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Introdução 

A escola, como um espaço social que foi se tornando, historicamente, 
nas sociedades urbanas ocidentais, um lócus privilegiado para a 
formação de meninos e meninas, homens e mulheres é, ela própria, 
um espaço generificado, isto é, um espaço atravessado pelas 
representações de gênero. Em nosso país, como em vários outros, esse 
espaço foi, à princípio, marcadamente masculino (LOURO, 1997, p. 
77). 
 
 

Inicialmente a educação foi uma função estritamente masculina; os alunos eram 

do sexo masculino, os professores eram principalmente padres/religiosos e outros que 

eram contratados pelas elites para ministrar aulas. A sociedade patriarcal determinava 

que as mulheres fossem subjugadas pelos homens: pelo pai, pelo marido e pelas regras 

elaboradas por estes (FREITAS, 2000). 

A feminização da educação se caracterizou como um fenômeno internacional 

com base nas alterações das relações econômicas e do patriarcado a qual se ajusta a 

definição de magistério (APPLE, 1995; ARAÚJO, 1990; NÓVOA, 1989; WILLIAMS, 

1997; ZAÏDMAN, 1986). No Brasil a presença considerável de mulheres da educação 

no ensino primário se deu durante o século XIX com as escolas de improviso logo 

depois com as escolas seriadas e com a progressiva extensão das escolas públicas já em 

meados do século XX. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000).  

Em meio a um cenário atravessado por uma série de mudanças, transformações, 

avanços e retrocessos às discussões a cerca do sexo como algo biológico, natural era 

latente ainda em meados dos anos 60. Posteriormente imbricados a isso emergem as 

discussões de forma mais forte no campo do gênero que tomam conta de analisar as 

relações que essas duas categorias (sexo/gênero) passam a ter implicadas ao meio 

relacional. Antes do surgimento do termo “gênero”, o termo “sexo” incluía as categorias 

biológica e social. Até a década de 1980, utilizava-se, no Brasil, o termo “relações 

sociais de sexo”, por influência da literatura feminista francesa, em vez de “relações de 

gênero”. Todavia, o uso de gênero foi se generalizando mundialmente a partir da língua 

inglesa. Mas, foi apenas na década de 1990 que as questões de gênero ganharam 
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visibilidade na pesquisa e na política educacional brasileira. No campo do gênero a 

historiadora social americana Joan Scott (1990; 1994; 1995), deu maior amplitude ao 

conceito de gênero como uma categoria analítica capaz de produzir conhecimento 

histórico. Nesse sentido caberia dizer que ao conceito de gênero ficou a 

problematização acerca do que é ser mulher nos mais diversos contextos sócio- 

históricos (HARAWAY, 2004). 

Segundo Germon (2009), que elaborou uma genealogia do conceito, foi em 

meados da década de 1950 que o uso de gênero apareceu na língua inglesa como uma 

categoria pessoal e social, no trabalho do sexólogo John Money, neozelandês radicado 

nos Estados Unidos.  

O meio educacional visto como um lugar social, não escapa as regras de 

enquadramento e normatização, que por muitas vezes reproduz práticas generificadas no 

que tange a aqueles que decidem escolher a docência como campo profissional. 

Podemos perceber uma divisão em seus nichos constituindo assim diferentes territórios 

dentro da própria escola que se adequa de forma mais naturalizada a mulheres e outros 

aos homens. Pesquisas têm apontado que todo nosso sistema educacional colabora com 

a manutenção de ideias obsoletas em relação às identidades pessoais, baseadas em 

critérios fixos acerca das possibilidades de ação, pensamento e personalidade de 

mulheres e homens (ALVES e SOARES, 2001; BRITZMAN, 1996; FELIPE e 

GUIZZO, 2004; JUNQUEIRA, 2008; MEYER e SOARES, 2004; MORENO, 1999; 

LOURO, 2000, 2003; RIBEIRO, 2002; SOARES, 2008; WHITAKER, 1995). 

Hoje, podemos dizer que a profissão é composta majoritariamente por uma 

maciça presença feminina. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE) em todo o país, apenas 2,6% dos docentes de 1º a 

4º ano são homens. A presença das mulheres na Educação Básica do Brasil é superlativa 

quando comparada a dos homens. Dados de 2014 apontam que, no Brasil, 19,94% dos 

professores de Educação Básica são homens em lugares como Rio Grande do Sul por 

exemplo, esse número cai para 13,98%. 

