
 

 

NARRATIVAS SOBRE A ATUAÇÃO DE DOCENTES HOMENS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NA CIDADE DE BAGÉ 

 

 

Robson Oliveira da Silva – IFSUL 

Angela Dillmann Nunes Bicca - IFSUL 

 

 

AS PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

A educação escolar brasileira, desde a metade do século XIX tem sido pautada pelo 

determinismo biológico que considerou a mulher naturalmente capacitada a educar as 

crianças, favorecendo o que ficou conhecido como a feminização do magistério. 

Compreendia-se que   

 

[...] a mulher, e somente ela, dotada biologicamente pela natureza com a 

capacidade de socializar as crianças, como parte de suas funções maternas, e 

considerando que o ensino de crianças, na escola elementar, era visto como 

extensão dessas atividades, o magistério primário, desde o século passado, 

começou a ser considerado profissão feminina por excelência. 

(BRUSCHINI, AMADO, 1988, p. 5) 

 

Dessa forma, a entrada das mulheres para o magistério deu-se sob a associação das 

incumbências educativas escolares com as tarefas de mãe e de dona de casa, ou seja, com a 

compreensão de que existiria uma continuidade entre as atividades domésticas e a atuação 

nessa profissão. Uma compreensão que, aliás, assumia que o espaço doméstico seria ligado a 

natureza feminina bem como com o “[...] caráter de doação e de entrega que já se associava à 

atividade docente” (LOURO, 1997, p. 97).  

Talvez por esse motivo a maioria dos/as profissionais que atuem com crianças 

(docentes, monitores ou cuidadores) sejam mulheres e quando há homens exercendo a 

docência é frequente que venham a ocupar cargos de gestão das escolas. Assim, cabe 

ponderar, que atuação dos homens na Educação Infantil, por exemplo, é marcada “[...] por 

inúmeros estranhamentos, interdições e desafios” (RAMOS, 2011, p.127).  

Nesse contexto buscamos, a partir dos Estudos Culturais de vertente pós-estruturalista 

articulados aos Estudos de Gênero, analisar narrativas de professores e de professoras que 
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atuam na Educação Infantil da cidade de Bagé focalizando a atuação de docentes homens em 

um espaço predominantemente feminino.  

Segundo Meyer (2007) as discussões pós-estruturalistas sobre gênero colocaram sob 

suspeita, a suposta “natureza” universal do corpo e do sexo, afastando-se de qualquer 

compreensão do corpo como entidade biológica universal que seria apenas uma superfície 

sobre a qual a cultura opera para produzir diferenças sexuais. Assim como gênero, o corpo é 

definido pelos discursos que contribuem em sua constituição. Butler (2002, p. 163) observa 

que os corpos carregam “[...] discursos como parte de seu próprio sangue”. Dessa maneira, o 

corpo carrega “[...] marcas das verdades e dos significados que lhes são dirigidos por meio de 

nomeações, classificações e intervenções (CUNHA, 2011, p. 46). Ou ainda, o próprio corpo 

passou a ser entendido como um construto “[...] como o efeito do poder, como o efeito mais 

produtivo do poder” (BUTLER, 1999, p. 154). 

Dizer que o corpo é cultural, social e linguisticamente produzido não significa, no 

entanto, negar sua existência material mas considerar os muitos processos que o constituem. 

Por isso 

 

[...] o conceito de gênero passa a englobar todas as formas de construção 

social, cultural e linguística implicadas com os processos que diferenciam 

mulheres de homens, incluindo aqueles processos que produzem os seus 

corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero 

e sexualidade (MEYER, 2007, p. 16) 

 

O que essas discussões estão levando em consideração diz respeito à performatividade 

da linguagem, ou seja, a compreensão de que a linguagem faz mais do que simples 

declarações ou a descrição de algo, elas executam um ato, argumentou Butler (1999). 

Segundo essa acepção de linguagem, as sentenças performativas, sejam elas verdadeiras ou 

falsas, ao serem emitidas realizam o ato ao qual se referem. Por esse motivo a “[...] 

‘performatividade de gênero’ deve ser entendida como uma ‘prática reiterativa e citacional’ 

pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 1999, p. 154). Isso quer 

dizer que as sociedades precisam constantemente repetir e reiterar normas que funcionam para 

regular e materializar o sexo dos indivíduos. 

A performatividade sempre é “[...] uma reiteração de uma norma ou conjunto de 

normas” (BUTLER, 1999, p. 167) às quais os corpos nunca se conformam. Isso explica 

porque as normas precisam ser repetidas para que possam exercer seus efeitos. Normas que, 

aliás, reiteram a heterossexualidade ao mesmo tempo em que produzem o que não se ajusta a 
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ela. Não há, portanto, sujeitos anteriores ou exteriores às normas regulatórias.  

