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Histórico da relação entre gênero e o cargo de professor

Isabel Ribeiro
Orientador: Guilherme do Val Toledo Prado
Segunda leitora: Giseli Lucas

Resumo:
No Brasil, os anos iniciais da educação - educação infantil e a primeira parte do ensino
fundamental - é uma área em que predominam profissionais do sexo feminino, tanto em sala
de aula, como em cargos administrativos. Contudo, não é preciso voltar muito na história
brasileira para perceber que a mulher não tinha espaço algum em qualquer área profissional,
claramente a educação não era exceção. Até o século XVIII não havia registros de mulheres
na área da educação, e os homens tinham prestígio por serem professores, sendo considerados
exemplo de conduta para a sociedade. Em questão de um século as mulheres já compunham
mais da metade do corpo docente e os homens eram considerados inadequados para o cargo
de professor. Neste trabalho pretendo elucidar o processo histórico que se deu para ocasionar
essa mudança drástica na profissão docente e como este processo levou a sociedade a
acreditar que os homens não são aptos para o cargo de professor nos anos iniciais da
educação, com recorte no Brasil desde a reforma Pombalina até os últimos 15 anos.

Palavras-chave: Profissão docente, homens, anos iniciais da educação.
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The relationship history between gender and the teacher’s position

Isabel Ribeiro
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Abstract:
In Brazil, the early years of early childhood education and the first part of elementary school is an area where professional women predominate, both in the classroom and in
administrative burdens. However, it is not necessary to go back much in Brazilian history to
realize that a woman had no space somewhere professional, clearly education was no
exception. Until the eighteenth century, there were no records of women in the field of
education, and men had prestige for teachers, being considered an example of conduct for a
society. Within a century, as women already made up more than half of college and men were
considered unsuitable for the teaching load. In this article, we intend to elucidate the historical
process that led to this change in the teaching profession and how this process led society to
believe that men are not suitable for the teaching load in the early years of education, with a
return in Brazil from Pombalina reform to the last 15 years.

Keyword: Teaching profession, men, recent years of education
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Introdução

Para entender como eu cheguei neste tema, e as implicações que ele tem, é preciso falar um
pouco sobre mim. Eu nasci quase na virada do século na cidade de Campinas, na minha casa
somos em quatro, meu pai, que trabalha com informática, minha mãe já fez de tudo um
pouco, mas que agora é formada em pedagogia e atua na área da psicopedagogia, e minha
irmã mais velha que é pedagoga também e atua em sala de aula. Na minha família em geral,
eu tenho três primas que são professoras, uma prima que é vice-diretora de uma escola
estadual e um primo que é professor de educação física. Minha família não tem muita
criatividade na hora de escolher a profissão. Em suma, eu venho de uma família de
professoras de educação infantil e fundamental I, imaginem as discussões nas reuniões
familiares.

Quando eu tinha quatro anos comecei a implorar para minha mãe me deixar ir para a escola,
como eu tinha uma irmã mais velha que já ia, eu me sentia deixada para trás por não ir à
escola ainda. Mas, como ser filha mais nova é muito complicado, só fui para a escola aos 5
anos (minha irmã foi desde os 3). Não me lembro de muita coisa desse primeiro ano, lembro
que eu sempre fui a sabichona da turma que não se impressionava com muita coisa, já que
minha irmã já tinha passado por esse estágio da educação infantil, e tudo o que ela aprendia
na segunda série ela me ensinava nas nossas brincadeiras de escola. Eu lembro que essa era
uma brincadeira frequente desde antes de eu entrar na escola, minha mãe até comprou uma
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lousa para minha irmã de tanto ela fingir que as paredes da cozinha da minha avó, que eram
de azulejo, eram lousas. Recordo-me perfeitamente do dia que ela pegou eu e meus primos e
foi ensinar pontuação, na escola estávamos aprendendo a juntar as letras em sílabas ainda e já
sabíamos o que era o acento circunflexo, o til e o acento agudo. Será que essa menina ia ser
professora um dia? Segundo meu pai, ele sempre soube que ela seria já que aos dois anos de
idade ela passava longas horas do dia dando aula aos seus pinos de boliche.

Quando cheguei no Pré, me deparei com as letras e desenvolvi um enorme rancor por elas, já
que não havia meios de eu aprender a juntá-las para formar palavras, como meus colegas
conseguiam muito bem. Passei de ano sem saber escrever, consequentemente aquelas férias
de fim ano foram completamente dedicadas a aprender a escrever com a ajuda da minha
professora particular de 9 anos, minha irmã, que sempre se orgulha dessa parte da minha
história. Não me lembro exatamente dos detalhes, mas ela me ensinou do jeito que ela
aprendeu, ela escrevia na lousa as sílabas e fazia eu decorar. Consegui entrar na primeira
série lendo. Na escola que eu estudava, a partir da primeira série já tínhamos aulas com
professores específicos de cada matéria, e eu tinha aula com 6 professoras diferentes,
contando com educação física. Obviamente quando você é criança muitas coisas passam
desapercebidas, e a não existência de homens naquela escola foi uma delas. Os únicos homens
eram os que cuidavam do prédio, em manutenção e o monitor da entrada que chamava nossos
nomes.

