrentam e enfrentarão os/as travestis e 

transexuais que nem ao menos são mencionadas na maioria das produções acadêmicas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A HISTÓRIA NÃO ACABOU 

 

Nestas considerações muitas imagens me vêm à mente. Posso afirmar que em tão 

pouco tempo vivenciei diferentes sentimentos. Em alguns dias produzi de forma alegre, 

sorridente, conseguindo intercalar a escrita com uns passos de dança no centro da sala. Já em 

outros me vi cercado por sentimentos de tensão, angústia e até um choro mais explosivo. 

Certo disso, este trabalho está recheado de emoções, que juntos formam as páginas do 

processo de descobertas da docência masculina. 

Este trabalho teve como objetivo verificar o lugar do homem na docência, além de 

tentar entender como este corpo é/foi visto pelos/as alunos/as e/ou responsáveis e, ainda 

cumpriu a tarefa de problematizar as representações de masculinidades produzidas nos 

discursos.  

No primeiro capítulo, introduzimos as discussões referentes ao conceito de gênero e 

como suas premissas nos ajudaram a tecer o desenvolvimento do trabalho. Apontamos os 

movimentos feministas e LGBTs como momentos de suma importância para a 

contextualização inicial das discussões de gênero e sexualidade, por fim, apresentamos a 

teoria queer, que surge para contestar a suposta tranquilidade dos estudos relativos ao gênero. 

No segundo capítulo, a discussão inicial ficou pautada nas representações do 

imaginário social, além das percepções dos sujeitos participantes da pesquisa que em alguns 

momentos reproduziam modelos normativos do ser homem e do ser mulher. Foi através dos 

dados históricos que conseguimos entender o motivo pelo qual a docência é naturalizada 

como feminina. Os momentos históricos evidenciaram que inicialmente a docência era 

praticada e vivenciada somente pelos homens, mas que após o processo de feminização do 

magistério os homens começaram a se ausentar por perceberam que o magistério estava em 

processo de desvalorização, incluindo os baixos salários. E ainda, sugerimos pensar a 

docência enquanto performance, uma vez que é uma profissão que deve ser produzida por 

pessoas e as marcas dos gêneros não sejam empecilhos para uma prática eficiente.  

No terceiro e último capítulo, enfatizamos os processos de construção das 

masculinidades e feminilidades docentes, atravessadas pelos fatores sociais, culturais e 

discursivos. A partir dos discursos de alunos/as, percebemos que o campo da docência 

masculina é perpassado por preconceitos produzidos a partir da sexualidade do professor. Já 

os responsáveis, demonstraram medo frente ao tema, por pressuporem que o homem possui 

uma sexualidade quase que incontrolável. No texto inicial provocamos a discussão sobre a 
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docência masculina enquanto ato de resistência. Foi através dos discursos dos/as alunos/as, 

que surgiu a necessidade de refletir sobre esta nova percepção. Mesmo não possuindo muitos 

referenciais teóricos acerca desta representação, conseguimos evidenciar que ser professor do 

sexo masculino é estar disposto a encarar e romper com as normas naturalizadas, 

estereotipadas e produzidas sobre a docência.  

A hipótese elaborada neste trabalho de conclusão de curso buscava verificar se existia 

preconceito velado sobre a docência masculina. De forma sublinear queríamos saber se a ideia 

de preconceito velado estaria embasada na crença de que as sociedades são masculinizadas e 

produzem uma visão estereotipada da mulher, enquanto cuidadora e reprodutora; a partir dos 

dados coletados e a análise feita com base nos teóricos trabalhados, pode-se dizer que a 

hipótese foi confirmada, ainda que parcialmente. Contudo, reconhecemos que o tema precisa 

ser melhor aprofundado. Ademais, foi possível perceber que a existência de alguns 

preconceitos velados nos discursos dos/as alunos/as, e dos/as responsáveis não convergiam. 