Essa noção amplifica o entendimento sobre como nos constituímos como “sujeitos de 

gênero” que se dá em inúmeras instâncias, como por exemplo, a comunicação de massa, a 

literatura, a música, o cinema, os brinquedos, onde os indivíduos transformam-se e se 

reconhecem como mulheres e como homens (MEYER, 2007). 

Para desenvolver o objetivo já apresentado a pesquisa utilizou da entrevista narrativa 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010) e a análise de representações culturais (HALL, 1997) 

na composição de sua estratégia metodológica a fim de contribuir para mostrar como 

narrativas sobre a presença de docentes homens na Educação Infantil acionam a compreensão 

de que há trabalhos considerados “naturais” para homens e para mulheres, motivando 

simpatias e desconfianças em relação à atividade desses profissionais bem como associando 

essa profissão à paternidade e à maternidade. 

 

 

NARRANDO A TRILHA METODOLÓGICA 

 

 

O trabalho com entrevistas apresenta, como uma de suas importantes possibilidades, a 

abertura para que o/a informante narre histórias relativas às suas vivências considerando que a 

entrevista não é uma simples técnica, pois desde uma perspectiva pós-estruturalista de 

linguagem é necessário ter presente que não partilhamos de uma visão pela qual a linguagem 

seja 

[...] vista como “espelho” variavelmente translúcido de uma verdade 

anterior, mas como constituidora de verdades, como atravessada por vozes 

anteriores, conseguimos desestabilizar nossas crenças sobre a função 

“partejadora” das entrevistas na pesquisa da área de Educação? 
(SILVEIRA, 2002, p. 120) 

 

Assim, considerar que a entrevista constitui um tópico e não espelha uma suposta 

“realidade” exige olhar as mesmas como complexos eventos discursivos e não apenas como 

uma técnica de coleta de dados de pesquisa. Através do ato de contar de suas próprias 

histórias, os sujeitos produzem sentidos sobre si mesmos e suas experiências de vida são 

organizadas. Ao analisar essas histórias pode-se compreender diferentes acontecimentos da 

vida social. 
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O procedimento metodológico denominado como entrevista narrativa constitui-se, 

portanto, como uma forma de pesquisa qualitativa que estimula o/a entrevistado/a a narrar 

importantes episódios de sua vida para que a pesquisa possa “[...] reconstruir acontecimentos 

sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente quanto possível” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2010, p. 93).  

Dessa forma, a entrevista narrativa visa a análise do que é dito em profundidade e que 

escapa do modelo tradicional de entrevista com perguntas e respostas no qual o/a 

entrevistador/a alia a seleção do tema e dos tópicos a uma ordem específica de perguntas 

verbalizadas de acordo com sua linguagem.  

A entrevista narrativa, em contraste, de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2010, p. 

95) busca “[...] superar o tipo de entrevista baseado em pergunta-resposta. Ela emprega um 

tipo específico de comunicação cotidiana, o contar e escutar história, para conseguir este 

objetivo”. 

Mesmo que não se possa dizer que há uma estrutura rígida na narração é possível 

observar que o ato de contar história apresenta algumas características apontadas pelos 

autores (idem) e tomá-las como alerta para compreender como o ato de narrar efetua uma 

reelaboração dos eventos vivenciados pelo/a narrador/a. Quem narra uma história, portanto, 

tende a fornecer informações suficientemente detalhadas para que seja possível transitar entre 

um acontecido e outro e para que a comunicação entre quem narra e quem ouve a narrativa. 

Isso significa que o ato de contar uma história leva-se em consideração o público ouvinte que 

não conhece a história e necessita de detalhes para que a mesma possa se fazer compreensível. 

Além disso, a história tende a ser narrada levando em consideração o que é relevante para o/a 

narrador/a e o que esse/a pensa ser relevante para seu/sua ouvinte. Há perspectivas, planos, 

motivações, tempo e espaço envolvidos na narração da história. Ou seja, qualquer explicitação 

do que ocorreu é seletiva e se desdobra ao redor de eixos temáticos considerados importantes. 

Por fim, é importante considerar que as narrativas apresentam início, meio e fim e que esse 

fim pode ser o tempo presente caso o tema tratado envolva o que está acontecendo e que o/a 

narrador/a considera que não estão concluídos. 

Mesmo que não faça sentido encontrar um esquema rígido para a condução de uma 

entrevista narrativa é necessário criar condições para estimular os/as informantes a 

produzirem uma narrativa. Para produzir tais condições Jovchelovitch e Bauer (2010) indicam 

que é importante ter claro que os relatos de acontecimentos, tópicos e temas trazidos durante a 

narração do/a informante podem exigir que alguns pontos sejam esclarecidos para melhor 
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compreensão. Portanto, o/a entrevistador/a precisará estar atento para solicitar tais 

esclarecimentos buscando, ao máximo, apreender a linguagem do/a informante. Além disso, é 

aconselhável não citar nomes, lugares ou datas mesmo que sejam conhecidas do/a 

entrevistador/a, deixando essas informações a cargo do/a entrevistado/a. 