A partir daí começou minha saga por escolas, ficava no máximo dois anos em cada escola e
mudava, as vezes por falha da escola (como na primeira escola que até na primeira série, tudo
o que a gente fazia era assistir filmes), ou por problemas com colegas (minha irmã sofreu
muito com o bullying), e lá íamos nós para outra escola.
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Eu fiz o Ensino fundamental I em 3 escolas diferentes, e finalmente na última escola tive aula
com um professor, ele dava aula de espanhol e aparecia na escola 1 vez por semana, e então
eu fui pro fundamental II, que veio com vários professores e professoras, Junto com as
primeiras notas baixas, primeira vez na sala da direção, primeira vez que eu ouvi falar em
faculdade já que eu tinha provas com questões de vestibular, ou seja, muita dor de cabeça para
mim. Ao contrário do ensino Fundamental I a escola que eu cursei o sexto e sétimo ano era
bem equilibrada, mas ainda com as mulheres sendo a maioria, desde a recepção até a direção.
Meus últimos dois anos de fundamental foram em outra escola que a maioria esmagadora dos
professores eram do sexo masculino, eu tinha 8 professores e 5 professoras, incontáveis (13)
matérias, e um medo terrível de ir para o ensino médio e ser tudo pior do que já estava, o que
realmente foi.

Chegando no ensino médio, minha aspiração era ser engenheira química, ou engenharia de
alimentos, pela simples vontade de contrariar as expectativas de todos ao meu redor que
diziam que eu seria professora igual ao resto da minha família. Não adiantou espernear muito,
já que eu me dei conta que não tinha muita opção, porque primeiro: eu detestava física;
segundo: eu dava aula desde os 13 anos e sabia que no fundo era isso que eu queria estudar; e
terceiro: a única profissão que eu sempre me imaginei atuando desde criança era professora
(além da dança, que eu não tinha a menor chance). Então, apesar de ter pegado recuperação
por dois anos seguidos em redação, eu prestei vestibular em dois cursos que dependiam da
escrita (essa era uma das razões para eu fugir da profissão familiar) Pedagogia e História e
passei em Pedagogia. A primeira coisa que minha irmã me disse: eu não sei porque você
prestou Pedagogia se você detesta escrever, é basicamente o que você vai fazer durante 4
anos. Tive que pegar gosto pela escrita na marra. Se meu eu de 13 anos me visse prestando
Pedagogia ele me dava uma surra no mínimo, já que o plano o tempo todo era a engenharia.
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Engraçado que eu comecei a dar aula, porque a maioria dos meus amigos tinham se
voluntariado, não foi muito pensado e, como já disse, eu nem imaginava que era esse caminho
que eu ia seguir, mas essas aulas me ajudaram a conhecer o mundo infantil. Obviamente,
olhando para trás vejo muitas coisas erradas que eu fiz, mas desde lá já pensava em maneiras
de tornar minha aula mais interessante e agradável, e não ouvia as outras professoras quando
elas diziam que eu deixava as crianças brincarem demais durante as minhas aulas. Vale
constar que não era em uma escola, era um trabalho voluntário na minha igreja, então eu tinha
uma certa liberdade de como dar as minhas aulas.

Quando entrei na faculdade, logo no primeiro ano tive duas matérias de História da Educação,
e foi aí que eu comecei a fazer as perguntas que eu não conseguia fazer durante a minha
infância, já que comecei a perceber que a educação começou para os homens, pelos homens.
O professor era o exemplo de formação para o aluno, aquele que tinha caráter e força. O
homem era treinado para lidar com crianças e a capacidade de ele lidar com elas não era
questionada, como diz Louro (1997, p. 92):

O mestre – e o jesuíta é seu exemplo mais perfeito – é cuidadosamente preparado para exercer seu
ofício. 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 e corrigir com brandura – ele é o responsável
imediato e mais visível da formação dos indivíduos.

Se no início do Brasil o homem era considerado capaz de ensinar crianças a partir dos 7 anos,
uma prática vinda da Europa, por que não existiam homens dando aula nos anos iniciais da
formação da criança? Por que apenas 4 pessoas da minha turma eram homens, sendo que dois
deles desistiram no meio do primeiro ano, e um deles estava ali para poder atuar na área da
gestão? Quando ser professor passou ao encargo praticamente exclusivo da mulher e porque
isso aconteceu?
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Não levei essas questões a fundo na época, elas apenas me incomodavam, só fui realmente
parar para pensar a respeito quando, no terceiro ano, comecei a fazer estágio no ensino
fundamental. Eu ia para escola e me deparava com 10 professoras multidisciplinares, uma
professora de educação física e um professor de artes, ia para a faculdade e lá estava meu
professor de estágio narrando suas experiências como professor multidisciplinar, e eu
pensava: em que mundo ele deu aula para anos iniciais do fundamental?