Desse modo, neste estudo, pretendo investigar o lugar dos homens que atuam 

nas séries dos anos iniciais da rede municipal de ensino da cidade de João Pessoa/PB. 

Nessa perspectiva, busco responder, nesta pesquisa, ao seguinte questionamento: Quais 

os atravessamentos e possibilidades da atuação dos pedagogos nas séries dos anos 

iniciais?  
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Gênero e educação: reflexões iniciais 

 

Poucas vezes fomos às escolas para tentar compreender, de forma mais 

minuciosa, como o processo de escolarização se insere na construção das relações de 

gênero e na produção da desigualdade e como se articulam, na prática escolar, as 

hierarquias de classe e gênero. Na verdade, muitas dessas categorias causam 

interrogações na cabeça dos sujeitos que lidam com uma diversidade de tensões que 

envolvem as questões de gênero do seu dia a dia. Hoje essas discussões se inserem de 

forma muito potente no processo de escolarização, trazendo uma série de desconexões 

sobre o conceito de gênero e seus desdobramentos. Para isso, cabe iniciar conceituando 

algumas categorias que serão de suma importância para a discussão do presente estudo.  

Neste sentido, Louro (2000 apud XAVIER FILHA, 2012, p. 30-31), contribui: 

“[...] gênero é uma construção cultural feita sobre diferenças sexuais. Gênero está ligado 

à constituição social, constituindo masculinidades e feminilidade nas relações sociais, 

culturais e históricas”. Também sobre o conceito de gênero , segundo Scott (1995, p. 

86), “[...] é um elemento constitutivo das relações sociais baseada nas diferenças 

percebidas entres os sexos”. Desta maneira é uma construção social e histórica dos 

sexos.  

Conforme as descrições acima, as identidades de gênero se constituem por meio 

das interações e relações sociais, em diversas práticas cotidianas, inclusive dentro das 

instituições de ensino onde essas práticas são (re) produzidas por meio de uma 

infinidade de padrões e aspectos comportamentais carregados de preconceitos. Nesse 

sentido onde há uma segregação que padroniza e classifica grupos que se encaixam em 

profissões marcadamente masculinas ou femininas, como é o caso da docência no 

ensino básico há certo estranhamento na figura masculina borrando esses espaços 

demarcadamente femininos e assumindo o papel de docente nas séries iniciais do ensino 

básico. 

Atualmente, o exercício da docência é marcado predominantemente pelo gênero 

feminino. Segundo dados do Censo da Educação Básica de 2007 (BRASIL, 2009, p.22), 

nas creches, na pré-escola e nos anos iniciais do Ensino Fundamental que é no qual este 

estudo se inscreve o universo docente é preeminentemente feminino. Os estudos no 

campo do gênero e seus avanços dentro de uma perspectiva que se insere em um meio 

relacional, principalmente na década de 1980, proporcionam a emergência dos estudos a 

respeito da construção social da masculinidade. Teóricos como Arillha, Unbehaum e 
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Medrado (1998) defendem a importância do desenvolvimento dessa perspectiva de 

análise, e argumentam que  

 

Reconhecer a dimensão relacional do gênero possibilita desconstruir 
principalmente os argumentos culpabilizantes em relação do 
masculino, que demarcam o discurso por parte do movimento 
feminista e que ainda se faz presente, direta ou indiretamente, nas 
produções acadêmicas contemporâneas. Ao invés de procurar os 
culpados, é necessário identificar como se dá a relação, gerando 
menos sofrimento individual e possibilitando efetivamente 
transformações no âmbito das relações sociais generificadas, ou seja, 
orientadas pelas desigualdades de gênero. (ARILHA; UNBEHAUM; 
MEDRADO, 1998, p.24) 

 
 

Podemos verificar que as representações sociais de gênero já arraigadas na nossa 

cultura, ainda estão muito presentes na prática e no discurso docente, apontando para a 

necessidade de abandonar uma visão bipolar de gênero na qual lida com uma prática 

binária onde o masculino tem que ser necessariamente o oposto ao feminino e vice-

versa, como se só existisse uma forma de ser homem e mulher, bem como profissões 

adequadas para cada um desses marcadores. Por isso a necessidade de falar de 

masculinidade(S) no plural, pois, existe mais de uma configuração de ser homem bem 

como o fato de uma pluralidade em ser mulher. Nesse sentido Connell vem trabalhando 

o conceito de masculinidade hegemônica onde “as masculinidades hegemônicas são 

construídas juntamente – e em relação – com outras masculinidades”, considerando que 

há uma constante luta pela hegemonia. (CONNELL, 1995, p. 190-191). Assim segundo 

a autora, a masculinidade hegemônica não seria um referencial fixo, mas antes um 

consenso permanentemente contestável e contestado, uma relação historicamente móvel 

e provisória. A hegemonia de uma certa configuração de masculinidade significa a 

manutenção da ordem de gênero e a consequente predominância de uma certa 

configuração de feminilidade. 