De forma a tentar responder este questionamento, suspeitamos que os/as responsáveis 

responderam aquilo que eles/as achavam que o entrevistador gostaria de ouvir.  

Por tudo isso, esperamos que este texto seja capaz de inquietar pensamentos, 

transformar ideias e de produzir novas reflexões juntos aos/as alunos/as, professores/as, 

responsáveis e interessados/as pela temática da docência masculina.  
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Escola 

 
Senhor(a) Diretor(a) do(a) _____________________________________________________ 

Apresentamos a V. Sª. O aluno____________________________________________,nascido 

em _____/_____/_____, residente à _____________________________________________, 

RG nº ______________________________, CPF nº ________________________________, 

regularmente matriculado (a) no Curso de _________________________________, matrícula 

UFF nº ______________________, para realizar um grupo focal com os alunos do ________ 

ano do Ensino Fundamental, sob orientação da Profª. Dra. Joanice Santos Conceição, do curso 

de Pedagogia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense 

(UFF).  

 As atividades realizadas nas dependências da instituição concedente não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza.  

Na certeza de sua valiosa cooperação, agradecemos a atenção dispensada. 

 

 

Santo Antônio de Pádua, ______ de _______________________ de 2016. 

 

___________________________________________________ 
Joanice Santos Conceição/UFF 

Orientadora 

 

 

___________________________________________________ 
Diretor(a) da escola 

 

 

___________________________________________________ 
Julio Cezar Pereira Araújo/UFF 

212065133 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Eu____________________________________________________________________________, 

CONCORDO em conceder entrevista referente ao tema ―Docência Masculina‖, a qual será 

registrada em áudio, transcrita e posteriormente incluída junto ao Trabalho de Conclusão de urso 

do aluno Julio Cezar Pereira Araújo, sob orientação da Profª. Dra. Joanice Santos Conceição, do 

Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense (UFF). Estou ciente de 

que: a) os dados coletados receberão tratamento pautado pelo respeito e pela ética; b) o único 

emprego dos mesmos será a contribuição para com o desenvolvimento desta pesquisa e utilização 

junto a atividades didáticas na UFF; c) receberei uma cópia deste ―Termo de Consentimento‖; d) 

minha participação na entrevista não implica em qualquer situação de vínculo empregatício, isenta 

de ônus para ambas as partes; e) posso interromper ou recusar a entrevista se assim desejar.  

 

ASSINALE a opção abaixo, caso necessário:  

(   ) NÃO CONCORDO que meu nome seja registrado no resultado desta pesquisa. Isso implica 

em que meu nome será substituído por um pseudônimo.  

 

Assinam o (a) entrevistado (a) e o aluno responsável pela entrevista/UFF.  

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Entrevistado (a) 

 

 

___________________________________________________ 
Julio Cezar Pereira Araújo/UFF 

212065133 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua, ______ de _______________________ de 2016. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Senhor(a) Diretor(a) do(a) _________________________________________________________ 

Apresentamos a V. Sª. o(a) aluno(a) __________________________________________________, 

nascido em ____/____/_____, residente à _______________________________________________, 

RG nº _______________________, CPF nº _______________________________, regularmente 

matriculado (a) no Curso de ____________________________________________________, 

matrícula UFF nº ________________, que deverá cumprir nesse estabelecimento de ensino o trabalho 

de entrevistas com professores e alunos, como parte da pesquisa que desenvolve para produção do 

Trabalho de Conclusão de Curso –TCC. O trabalho está sob minha orientação. 

 As atividades realizadas nas dependências da instituição concedente não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza. Durante a realização das atividades o aluno estará protegido 

contra acidentes pessoais através de seguro coberto pela apólice nº 93-15-401.896 – Liberty Seguros. 

 Na certeza de sua valiosa cooperação, agradecemos a atenção dispensada. 