Até que um dia ele citou a experiência de um colega dele, que dava aula em um berçário, para
bebês com até 1 ano de idade, e da oposição que ele tinha que lidar para conseguir trocar os
seus alunos, já que, segundo suas auxiliares, aquilo não era trabalho para ele fazer, ele não ia
conseguir trocar uma fralda. No fim da aula fui conversar com o professor e perguntei se ele
sabia de alguma pesquisa feita sobre esse tema, e ele desconhecia, disse que talvez tivesse
alguns TCCs a respeito. Finalmente fui pesquisar a respeito.

Quanto mais eu pesquisava mais material encontrava, encontrei pelo menos cinco trabalhos de
conclusão de curso a respeito do homem na educação infantil ou nos anos iniciais. Em um
deles, um dos mais recentes, li que em 2013, a rede municipal de Campinas contava com 7
professores de educação infantil, se pensarmos que a rede municipal de campinas abrange não
só a cidade de Campinas, como algumas cidades da região, esse número é quase inexpressivo.
Em outro Trabalho, a reflexão era desmistificar a relação da mulher com a criança, dizendo
que qualquer um é capaz de dispensar cuidados à criança, que, como todo o resto, ser
professor não é algo exclusivo de um determinado gênero. Mas a pergunta que ficou na minha
cabeça mesmo depois das pesquisas iniciais foi: quando, na história, lecionar nos anos iniciais
se tornou um papel exclusivo das mulheres e por quê? Seria resultado do machismo
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predominante que isolou as mulheres em uma determinada posição? Ou o apelo que homens
não sabem cuidar de crianças (resultado do machismo predominante)? Ou a desvalorização
crescente do trabalho do professor? Seria essa desvalorização proposital? É um
comportamento global ou apenas do Brasil? É reversível? É necessário que seja reversível?
Pretendo esclarecer algumas destas perguntas até o final deste trabalho.
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Desenvolvimento: A história da profissão docente desde o Brasil colônia

Para começar a destrinchar as questões é necessário voltar ao período colonial no Brasil em
meados do século XVIII, quando os jesuítas, únicos professores oficiais do Brasil colônia,
foram expulsos por pombal. Abaixo é possível ler um trecho do Alvará decretado pelo Rei
Dom José I de Portugal onde ele decreta a expulsão da Companhia de Jesus (Religiosos) e
ordenando o fechamento de suas escolas.

“Sou servido privar inteira, e absolutamente os mesmos Religiosos em todos os meus Reinos, e
Dominios dos Estudos de que os tinha mandado suspender: Para que do dia da publicação desde em
diante se hajão, como effectivamente Hey, por extinctas todas as Classes, e Escolas, que com tão
perniciosos, e funestos effeitos lhes forão confiadas aos oppostos fins da instrucção, e da edificação dos
meus fiéis Vassallos: Abolindo até a memória das mesmas Classes, e Escolas, como se nunca
houvessem existido nos meus Reinos, e Dominios, onde tem causado tão enormes lesoens, e tão graves
escandalos.” Alvará régio, de 28 de junho de 1759

A partir daqui a profissão docente no nosso país começa a se transformar, porque quando
Pombal expulsa os jesuítas, ele abre a profissão docente para outros homens, não mais
restringindo o ingresso ao mundo da educação aos padres. Vale notar que, neste período, a
profissão abriu somente para outros homens.

A reforma de Pombal se deu em várias frentes, como na economia, política, administrativa e,
a mais comentada nas aulas de história, na educação. O Marquês leva Portugal a uma primeira
ruptura entre Igreja e Estado, primeira e pequena, já que até hoje a Igreja tem um grande papel
na cultura Portuguesa, mas muito importante, pois além da iniciativa da escola pública, abre a
profissão docente. A reforma responsabiliza Portugal pela a educação, ou seja, a coroa a partir
desse ponto começa a cuidar exclusivamente da parte financeira e estrutural da educação, o
governo criou um imposto chamado de Literário sobre o vinho, aguardente e no Brasil, sobre
a carne. Esse imposto servia para pagar os professores e comprar livros e materiais para eles,
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e aquilo que sobrava da coleta, era enviado a Portugal. Os professores das primeiras letras
(primeiro estágio de ensino) tinham um salário de 12$500 Réis, o equivalente a mais ou
menos 1.500 reais por mês, além de ter cargo vitalício e alguns privilégios da nobreza.
Contudo seu salário poderia atrasar por meses, às vezes até anos, foram registrados casos de
professores que morreram antes de receber seus salários atrasados. Por essa razão os
professores recorrem a aulas particulares, ou outros trabalhos temporários para poderem se
sustentar. E aqui vemos um padrão que se repete até hoje, que foi estabelecido na base da
profissão docente no Brasil, o maior gigante que a educação enfrenta é a falta de
financiamento.