Para respeitar os procedimentos de ética necessários a uma investigação que envolve 

seres humanos, submetemos um projeto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

através da Plataforma Brasil. Com a aprovação do referido projeto à pesquisa foi iniciada com 

um levantamento, junto a Secretaria Municipal de Educação (SMED) da cidade de Bagé/RS, 

de escolas onde atuem tanto professoras quanto professores na Educação Infantil. Após o 

referido levantamento, entramos em contato com as duas escolas indicadas entregando carta 

de apresentação da pesquisa. A seguir foram contatados professoras e professores e realizado 

convite para que participassem da pesquisa na condição de entrevistados/as. Cinco pessoas 

concordaram em participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no 

momento da realização das entrevistas que ocorreu na escola onde cada um/a deles/as atua. 

Seguindo as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2010), na fase inicial da entrevista 

foi explicado ao/à informante o contexto da investigação, pedindo sua permissão para que a 

entrevista seja gravada e posteriormente transcrita.  

Na sequência, foi explicitado ao/à informante o procedimento da entrevista narrativa: a 

narração informando que serão propostos tópicos a serem abordados sem intervenções e os 

questionamentos que não sejam absolutamente necessários para a compreensão dos eventos 

narrados. Foi esclarecido ao/à entrevistado/a, também, que fica a seu critério a forma de 

abordar cada tópico, que não necessitam ser tratados segundo a ordem proposta pelo/a 

entrevistador/a.  

Visando nortear esse momento da entrevista elaboramos algumas questões com a 

finalidade de auxiliar o/a entrevistado/a a narrar eventos que julgue pertinente aos propósitos 

da pesquisa não sendo necessário segui-las. As perguntas versaram sobre os dados pessoais 

do/a entrevistado/a, a formação profissional, as motivações para a escolha da carreira, os 

modos como compreende o exercício da docência, os modos como se relaciona com as 

crianças, familiares e outros profissionais da escola, além do que levar a realização e a 

dificuldades na profissão. 

Na fase da narração central, não fizemos nenhum tipo de interrupção a não ser sinais 

de encorajamento para que o/a informante continue sua narração. Somente na fase de 

questionamento, buscamos completar lacunas nas histórias com a finalidade dar suporte ao 
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que já foi dito pelo/a informante.  

Na última fase da entrevista, denominada fala conclusiva (JOVCHELOVITCH, 

BAUER, 2010), com o gravador desligado, agradecemos aos/às entrevistados/as e ouvimos 

acréscimos à narrativa que os/as mesmos/as desejaram fazer. 

Após a realização das entrevistas, foi procedida a transcrição das narrativas com o 

objetivo de facilitar a análise em profundidade das histórias narradas. E, finalmente, com esse 

material pronto conduzimos análises do que foi dito pelos/as entrevistados/as buscando 

focalizar os modos como a linguagem é capaz de produzir significados, funcionando como 

um sistema de representação. 

A representação cultural, na sua abordagem construcionista, está implicada com as 

práticas de produção de significados. Trata-se de uma acepção sobre a representação na qual 

ela não corresponde a uma imagem especular do mundo. Ou seja, a representação não apenas 

descreve os entes do mundo, mas os constitui. Dessa forma, desde essa perspectiva é possível 

dizer que a representação é uma espécie de trabalho realizada pela linguagem. Palavras, sons, 

roupas, gestos, expressões e notas musicais, por exemplo, são elementos que participam da 

construção e da transmissão de significados. Para Hall (1997, p. 4) 

 

[...] sempre que nos expressamos, fazemos uso, consumimos ou nos 

apropriamos de ' coisas' culturais; isto é, quando as incorporamos de 

diferentes maneiras aos rituais do dia-a-dia e às práticas da vida cotidiana, 

dando-lhe dessa forma valor ou significância. 

 

Dizer que os significados para as coisas do mundo são resultados de processos de 

linguagem implica dizer que o significado não corresponde a alguma suposta essência que 

aquele existente teria, assim como implica que um significado existente em determinado 

momento  

 

[...] não é direto, nem transparente e não permanece intacto na passagem 

pela representação. Trata-se de um cliente escorregadio que muda e se 

adapta conforme o contexto, o uso e as circunstâncias históricas. Jamais é 

definido. Está sempre adiando, seu encontro com a Verdade Absoluta. Está 

sempre sendo negociado e inflectido, para ressoar em novas situações 

(HALL, 1997, p. 9). 