Diante disso é preciso desnaturalizar a ideia da masculinidade atribuída 

unicamente a um perfil de homem que só podem ser fortes, corajosos, agressivos e 

compreender as masculinidades como plurais, onde os homens também podem ser 

sensíveis, afetuosos e cuidadosos.  

 

Objetivo geral 
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O presente estudo tem o objetivo geral investigar o lugar dos homens que atuam 

nas séries dos anos iniciais da rede municipal de ensino da cidade de João Pessoa/PB. 

 

Específicos; 

 

 Mapear os professores homens que atuam nas séries iniciais na cidade de 

João Pessoa/PB; 

 Compreender os limites e possibilidades da atuação desses professores; 

 

Metodologia 
 

A pesquisa será realizada na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa/PB. Os 

sujeitos que comporão a pesquisa serão os pedagogos que lecionem nas séries iniciais 

da Educação Básica das escolas municipais e que se disponha a participar da referida 

pesquisa. Será feita uma busca pelos docentes por meio da plataforma da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa com o objetivo de mapear quantos são e onde eles se 

encontram locados, para um posterior contato in lócus.  

Essa investigação inscreve-se como qualitativa, buscando mapear um conjunto 

de significados, motivos, valores, atitudes que correspondem a um espaço mais 

aprofundado das relações que busca compreender os valores culturais, sociais, e ético, e 

as relações entre atores e instituições (MINAYO et al.,2004)  

A estratégia metodológica que se adota nessa pesquisa é o estudo de caso que 

segundo Ponte (1994, p. 3) é: 

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer 
em profundidade o seu “como” e os seus “porquês” evidenciando a 
sua unidade e identidade próprias. É uma investigação que se assume 
como particularista, isto é, debruça-se deliberadamente sobre uma 
situação específica que se supõe ser única em muitos aspectos, 
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 

 
 

Neste tipo de investigação, o estudo de caso é muito utilizado quando não se 

consegue controlar os acontecimentos e, portanto, não é de todo possível manipular as 

causas do comportamento dos participantes (YIN, 1994). Segundo o mesmo autor, um 

estudo de caso é uma investigação que se baseia principalmente no trabalho de campo, 
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estudando uma pessoa, um programa ou uma instituição na sua realidade, utilizando 

para isso, entrevistas, observações, documentos, questionários e artefatos. 

Para produzir as fontes de pesquisa que posteriormente serão analisadas, 

utilizaremos a entrevista semiestruturada, que consiste em partir de um roteiro de 

entrevista previamente elaborado permitindo assim ao/aos entrevistado/dos à 

possibilidade de dissertar sobre o tema proposto sem respostas ou condições prefixadas 

pelo pesquisador. (MINAYO et al., 2004), observação direta que se refere a uma 

técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos para compreender determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar e análise documental (LDB e Diretrizes 

Nacionais Curriculares para o Ensino Básico).  

Para análise de um estudo de caso Tesch (1990), diz que ele pode ser organizado 

a partir de três tipos: (a) a interpretativa que visa analisar ao pormenor todos os dados 

recolhidos com a finalidade de organizá-los e classificá-los em categorias que possam 

explorar e explicar o fenômeno em estudo; (b) a estrutural, que analisa dados com a 

finalidade de se encontrar padrões que possam clarificar e/ou explicar a situação em 

estudo; e (c) a reflexiva que visa, na sua essência, interpretar ou avaliar o fenômeno a 

ser estudado, quase sempre por julgamento ou intuição do investigador.  

A análise de dados deste estudo se estrutura a partir do tipo interpretativo, tendo 

em vista que para o objetivo desse estudo o tipo escolhido é o que se associa de maneira 

mais precisa ao que é proposto. A pesquisa de cunho analítica incide em fonte de dados 

que trazem relatos de professores e seus atravessamentos diante de uma prática que 

borra o dia a dia de uma escola, onde os mesmos são inseridos dentro de um lócus cuja 

presença feminina é massificada.  