Desde o princípio a falta de dinheiro começou a afetar os salários e as condições de trabalho
dos professores, então apesar da reforma de Pombal ter aberto as portas para outros homens
entrarem para a educação, eles já começavam enfrentando dificuldades, tendo que recorrer a
aulas particulares para sobreviverem, mas ainda assim, era uma profissão que valia a pena,
pelo status que ela conferia. O professor era um exemplo de conduta na sociedade, visto como
um homem abnegado que não cobrava muito em troca dos infindáveis saberes que ele
possuía. ele ainda carregava esse estigma do sacerdócio da profissão, já que até aquele
período apenas padres eram professores. Para terem a licença de professor, o homem tinha
que passar por uma banca, que além de testar seus conhecimentos em noções de língua
portuguesa, gramática, catequese e escrita, também avalia sua conduta, portanto apenas um
homem com conduta moral e religiosa intacta que poderia ser licenciado.

Para além dos problemas financeiros, o teste mencionado acima era o único pré-requisito para
licenciar o professor, não havia preparo ou alguma educação formal a esses professores, as
escolas normais só surgiriam em 1835, quase cem anos depois das reformas de Pombal, e
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mesmo assim elas não eram difundidas. Segundo Moreira D’Azevedo, as escolas eram
comandadas por homens ignorantes pela falta de normas para estruturar o ensino, além de
apontar, novamente, a situação financeira da educação.

“Era então deplorável o estado das escolas primárias em todas as capitanias do Brasil, poucas existiam
e estas exercidas por homens ignorantes. Não havia sistema nem norma para a escolha de professores,
e o subsídio literário não bastava para pagar o professorado” (D’Azevedo, 1893, p. 148).

Além do problema de formação, a princípio as aulas eram dadas nas casas dos professores, e
apenas as escolas religiosas, que eram da responsabilidade de monastérios de outras ordens
que não da Companhia de Jesus. No fim a reforma não proibiu ou desvinculou totalmente o
ensino da Igreja, apenas afastou os jesuítas (eles foram deportados) e criou uma educação
pública, no sentido da responsabilidade do Estado sobre a educação, o que não tinha antes em
Portugal, mas era um movimento crescente na Europa, digo no sentido da responsabilidade,
porque as escolas não eram necessariamente gratuitas, essa escola não exclui as aulas
particulares, nem o religioso. Contudo o ensino de qualidade ainda era o religioso, já que o
promovido pelo Estado era fragmentado, os alunos ficavam fisicamente espalhados pelas
casas dos professores das diferentes matérias (Ler, escrever, contar, Latim, Grego, retórica e
filosofia) e os mestres não eram qualificados ou bem remunerados para a sua função.

A partir do século XIX as coisas começam a tomar forma, com Portugal estabelecendo que os
professores de todo o território, inclusive das capitanias da colônia, deveriam ser submetidos a
exames na presença do presidente da mesa ou pelo menos de um deputado, que teria que
nomear dois examinadores para acompanhar o processo, começa a aumentar a burocracia para
ser licenciado. Era o início da estruturação do ensino, um primeiro passo para a exigência de
formação que alguns anos mais tarde culminaria na abertura de escolas normais pelas
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capitanias, abertura essa que veio da exigência dos próprios professores, que se sentiam
despreparados para lidar com o crescente número de alunos. Quando falamos em números
precisamos considerar a época que estamos falando, 20 alunos por turma já era um número
consideravelmente alto, já que eram poucos os que tinham condição de estudar e não trabalhar
na lavoura.
Aqui no século XIX começam a surgir algumas mulheres na educação, freiras, religiosas,
professoras e instrutoras, que atuavam em conventos, orfanatos ou escolas de sociedade de
beneficência, mas não era exigida formação dessas mulheres.

Em 1835 a primeira escola normal é inaugurada no Rio de janeiro, e com o aumento da
demanda por escolas públicas, as escolas normais se espalham pelo Brasil, levando o nosso
país para a dianteira da américa latina em relação a desenvolvimento de preparação para
professores.

“Artigo 1º. Haverá na Capital da Província do Rio de Janeiro huma Escola Normal para nella se
habilitarem as pessoas, que se destinarem ao magistério de instrução primária, e os Professores
actualmente existentes, que não tiverem adquirido a necessária instrução nas Escolas de Ensino na
conformidade da Lei de quinze de Outubro de mil oitocentos e vinte sete, Artigo quinto. “Decreto de
criação da Escola Normal - 1835 nº 10