 

Significa, também, dizer que esse significado é constantemente contestado e 

duramente disputado, implicado com relações de poder que se encontram por toda parte, 

funcionando como uma complexa rede. Para Foucault (1988, p. 88 - 89), poder é uma  
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[...] multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte, os apoios que tais 

correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; 

enfim, as estratégias em que se originam e cujo esforço geral ou cristalização 

institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação de Leis, nas 

hegemonias sociais. 

 

Em relação ao poder, Foucault (1988) faz algumas proposições: não se possui ou 

adquire poder, ele é exercido a partir de incontáveis pontos, através de relações móveis e 

desiguais; não há exterioridade em relação ao poder; o poder é produtivo; onde há poder há 

resistência, estamos necessariamente no poder e dele não podemos escapar; o poder opera e 

tem força porque está atrelado ao saber.  

A importância de considerar os processos de produção de significados diz respeito à 

compreensão de que nossas condutas e práticas são organizadas e reguladas pelos 

significados, a vida social é governada e ordenada por um conjunto de convenções, regras e 

normas vigentes. Os significados moldam e estruturam, desejando regular e governar as ideias 

e condutas das pessoas.  

 

 

ELES/AS SE IMPORTAM COM SEUS “FILHOS ESCOLARES”: NARRATIVAS 

SOBRE AS ASSOCIAÇÕES ENTRE MAGISTÉRIO, PATERNIDADE E 

MATERNIDADE 

 

 

A análise das entrevistas realizadas com professores e professoras da Educação 

Infantil das duas escolas participantes da pesquisa, na cidade de Bagé, apresentou como um 

dos temas que chamou a atenção o modo como as professoras têm sido, muitas vezes, 

representadas como “a segunda mãe“ e os professores como “pais” de seus alunos/as. Na fala 

de uma das professoras entrevistadas, transcrita abaixo, está presente a representação de que a 

docência tem forte ligação com a maternidade. 

 

[...] acho que ser professora de crianças já é uma função muito ligada à maternidade, algo familiar, a 

gente enfrenta tantas situações, são milhares de alunos nesses vinte e um anos de profissão que acho 

que bastam os “filhos escolares” (risos). 
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Fonte: Transcrição da entrevista da professora 2 – grifo do autor 

 

Observamos que a professora reitera a ligação entre o magistério e a maternidade 

mesmo que reflita sobre as inúmeras situações que necessitou enfrentar em vinte e um anos de 

profissão em função disso. 

Em outro momento das entrevistas, um dos professores tece considerações sobre a 

necessidade de tratar seus/suas alunos/as como se fossem seus filhos/as, como aparece no 

excerto abaixo. 

 

Sou pai ao mesmo tempo, gosto de tratar as crianças como se fossem meus filhos, porque o mundo 

tá complicado aí fora e me sinto no dever de educá-los e serem cidadãos de bem, né!?  

Fonte: Transcrição da entrevista do professor 1 – grifo do autor 

 

Neste caso, o professor não coloca o exercício da docência como uma função ligada à 

paternidade nos mesmos termos que a professora acima referida o faz, mas indica que trata as 

crianças como se fossem filhos em função de sentir-se no dever de colaborar para a boa 

educação das mesmas dessa forma em função das dificuldades postas pelo mundo em que 

vivemos. 

Porém, nos dois casos, produzem-se associações entre as funções docentes e as 

familiares, seja associando a docência com a maternidade ou com a paternidade. 

Para refletir sobre essas questões é importante fazer alguns pequenos recortes de 

acontecimentos históricos que auxiliam a pensar tanto a presença quanto a ausência de 

docentes homens na primeira etapa da educação Básica - a Educação Infantil. Eventos do 

passado, perpassados por compreensões de docência e de maternidade foram constituindo a 

Educação Infantil como um trabalho predominantemente feminino. Segundo essas 

compreensões as mulheres seriam as mais aptas à docência na Educação Infantil por 

possuírem o “dom” da maternidade e se relacionarem melhor com qualidades ditas femininas: 

boas educadoras, cuidadoras, assim como, afetuosas, pacienciosas, amorosas, entre outras 

qualificações que ao longo do tempo foram sendo constituídas social e culturalmente como 

representações/atribuições da mulher/mãe/professora. Pensamos que problematizar essas 

questões a partir de um olhar retrospectivo possibilita compreender como os homens foram 

ficando distantes dessa profissão e como as poucas presenças masculinas na docência voltada 

para crianças pequenas causa inúmeros estranhamentos.   

Não cabe, na perspectiva em que esse trabalho se inscreve, buscar a origem de tudo ou 
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pressupor a existência de uma verdade que independa dos modos como foi produzida. Não se 

trata, também, de interpretar cronologicamente e nem de situar elementos como que se 

pudesse montar uma sequência autoexplicativa. Dessa maneira, não há sentido em buscar 

qualquer forma de continuidade da história, da sua evolução e da sua totalidade 

(FOUCAULT, 2004).  