 

 

___________________________________________________ 
Prof ª. Dra. Joanice Conceiçã, 

Orientadora da Pesquisa 

 

 

De acordo: ___________________________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo – Direção da escola) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santo Antônio de Pádua, _______ de ________________________ de 2016 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pais∕Responsáveis 

 
 
Este roteiro de perguntas faz parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense: ―ESTEREÓTIPOS E 

RESISTÊNCIAS: DOCÊNCIA MASCULINA NOS ANOS INICIAIS‖ de Julio Cezar 

Pereira Araújo, sob orientação da Profª Drª Joanice S. Conceição. Procura-se analisar a 

presença de professores do sexo masculino em turmas o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 

as representações dos alunos, pais ou responsáveis da cerca destes profissionais.  

Peço que disponha de um pouco do seu tempo para responder às questões. Ressalta-se 

que toda a informação fornecida será confidencial e estará unicamente acessível, na sua 

versão integral, ao pesquisador, supramencionado, garantindo-se, por conseguinte, o 

anonimato dos inquiridos. 

QUESTÕES 

 

 

1- Qual a sua idade? 

 

2- Sexo: 

 

3- Qual o sexo do aluno, ao qual você é responsável? 

 

4- Município que reside. 

 

5- Marque as razões, ao qual você acredita que influenciaram na escolha da profissão de 

algum professor do sexo masculino. 

 

6- Alguma vez, você já ouviu alguém discriminando ou falando mal de um professor, por ele 

dar aula para o Ensino Fundamental? Se sim, quais os tipos de comentários, que as pessoas 

costumam fazer? 

 

7- Em sua opinião por que existem poucos homens que querem ser professores do Ensino 

Fundamental? 

 

8 - Você acha que o professor do sexo masculino oferece algum risco à criança? Se sim, 

quais? 

 

9- Você acha que o professor do sexo masculino pode influenciar na sexualidade das crianças. 

Se sim, por quê? 

 

10- Você é de acordo que a temática da diversidade sexual seja trabalhada de sala de aula? 

Por quê? 
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11- Você acha importante que as escolas tenham homens no quadro de docentes? Por quê? 

 

12- Para finalizar, quem você acredita ter mais aptidão para dar aula no Ensino Fundamental? 

 

 

Desde já agradeço o tempo disponibilizado para pesquisa. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Aluno∕a 

 

 
Este roteiro de perguntas faz parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense: ―ESTEREÓTIPOS E 

RESISTÊNCIAS: DOCÊNCIA MASCULINA NOS ANOS INICIAIS‖ de Julio Cezar 

Pereira Araújo, sob orientação da Profª Drª Joanice S. Conceição. Procura-se analisar a 

presença de professores do sexo masculino em turmas o 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 

as representações dos alunos, pais ou responsáveis da cerca destes profissionais.  

Peço que disponha de um pouco do seu tempo para responder às questões. Ressalta-se 

que toda a informação fornecida será confidencial e estará unicamente acessível, na sua 

versão integral, ao pesquisador, supramencionado, garantindo-se, por conseguinte, o 

anonimato dos inquiridos. 

QUESTÕES 

 

 

1- Qual a sua idade?  

 

2- Sexo: 

 

3- Estado. Município/Bairro  

 

4- Em qual ano do Ensino Fundamental você está?  

 

5- Nome da sua escola. 

 

6- Durante a sua trajetória escolar, você já teve algum professor do sexo masculino? 

 

7- Quais as razões, ao qual você acredita que influenciaram na escolha da profissão de algum 

professor do sexo masculino. 

 

8- Em sua opinião, quem tem mais aptidão para dar aula na Educação Infantil ou no Ensino 

Fundamental? 

 

9- Já alguma vez, você já ouviu alguém discriminando um professor por ele dar aula para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental? 

 

10- Em sua opinião, por que existem poucos homens possuem o interesse em ser professor 

dos anos inciais? 

 

Desde já agradeço o tempo disponibilizado para pesquisa. 