Essa escola era gratuita, e podiam entrar nela todos os brasileiros acima de 18 que soubessem
ler e escrever, no texto da lei de criação da primeira escola Normal, não há nenhuma menção
a mulher, e quando refere-se aos alunos (escolares) os chama de cidadãos, mas apesar de não
serem citadas, a escola normal logo passa a ser conhecida como preparatória para mulheres
em idade de casamento, tanto que em 1871, apenas 26 anos depois da criação das escolas
normais, a maioria de seus estudantes eram mulheres. Os professores já licenciados tinham
que fazer a escola Normal também, e aqueles que não se matriculassem seriam aposentados,
recebendo de acordo com a quantidade de anos que permaneceu na profissão.
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Nesse ponto vemos a estrutura da educação melhorar, com regras mais claras em sua lei e
espaços de formação para os professores, contudo o financiamento continuava precário, e
apesar da revolução industrial demorar para “chegar” no Brasil, ela teve reflexos na nossa
cultura, tais como o surgimento de novas profissões o que faz com que os homens comecem
a deixar o professorado para exercerem atividades mais rentáveis, já que eles eram vistos
como provedores do lar. Não só o surgimento de novas profissões, como a estruturação do
ensino, causou o princípio do abandono da profissão de professor, já que eles não gostavam
de perder sua autonomia em sala de aula (APPLE, 1988). Essa nova estruturação (abertura das
escolas normais, exigência de uma formação maior), ganhou mais um aliado a favor da
feminização do magistério: a demanda por mais escolas públicas. E era uma demanda muito
grande, ainda mais com o crescimento da mão de obra assalariada no Brasil, os imigrantes
principalmente, que precisavam de uma formação, e isso abriu um maior espaço para as
mulheres entrarem na área da educação. Nessa época é registrado um número menor de
homens nas escolas normais, e ainda assim alguns que chegavam a completar os estudos,
migravam de profissão logo em seguida, a profissão docente passa a ser vista como um
trampolim para outras profissões, deixa de ser o fim e passa a ser o meio. muitos homens
entravam na escola normal por falta de opção, mas quando viam uma oportunidade de mudar
de curso, assim faziam, ou terminavam os estudos e iam exercer outras profissões, como
mostra o relatório da escola Normal de `Pernambuco (1898).

“(...) até os que conseguem diplomas de professores (homens) abraçam imediatamente outras
carreiras mais lucrativas, de melhor aparência ou mais cômodas e vüo somente para as
escolas os poucos que mio podem vencer sua vocação ou fracos que carecem de nervos para
conseguir vantagens em outro campo.”
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Essa foi a segunda metade do século XIX e é aqui que vemos o início da transição em massa
de gênero na ocupação do cargo de professor. Nesse período discursos que a mulher é a mais
indicada para cuidar das crianças em idade primária ganham muita força, para apoiar a
entrada cada vez mais crescente da mulher na docência, e dá certo, as mulheres, ironicamente,
ganham maior espaço na sociedade patriarcal por meio de discursos patriarcais. Esses
discursos não eram unânimes, havia muita oposição a entrada definitiva da mulher na
docência por parte dos maridos, ou dos pais que viam o trabalho assalariado como uma
mancha na reputação das mulheres, tanto que a princípio mulheres mais pobres que começam
na jornada de trabalho, as mulheres das elites podiam sim ensinar, mas tinha que ser um
trabalho voluntário, isso as tornavam valorizadas pelos seus futuros ou presentes maridos, o
trabalho assalariado as tornavam “menos damas” (APPLE,1988). outra oposição partiu das
próprias mulheres que não concordavam com os limites impostos pela sociedade e lutam para
conseguirem entrar no mercado de trabalho por seus próprios méritos e não por discursos mas
a urgência causada pela falta de professores impulsionou falas do tipo “mulher é mão e por
isso sabe cuidar melhor de crianças” até elas se tornarem uma verdade incontestável
(contestada). Nessa época a ideia de que a mulher trabalha porque quer, e não porque precisa,
era o que justificava elas ganharem menos que seus colegas de profissão, o que graças
também aos discursos sobre a amabilidade das mulheres com as crianças em razão da
maternidade, perde força e uma lei é aprovada em 1866 declarando que todos os professores,
exceto os de geometria e cálculo que ganhavam mais, receberiam o mesmo salário. Esses
discursos, contudo, contribuem para afastar ainda mais o homem “bruto” e “ríspido” das salas
de aula. Eles começam a migrar para os cargos de superintendentes e administradores das
escolas, que só são criados por uma formalização maior do ensino, logo os professores que
foram perdendo sua autonomia em sala de aula por causa dessa estruturação do ensino,
passam aos cargos que suprimem a autonomia de outros professores, no caso professoras, em
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sala de aula, mantendo a característica patriarcal da sociedade, já que as mulheres vão
trabalhar, que trabalhem sob a supervisão do homem, porque elas são dóceis e compreensivas
e conseguem lidar apenas com as crianças, a administração, a elaboração de regras, de
conteúdo, que os homens façam (APPLE, 1988). Isso é uma discussão extremamente atual,
pois os papéis já estabelecidos previamente para a sociedade que entraram na escola seguindo
as mulheres, não são repensados até hoje. Os homens ainda são a maioria do professorado em
universidades, e cargos de administração, que consequentemente tem mais prestígio e salários
maiores, ainda há muito espaço para a mulher conquistar dentro das universidades, do mesmo
modo que existe muito espaço para o homem conquistar dentro da sala de aula dos anos
iniciais da educação. O fato de estarmos vivendo um momento de quebra de rótulos, de
entender o ser humano por quem ele é e não pela sua construção social de gênero, não muda a
reprodução que ainda é feita desde o século XVIII em termos de papéis sociais dentro da
educação, e desde sempre em questão de papéis sociais no geral.