Assim, buscar alguns elementos no passado possibilita mostrar que as ligações entre a 

maternidade e o magistério não são novas. Em meados do século XIX e início do século XX 

quando o processo de feminização do magistério se efetivou, proliferaram argumentos a favor 

da instrução feminina para que isso resultasse no que se considerava ser uma melhor educação 

dos/das filhos e filhas dessas mulheres. Argumentos esses que repercutiram de forma direta 

ou indireta no magistério [...] impondo a necessidade de professoras mulheres e, 

posteriormente, favorecendo a feminização da docência (LOURO, 1997, p. 96) e se 

alinhavam aos esforços de modernização da sociedade, de formação dos jovens cidadãos, de 

higienização da família e de ordem com vistas ao progresso.  

A entrada das mulheres para o magistério deu-se sob a associação das incumbências 

educativas escolares com as tarefas de mãe e de dona de casa, ou seja, com a compreensão de 

que existiria uma continuidade entre as atividades domésticas e a atuação profissional no 

magistério. Uma compreensão que, aliás, assumia que o espaço doméstico seria ligado a 

natureza feminina bem como o “[...] caráter de doação e de entrega que já se associava à 

atividade docente” (LOURO, 1997, p. 97). Assim, o magistério foi tornando não só uma 

atividade “permitida”, mas também uma atividade “indicada” para as mulheres. Trata-se de 

uma atividade que se aproxima da maternidade e do casamento porque compreende as 

características associadas às mulheres tais como amor, afetuosidade, sensibilidade, abnegação, 

humildade, paciência, capacidade de cuidar, etc, como necessárias ao seu exercício. 

Proliferou a compreensão de que as meninas e mulheres deveriam ser educadas para 

assumirem o cuidado com as crianças e com o lar e que atributos associados às mulheres tais 

como paciência, capacidade de ter cuidado com o outro, delicadeza e amorosidade eram 

também considerados necessários para as tarefas domésticas e de cuidados com os outros. 

Esses mesmos atributos foram requeridos para pensar como deveria ser a Educação 

Infantil. De acordo com Louro (1997), está em consonância com as supostas características 

femininas a compreensão de que as professoras seriam “mães espirituais” e seus alunos 

seriam considerados como seus próprios filhos. Compreensão que perpassa as escolas e que 

tem servido para produzir e reproduzir a suposta vocação natural das mulheres para o trabalho 
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com crianças, afirmando assim, um lugar para as mulheres na divisão sexual do trabalho. 

Uma compreensão que está relacionada, também, a busca de ajustar meninas e meninos 

dentro das instituições escolares através de uma “[...] atenção redobrada sobre aqueles e 

aquelas que serão seus formadores ou formadoras” (LOURO, 1997, p. 106). Isso acontecia 

mesmo que inicialmente não se tratasse de uma simples conciliação entre o trabalho fora de 

casa e o exercício do magistério pois as mulheres professoras eram as solteiras, as órfãs e as 

viúvas que poderiam redirecionar sua capacidade de amar do lar para a docência ou, ainda, 

preparar a mulher para ser mãe no futuro.  

Algo que se alinhava, também, ao modelo de maternidade idealizado no Brasil do 

início do século XX, o modelo da mãe cívica, ou seja, daquela que prepara o futuro cidadão 

da Pátria para contribuir com o desenvolvimento da nação e que parece ter persistido depois 

da Segunda Guerra Mundial, a partir de quando parece ter ocorrido um investimento forte em 

apelos para que as mulheres exercessem bem a maternagem, fundamentado nas teorias 

psicológicas do vínculo materno (CARVALHO,1999). Teorias essas que advogam que a 

maternagem somente seria bem desempenhada com a presença permanente da mãe junto aos 

filhos para cuidá-los, além de considerar a relação maternal como um dado natural, biológico, 

cuja interrupção pode causar danos sérios tanto na criança quanto na mãe. Compreensão 

psicológica essa que não apresenta o amor paterno como natural, mas, isto sim, como um 

vínculo social como também mostrou Carvalho (1999). 

Dessa forma, as mulheres professoras ou, como se tornou frequente referir, “mães-

espirituais” dos alunos/as, passaram a exercer um trabalho fora do lar que tem aproximação 

com as atividades domésticas. Tanto mães quanto professoras foram enaltecidas por ser 

agentes da civilização, da higiene, da moral e da promoção do desenvolvimento das 

potencialidades dos/as estudantes. Essa retomada da já conhecida associação entre 

maternidade e magistério constitui uma forma importante de refletir a respeito das 

implicações da feminização do magistério e da correlata valorização das características 

associadas às mulheres no exercício da docência.  