Para dar maior objetividade as análises do material coletado na pesquisa, 

decidimos pela análise de conteúdo segundo Bardin (1988), que busca a categorização 

das respostas e depois a análise a partir dos principais temas que dela surgiram. Depois 

de identificar os depoimentos dos professores, agrupar os mesmos e categorizar o 

material produzido será inserido na discussão a partir da ancoragem teórica e das 

reflexões do pesquisador. E para análise especifica das questões de gênero que 

perpassam a pesquisa, este estudo se debruça no modelo de análise em Connell e Pearse 

(2015) que compreende quatro dimensões da estrutura das relações de gênero sendo 

elas:  
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 poder que nesse caso se refere ao poder que os sujeitos exercem uns sobre os 

outros em meio às relações sociais cotidianas;  

 produção diz respeito à generificação de espaços, tarefas, trabalho, ocupações e 

uma série de outros que são inscritos como próprios do homem e da mulher, tal 

como a divisão sexual, por exemplo, que ainda enquadra cada um em seus 

nichos assim como também existe a divisão nos sistemas educacionais (curso de 

homem e curso de mulher) e  

 Catexia é o vínculo emocional que se faz presente na vida humana. Segundo as 

autoras, o compromisso emocional poder ser positivo ou negativo, favorável ou 

hostil em relação ao objeto. A catexia sofreu grande influência dos estudos de 

Freud, e antes dele pelos poetas. Freud traz essa relação emocional numa 

perspectiva dual, por exemplo, uma coisa pode ser feita com amor e hostilidade 

ao mesmo tempo. Esse padrão foi chamado por ele de “ambivalência”, sendo 

uma ideia útil para compreensão das complexidades das relações de gênero.  

 Simbolismo é a interpretação de significados dos discursos produzidos pela 

sociedade. O modelo mais conhecido da estrutura simbólica no gênero vem de 

Lacan, que considera a linguagem falocêntrica.  

 

Discussões e resultados iniciais 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a pesquisa se encontra em processo de 

desenvolvimento ainda na fase de referenciais bibliográficos e análise documental.  

Os estudos de gênero e os estudos sobre a(s) masculinidade(s) formam o “ponto 

de vista” do qual deu princípio a este estudo. Com suas origens nos estudos feministas, 

os estudos de gênero e a consideração do gênero como categoria analítica ganham 

importância no Brasil no final da década de 1980, problematizando a característica 

social das diferenças entre os sexos, rejeitando o discurso do determinismo biológico 

dessas diferenças, que caracterizou os estudos da biologia e da medicina em momentos 

anterior. 

Os estudos de gênero e seus avanços em uma perspectiva relacional, na década 

de 1980, proporcionam a emergência dos estudos a respeito da construção social da 

masculinidade. Arilha, Unbehaum & Medrado (1998) defendem a importância do 

desenvolvimento dessa perspectiva de análise, argumentando que 
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Reconhecer a dimensão relacional do gênero possibilita desconstruir 
principalmente os argumentos culpabilizantes em relação ao 
masculino, que demarcam o discurso de parte do movimento feminista 
e que ainda se faz presente, direta ou indiretamente, nas produções 
acadêmicas contemporâneas. Ao invés de procurar os culpados, é 
necessário identificar como se dá a relação, gerando menos sofrimento 
individual e possibilitando efetivamente transformações no âmbito das 
relações sociais generificadas, ou seja, orientadas pelas desigualdades 
de gênero. (ARILHA, UNBEHAUM & MEDRADO, 1998, p. 24, 
grifos dos autores) 

 

De acordo com os gráficos apresentados pelo último Censo escolar da Educação 

Básica (INEP, 2009), realizado em 2007, no comparativo por sexo, Brasil – Mato 

Grosso do Sul, no Brasil 18,06% dos professores são do sexo masculino e no Estado do 

Mato Grosso do Sul este quantitativo é de 20,21%. 

Hoje, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação em todo o país, apenas 2,6% dos docentes de 1° a 5° ano 

são homens. Vivendo em pleno século XXI é preciso desconstruir padrões 

comportamentais afeitos ao século passado e continuar re (produzindo) discursos de que 

existem profissões que se alinham unicamente a determinados gêneros. Nesse sentido é 

necessário romper fronteiras que delimitam profissões tidas como próprias de homens e 

de mulheres sendo um dos fatores que não colaboram para a sociedade caminhe em 

busca da tão quista igualdade de gênero. 
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