Voltando ao século XIX, uma outra justificativa muito difundida era que dessa forma as
solteiras treinavam para terem seus próprios filhos, e as casadas se mantinham perto de casa
no sentido de continuarem a fazer o mesmo trabalho de casa na escola. Aliás a profissão
docente era a que mais tinha mulheres casadas, já que como secretárias, ou enfermeiras, as
mulheres ficavam em maior contato com outros homens que não fossem seus maridos, o que
não era bem visto. Mais um fato que comprova que o número de professores era cada vez
menor nas escolas.
Na primeira metade do século XX o número de professoras primárias aumenta ainda mais, no
final do século XIX elas já formavam metade do corpo docente no Brasil. Esse aumento se dá
devido a uma grande demanda da sociedade por mais escolas gratuitas, devido à grande crise
instalada em 1920 somada a uma maior industrialização do Brasil que gera uma classe
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operária maior vinda do campo para a cidade e essa classe operária demanda mais escolas
públicas. Isso garante ainda mais espaço para a mulher no mercado de trabalho, que passam a
ser parte da População Economicamente ativa. E abriu caminho para elas conquistarem outras
áreas profissionais, mas nenhuma com a segurança de uma reputação sem manchas com a
docência, como comentado acima.

Os problemas estruturais que acompanham a profissão docente continuam a assombrar no
início do século XX (até hoje), contudo além da profissão ser majoritariamente feminina já
que a mulher é mais apta a lidar com crianças, os baixos salários contribuem para a saída
quase que total de homens na educação primária, deixando espaço para eles apenas na gestão.
Segundo Michael Apple, os salários diminuem devido a presença das mulheres, ele observa
que o mesmo aconteceu com os trabalhos em escritório, que perderam valor, não só monetário
devido a entrada das mulheres. Nesse momento a profissão perde seu prestígio para além do
salário, para além da burocracia que tinha que passar para ser professor, para além de outras
oportunidades em um Brasil no princípio de sua industrialização, já que dar aula para crianças
passa a ser, aos olhos da sociedade, um trabalho para pessoas delicadas e isso feria a
masculinidade do homem - masculinidade que é tratada por Bourdieu como uma prisão, do
mesmo jeito que as mulheres estão presas a serem negadas e diminuídas. Esse desprestígio se
arrasta até os dias de hoje, em um artigo que analisa os debates sobre o gênero na educação
fazendo uma comparação entre o rio de janeiro e a cidade de Aveiro em Portugal, foi
realizada uma pesquisa que mostra que 43,54% dos professores entrevistados afirmam que
sofreram preconceito por trabalharem com as séries iniciais da educação, eles não citam
números, mas a discriminação por homossexualismo está acima no ranking do assédio sexual,
que no senso comum é o que os pais mais temem, e isso mostra como a masculinidade do
homem é questionada só pelo fato dele querer dar aula para crianças. Na pesquisa estão
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descritos relatos de professores que sofreram esse preconceito das áreas administrativas das
escolas, quando questionadas se contratariam homens para lecionar a resposta era “homem
nós não iríamos contratar” insinuando que para estar neste ramo os professores teriam que ser
homossexuais.

A partir daqui as mulheres realmente tomam conta do magistério, e ele se torna uma grande
plataforma de lutas, por volta de 1960 os movimentos encabeçados por professoras para
melhoria e pela profissionalização tomam muita força e não se questiona mais o papel da
mulher na escola ou a falta de homens na escola, os papéis sociais estão consolidados e só
vamos ouvir falar sobre isso na década de 1980, quando começam a surgir pesquisas
questionando o papel social da mulher e do homem na educação, isso no exterior, no Brasil
ainda existe pouco diálogo a respeito. Quero salientar aqui a importância que a educação tem
para os movimentos de lutas por melhoria da vida da mulher, claro que outras profissões
também tiveram seu papel na luta, mas a escola foi uma das principais plataformas de
politização da mulher, algo impensável no meio do século XX.

Em 1990 uma crescente preocupação com o bem-estar da criança e do adolescente começa a
surgir no Brasil, e com essa preocupação surge mais um questionamento sobre a presença do
homem na escola em geral: a pedofilia. Em 1979 nos estados unidos foi criado o primeiro
centro de assistência a crianças que sofrem violência sexual e no Brasil foi criado um nos
mesmos moldes em 1990, a criação desse espaço se deu depois de muitos anos de luta e falas
sobre o assunto e veio logo depois do ECA ser criado. Com esse novo centro de assistência e
as notícias chamando a atenção para a pedofilia, mais uma barreira é criada para o homem na
educação, pois as pesquisas que surgiam a respeito do assunto diziam que apenas homens
podiam ser pedófilos, mais tarde foi corrigido no CID (catálogo internacional de doenças)
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para “a Pedofilia quase nunca é detectada em mulheres”, o que vem da ideia que a mulher é
pouco sexualizada e não é capaz de causar danos a uma criança, as notícias de maus tratos a
crianças por parte de mães desmentem esse fato, mas aos olhos da sociedade o homem ainda
continua demonizado no jardim da infância.