Porém, o que significa ser pai ou ser mãe, assim como ser professor ou ser 

professora, não é natural, mas um construto social e cultural que sempre se produz de forma 

relacional. É possível apontar, então, que a feminização do magistério está relacionada com o 

afastamento dos professores homens da Educação Infantil e com a estranheza que uma 

presença masculina nesse espaço possa causar. Não apenas por acaso, com a existência de 

professores atuando nas Escolas de Educação Infantil onde a pesquisa foi desenvolvida, a 
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ligação entre a docência e a paternidade é mencionada.  

 

E, eu quero ser essa pessoa que é professor, mas, ao mesmo tempo é pai, amigo, irmão porque eu fui 

criado por um pai que foi um tanto ausente e não participativo em muitos momentos e sei como é não 

ter um quando se precisa. 

Fonte: Transcrição da entrevista do professor 3 – grifo do autor 

 

Na fala do professor entrevistado a ligação entre paternidade e magistério é 

fortemente evocada quando ele refere tratar as crianças como se fossem seus/as filhos/as e que 

fazer isso lhe faz sentir gratificado. Lembramos que no excerto transcrito acima, abordando 

uma fala do professor 1, a necessidade de fazer-se pai dos/as alunos/as foi também evocada. 

Dessa forma, ser professor seria, ao mesmo, tempo ser pai, amigo e irmão, é ser 

aquele com que se desenvolve relação de afeto tal como se processa em uma família. Aliás, 

uma compreensão que não está desconectada das características frequentemente atribuídas à 

docência e que dizem respeito a compreensão de que essa profissão tem que ser exercida com 

amorosidade, doação e abnegação, muitas vezes compensando o que, segundo os/as 

entrevistados/as, não estaria sendo atendido pelas famílias das crianças.  

Tal aspecto fez lembrar que o mestre que inaugura a instituição escolar, como 

registrou (LOURO, 1997), era sempre um homem ligado à religião católica e protestante que 

disputavam fiéis para suas igrejas e investiam seus esforços na conquista das almas infantis. 

Sejam padres, pastores ou irmãos, a constituição das primeiras representações relativas ao 

magistério se processaram a partir desses religiosos que eram modelos de virtude, guias 

espirituais, disciplinados e disciplinadores, conhecedores das matérias e das técnicas de 

ensino. Esses mestres exerciam a docência como uma missão, uma forma de sacerdócio, uma 

atividade de doação ou, ainda, aproximando seu fazer aos modos como um pai deveria agir 

perante sua família. Assim, a associação entre magistério e paternidade também não parece 

ser uma novidade. 

Dentre as qualidades que eram exigidas para a atividade de professor estavam a 

piedade, a bondade, a firmeza, o bom senso, a autoridade e a afeição.  

 

Para esses docentes, as ordens religiosas, as congregações e as associações 

escreveram manuais, criaram regras e determinaram condutas que regulavam 

seus gestos, os modos adequados de colocar suas mãos e seu corpo, de 

caminhar e de falar; estimularam o silêncio e ensinaram a comunicação por 

sinais; disseram quando, onde e como corrigir os estudantes; indicaram o 

que observar e por que observar (LOURO, 1997, p. 93). 
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Não por acaso, dentre os qualificativos desses docentes estavam autoridade exercida 

com bondade e afeição e a firmeza apoiada no bom-senso, combinando a ação de um 

sacerdote com a de um pai. 

Olhando agora para a educação brasileira, pode-se dizer que a instituição escolar 

seguiu, em muitos pontos, o mesmo padrão europeu, sendo primeiramente regida por homens. 

Foram os padres jesuítas os que mais recorrentemente investiram seus esforços na formação 

de meninos e jovens brancos. Sendo assim, muitas das primeiras escolas brasileiras 

constituíram-se como um espaço profundamente masculino, que tinha por objetivo formar 

cristãos católicos exemplares. Esse modelo de ensino, como registrou Louro (1997), 

predominou no país até o final do século XVIII.  

Mesmo que não tenhamos, neste início de século XXI, as mesmas formas de 

escolarização referidas acima, é possível suspeitar que os muitos qualificativos exigidos para 

a docência desde os primeiros momentos de existência da escola para crianças tenham 

continuado a ser requerido de homens e de mulheres que vêm exercendo tal atividade. Dessa 

forma, embora muitas modificações sociais tenham ocorrido atreladas a uma feminização do 

magistério, representações de docência relacionadas à maternidade e à paternidade parecem 

ter se reconfigurado sem desaparecer. 

Nas falas da professora e dos dois professores, transcritas acima, há como importante 

elemento comum não apenas a representação de docência como uma forma de maternidade 

e/ou de paternidade mas, também, a necessidade de estabelecer relações fortemente afetivas 

para com as crianças como forma de enfrentar desafios que o mundo contemporâneo 

apresenta. Ou ainda, pode-se dizer que as falas dos/as professores/as entrevistados/as remetem 

a compreensão de que a educação escolar teria a função de “salvar” os indivíduos 

contemporâneos de uma gama variada de riscos socais a que podem estar submetidos.  