A partir dos anos 2000 com maiores lutas das mulheres para entrar nos espaços ditos
masculinos os homens começaram a entrar nos espaços ditos femininos, mas a imagem
deixada na década de 90 a respeito do homem pedófilo não foi tratada ainda, já estamos há
quase 30 anos de distância e colegas de profissão, até da turma da faculdade ainda sofrem
desse preconceito.
Contudo nos últimos 15 anos um movimento interessante tem sido observado nas pesquisas
mais recentes, o aumento do número de ingressantes homens nos cursos de Pedagogia no
Sudeste. Em Campinas, este movimento gerou algumas mudanças se formos comparar com
os primeiros anos do século XXI. Dados da Secretaria Municipal de educação apontam que de
898 professores(as) na educação infantil, 12 são homens. No ensino fundamental I são 370
professoras e 11 professores. Já agentes infantis e monitoras são 1658 mulheres e 88 homens.

Se formos comparar o número de mulheres e o número de homens, não é possível perceber
essa mudança, pois o número de homens é quase insignificante perto do de mulheres, contudo
mesmo esses dados aparentemente ínfimos, já constatam um aumento da procura pela
profissão. Isso não significa que o preconceito acabou, apenas mostra que não são só as
mulheres que estão conquistando espaços onde antes não eram bem-vindas, os homens têm
também adentrado espaços que antes não se pensava em adentrar
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A presença masculina nas escolas - breve abordagem

Conheci um monitor no meu último estágio em uma sala de Agrupamento I, nome dado a sala
de crianças de 3 a 1 ano e 11 meses em Campinas, e ele me contou sobre a experiência dele
no início de sua carreira como monitor concursado, que na primeira escola que ele trabalhou,
em 2003, os pais fizeram uma carta para a direção da escola e ele teve que ser transferido para
outra unidade, nas muitas entrevistas que eu li a respeito do preconceito com os professores
em educação infantil, eu li relatos semelhantes, que os pais pediram a remoção do agente ou
do professor da turmas, e a escola não apoiou o professor e o transferiu, ou até demitiu esses
profissionais, mas ouvir um relato de uma pessoa próxima me fez perceber que esse problema
é real, é atual. Outro relato que ouvi foi em uma turma de estágio de gestão, meus três colegas
de turma estavam, enfrentando dificuldades para encontrar um lugar para fazer estágio de
educação infantil, e foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessa, de escolas
negarem estágio para meus colegas e sua única justificativa ser “você é um homem, não posso
deixar você com as crianças pequenas”. Falando assim parece exagero, mas eu vi a frustração
deles por não conseguir estágio, a ponto do professor da matéria se oferecer para ir com eles
em uma escola e falar em favor deles. E não é o medo da pedofilia que mais aparece como
justificativa, como já dito antes, o maior preconceito é com a homossexualidade, depois com a
concepção do homem “ríspido” que não sabe lidar com crianças, ainda mais na educação
infantil, seguido da pedofilia, seguido das condições de salário da profissão pelo fato do
homem ser considerado o “provedor do lar” segundo o artigo já mencionado acima.

Todos os preconceitos citados acima quando partem da gestão da escola em que esses
professores pretendem trabalhar, causam ainda mais problemas, porque se a gestão da escola
não apoia esse profissional quem vai apoiar? Em uma entrevista transcrita por Angeline
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Jaeger e Karine Jacques, um dos professores relata como foi tratado ao chegar em uma escola
de educação infantil que foi designado por concurso, ele entra na secretaria e é tratado com
muito respeito e normalidade por todos no recinto, até dizer que não é pai de uma criança e
sim professor de uma das turmas e ninguém acredita, é necessário que a diretora verifique
com a secretaria de educação a veracidade daquela informação, pois ela tinha sido informada
que iria receber professores novos, mas não tinha sido especificado se era homem ou mulher.
Esse mesmo professor relata algumas outras experiências com as demais professoras e a
gestão da escola que denotam o grande preconceito que ele enfrentou. E esse preconceito não
parte apenas das mulheres, em uma outra entrevista feita em Curitiba (Araújo, Cunha - 2013)
um coordenador é questionado se contrataria um professor para a educação infantil, ao que ele
responde que não, mesmo tendo trabalhado em educação infantil, mesmo tendo passado por
diversos desafios para permanecer na educação infantil, e a justificativa dele é que ele se
conhece e sabe que fará um bom trabalho, mas ele não conhece outros professores, então se
aparecesse um professor procurando emprego ele direcionaria para o ensino fundamental.

Além da dificuldade de entrar na escola, permanecer se mostra extremamente difícil, em
muitas dessas entrevistas (todas citadas na bibliografia) os professores demonstram uma
frustração muito grande por ter que estar sempre provando seu trabalho, provando que sabe
como as crianças funcionam, que sabem desenvolver atividades com elas, que sabem ser
firmes, que sabem trocar uma fralda. E o fato de serem desacreditados como profissionais traz
muito desgaste para eles.