Produzem-se e ganham força, dessa forma, representações de docência como meio de 

operacionalizar uma forma de “salvação” dos indivíduos através da atenção às necessidades 

que cada docente vocacionado/a é capaz de fazer quando age assim, como bons pais/mães de 

família e/ou como sacerdotes. Uma representação de docência que coloca professores/as na 

obrigação de agir segundo uma vocação, deixando em segundo plano a busca por melhorias 

financeiras decorrentes do sucesso profissional, para priorizar a afetividade, a doação, o 

sacrifício ou a atenção com cada um mesmo em situações desafiantes como apontados nos 

excertos transcritos abaixo. 
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Sou realizado com a minha profissão, de longe é a que me satisfaz financeiramente (risos)...mas eu 

sinto amor pelo que faço e me importo com as crianças, o retorno que eu tenho delas é fora do 

comum, ver uma criança aprendendo, sorrindo, feliz, ganhar abraços e beijos compensa toda a 

tristeza de dias ruins [...] 

Fonte: Transcrição da entrevista do professor 1 – grifo do autor 

 

Sobre a profissão com as crianças...então...eu penso que é uma fase super importante e eu penso ser 

muito interessante de eu ser essa pessoa que está ali para mostrar os primeiros ensinamentos. 

Lembro da minha primeira professora até hoje e o quanto ela era responsável, ética e amável. Tenho 

referências boas de professores e busco ser uma professora que se importa com os alunos, que dá 

atendimento individual mesmo tendo que atender várias outras. Trabalhar com crianças é muito 

bom, elas te dão um retorno maravilhoso que me mostra que o caminho está certo, que estou fazendo 

um bom trabalho. 

 

Fonte: Transcrição da entrevista da professora 1 – grifo do autor 

 

Assim, a compreensão de que a docência seria associada à benevolência, à 

responsabilidade, ao cuidado, à atenção com cada um/a, à busca de alguma forma de salvação, 

à doação, ao sacrifício de si em nome do outro, à dedicação de um pai ou de uma mãe a cada 

um/a de seus/suas filhos/as e a ação vocacionada como a de um sacerdote podem estar 

relacionadas a algumas marcas que o cristianismo pode ter ajudado a deixar nas sociedades 

ocidentais modernas.  

Nesse momento da discussão consideramos necessário, mais uma vez, um olhar para o 

passado a fim de apreender elementos que podem estar implicados nos qualificativos que 

neste início de século XXI têm sido relacionados ao trabalho de professores e professoras. 

Lembrando que são qualificativos implicados com a compreensão de que a educação se 

constitui em uma condição indispensável para a completa realização humana e para a 

redenção e salvação da humanidade. Assim sendo, são qualificativos que podem ser pensados 

como “próprios” à profissão docente, mas constituídos como tal.  

Por esse motivo é importante mostrar que características docentes associadas ao amor 

e cuidado, bem como, à benevolência e caridade, podem estar relacionadas ao cristianismo 

que, entre outros acontecimentos, deixou suas inscrições no campo da educação e, também, 

na produção de representações de um/a bom/boa professor/a.  

O que entendemos por educação, escola e atividade do/da professor/professora foram 

constituídos na Modernidade. Dizer isso é importante porque essa era não teria abolido 

totalmente o que Foucault (2008) referiu como poder pastoral, mas o reconfigurado, o 

desmembrado, o deslocado, o transformado e o integrado a diversas formas de exercício do 

poder. 
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A respeito das relações entre a docência e o poder pastoral, Kohan (2003) afirma que 

 

[...] uma das figuras privilegiadas do poder pastoral pelo Estado Moderno, 

nas instituições educacionais, é a figura do professor-pastor. Ele assume a 

responsabilidade pelas ações e o destino de sua turma e de cada um dos seus 

integrantes. Ele se encarrega de cuidar do bem e do mal que possa acontecer 

dentro da sala de aula. Ele responde por todos os pecados que possam ser 

cometidos no “seu” espaço. Para cumprir adequadamente a sua missão, o 

professor necessita conhecer o máximo possível dos alunos; fará 

diagnósticos de suas emoções, capacidades e inteligências, conversará com 

seus pais para saber detalhes iluminadores de seu passado e de seu presente; 

ganhará confiança de cada aluno que lhe confie seus desejos, angústias e 

ilusões [...] (KOHAN, 2003, p. 88).  