No último encontro de estágio de educação infantil da faculdade, tivemos a presença de um
professor que relatou suas experiências na escola e toda a questão de se mostrar “digno” de
estar naquele espaço. E a presença dele gerou uma grande discussão sobre o papel do homem
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na escola, algumas professoras salientavam como as crianças precisam ter um contato com o
masculino enquanto crescem, outras diziam que os professores são mais dispostos a brincarem
com as crianças por isso são extremamente importantes no ambiente escolar, outras ainda
disseram que por todos os preconceitos que enfrentavam o professor realmente queria estar
naquele lugar, trabalhando com aquelas crianças e por isso faziam seu trabalho melhor, não
concordei com muitos aspectos das falas dessas professoras, pois a questão não saber quem é
o melhor a estar no ambiente de educação infantil, mas observar essa discussão foi
extremamente importante, pois demonstra a abertura que mencionei acima, é claro que é
possível que naquela sala com mais de 20 professoras e alunas(os) nem todas partilham da
opinião que professores podem ter acesso à educação infantil e a presença de um professor
inibiu algum pensamento de reprovação, apesar do preconceito permear muita das falas
naquele dia. Ainda assim foi uma importante discussão que no fim chegou à conclusão que
todos têm direito a lecionar na educação infantil, que sendo mulher ou homem estamos
passíveis a erros e acertos, que temos qualidades diferentes como indivíduos e que temos um
longo caminho pela frente até que os professores sejam recebidos de braços abertos nas
escolas de educação infantil e ensino fundamental I.
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Reflexões finais

A questão que quero ressaltar com esse trabalho é que não foi um processo rápido e simples
como pode parecer, no início desta pesquisa, eu realmente achava que, pensando em tempo
histórico, a transição tinha sido mais rápida, afinal eu procurava pela razão de uma mudança
que ao meu ver foi drástica e encontrei algumas razões e percebi que o processo não foi tão
dramático quanto eu pensava, afinal as mulheres foram entrando aos poucos na educação e os
homens foram saindo conforme os acontecimentos desvantajosos iam se agravando. Como
qualquer transição, teve diversos motivos e não apenas um, foi uma junção de circunstâncias
que levaram os homens a abandonar os anos iniciais da educação. Circunstâncias que
persistem até hoje, como a falta de financiamento na educação que causam baixos salários, o
desprestígio da profissão que abrange todos os profissionais da área, mas atinge ainda mais os
homens, a questão do discurso que as mulheres cuidam melhor das crianças, o
questionamento da masculinidade do professor de crianças pequenas, a questão da violência
sexual atribuída somente aos homens.
Mas existe um problema de os homens saírem do cenário dos anos iniciais da educação? A
meu ver, sim. Como em qualquer situação, a partir do momento que é limitada a participação
de um sujeito em algum meio, existe um problema a ser pensado. Nesse caso, os homens
foram saindo dessa área por pressões da sociedade, seja por um salário muito baixo, seja por
serem “brutos” e “ríspidos” com as crianças, seja por não serem mães, portanto sem o
“instinto natural” para cuidar dos pequenos, seja pela imagem esculpida do homem como
pedófilo (isso nos últimos 30 anos) e toda essa discriminação que mesmo estando em um
momento da história que os estereótipos estão sendo quebrados, ainda pesa sobre eles.
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Lendo diversas pesquisas feitas com professores do sudeste e de Pernambuco, observei que a
discriminação é muito forte, e isso eu vejo como prejudicial para todos, tanto homens quanto
mulheres, porque todos caem nos velhos rótulos, que as mulheres que são delicadas e jeitosas
com as crianças e se dão melhor em profissões ligadas à maternidade; e os homens que não
sabem ser carinhosos, muitas vezes abusam das crianças e são melhores em profissões mais
“desafiadoras”. Eu li diferentes entrevistas com alguns profissionais e todos eles falam de
como os pais, as professoras, a direção da escola, se espantavam com o jeito que eles
cuidavam das crianças, mas também falam de como, com a luta das mulheres pela igualdade
de gênero mais e mais homens têm entrado em outros espaços, até mesmo nas próprias casas,
e por consequência eles começam a retornar para a área de educação. O que antes, em
Campinas era 0% de profissionais na educação infantil, nos últimos 15 anos subiu para 1,5%,
e os professores entrevistados estão otimistas de que esse número só irá aumentar.
Nosso cuidado agora é acabar com o mito que homem não sabe e/ou não pode cuidar de
criança através da informação e colocar em xeque nossos (mulheres e homens) preconceitos.
Este trabalho teve por objetivo mostrar que nem sempre a questão do gênero na profissão
docente foi a mesma e que as mudanças que ocorreram nos últimos 3 séculos foram
impulsionadas por discursos da sociedade que favoreciam principalmente a economia na
época, e que podem ser desconstruídos, com o já estão sendo, na efervescência dos tempos
que vivemos.
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