 

Dessa forma, é possível fazer uma articulação entre as funções e qualificativos 

atribuídos à escola e ao/à professor/a com a discussão que Foucault (2008) desenvolveu sobre 

poder pastoral. Uma forma de poder que foi introduzido no ocidente e institucionalizada pela 

igreja cristã visando guiar e conduzir os seres humanos durante a sua vida a partir de 

mandamentos, leis, procedimentos e técnicas. Uma forma de poder que, aliás, foi modificado 

ainda mais a partir do momento que teria se laicizado e organizado em função das sociedades 

estatais que emergiram na era moderna.  

Para Foucault (2008), a tarefa de um bom pastor jamais tem em vista seu próprio 

benefício, mas antes, o bem viver do rebanho, a ponto de sacrificar-se por ele. A 

responsabilidade da manutenção da vida das “ovelhas” é do pastor, pois, quando elas são 

salvas, ele também se salva. Foucault (2004, p. 66) afirma que o poder pastoral tem a função 

de fazer o bem para aqueles de que cuida, significando “[...] alimentá-lo, garantir sua 

subsistência, oferecer-lhe um pasto, conduzi-lo às fontes, permitir-lhe beber, encontrar boas 

pradarias”.  

Esse mesmo pastor que cuida de seu rebanho, também cuida de suas ovelhas de forma 

individual, dando atenção particular. No pastorado cristão, enfim, o pastor é sempre visto 

como cuidadoso, zeloso, bondoso e conhecedor do seu rebanho. Para Foucault (2008) o pastor 

sempre está à disposição de servir o rebanho, o que nos leva a pensar que o poder pastoral é 

sempre um bem.  

Retomando os excertos acima apresentados destacamos a presença de elementos que 

estariam associados às marcas que o poder pastoral teria deixado na educação escolar. Assim, 

esses/as docentes da Educação Infantil colocam-se como tendo o dever de serem como pais e 

mães que guiam as crianças para o bom caminho, que promovam as primeiras aprendizagens, 
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que dão o atendimento individual sem deixar de atentar para as questões coletivas e que 

estabelecem relações com as famílias das crianças.  

Nesse sentido, o/a professor/professora é entendido/entendida como aquele/aquela que 

deve conhecer cada um de seus/suas alunos/alunas a fim de zelar, cuidar e conduzir para um 

caminho de prosperidade; um/uma professor-pastor/professora-pastora que se responsabiliza 

pelo bom desenvolvimento do seu rebanho. Nessas reconfigurações do poder pastoral em 

tempos de contemporâneos, aparece o sacrifício incondicional e total que o/a professor/a 

“deve” assumir como parte de seu trabalho, muitas vezes entendido como uma “missão” que 

para ser realizada exige que se aceite zelar pelos seus/suas alunos/as. Assim os/as professores 

e professoras são posicionados como quem deve sacrificar-se pelo bem de seus/suas alunos/as 

a ponto de abdicarem suas vontades e necessidades, como se espera que pais e mães o façam 

por seus filhos. 

 

 

PALAVRAS FINAIS 

 

Procuramos, ao longo dessa pesquisa, mostrar a forma com que as mulheres foram 

ganhando espaço dentro do contexto escolar que abrange a primeira etapa da educação básica, 

a Educação Infantil. A feminização do magistério foi sendo naturalizada pelo determinismo 

biológico, onde as mulheres foram consideradas as mais aptas a educar as crianças por se 

acreditar que a profissão docente seria uma extensão da maternidade. A crescente presença 

das mulheres nessa área da educação fez com que os homens ficassem mais distantes desse 

cenário, tornando uma profissão “estranha” para o sexo masculino, já que foram sendo 

constituídos discursos sobre a caracterização da atuação docente na Educação Infantil.  

Nessa pesquisa utilizamos as entrevistas narrativas como trilha metodológica, 

buscando dar visibilidade às falas dos/das docentes que atuam na da Educação Infantil, em 

escolas municipais da cidade de Bagé/RS. Foi possível perceber, ao longo desse processo de 

investigação, que os/as professores e professoras trouxeram em suas falas a relação entre 

magistério e maternidade/paternidade, mesmo que eles/elas próprios/próprias não tenham 

filhos/filhas, tomando os/as alunos/alunos para si como filhos e filhas. Notou-se que existem 

preocupações a respeito do cuidado, do educar, de compensar possíveis ausências da família e 

de propiciar os primeiros ensinamentos. Sendo esses motivos para que professores/as sintam-
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se gratificados e compensados por seu trabalho. Isso tudo indica o quanto os/as 

professores/professoras carregam para si a responsabilidade de representarem a figura 

materna/paterna e o quanto isso está ligado, também, aos modos como o poder pastoral se 

laicizou no ocidente e perpassou a educação escolarizada que hoje conhecemos. 

Esperamos que este estudo colabore para que a profissão docente possa ganhar novos 

significados e assim suscite novas ideias para pensar a docência na Educação infantil de 

outros modos, principalmente quando envolve o trabalho de professores que tem sido vistos 

com estranheza no exercício da sua profissão.  
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