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Aspectos Históricos

 Inserção social da mulher – baixos 
salários afastam os homens do 
trabalho no magistério

 “Vocação” natural da mulher para o 
trabalho docente - associação das 
práticas, atividades e significados 
desta profissão ao universo feminino



Aspectos Históricos

 Educação cívica – escola de caráter
formador da moralização, civilização,
disciplina e higiene

 Trabalho docente a partir da divisão
sexual do trabalho: qualificação tácita das
professoras adquiridas na socialização
para o trabalho doméstico e maternagem



ASPECTOS HISTÓRICOS



ASPECTOS HISTÓRICOS



PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

 A segmentação do mercado de trabalho enuncia

desigualdades nas relações de gênero e cria “guetos”

femininos, ou seja, determinadas profissões como, por

exemplo, a profissão docente, tornaram-se

eminentemente femininas e marcadas pela precariedade

das condições de trabalho e do crescente desprestígio

social.

 A feminização do magistério está intrinsecamente

relacionada “a um processo de trabalho articulado às

mudanças ao longo do tempo na divisão sexual do

trabalho e nas relações patriarcais e de classe”.



Pesquisa Talis 2013 (Pesquisa Internacional sobre o Ensino e Aprendizagem (Teaching and

Learning International Survey) - realizada pela Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e coordenada no Brasil pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

DADOS ATUAIS

 O professor típico brasileiro é mulher

(71%), tem 39 anos de idade e 14 de

experiência no magistério, em média.

 As mulheres também são maioria em

cargos de direção de escolas no Brasil
(75%).



Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Básica INEP 2013
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Dados: Sinopses Estatísticas da Educação Básica INEP 2013.
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AÇÕES DA SPM

 Gênero e Diversidade na Escola:

formação de professoras/es em gênero,

sexualidade, orientação sexual e relações

étnico-raciais.

 Prêmio Construindo a Igualdade de

Gênero: objetivo estimular e fortalecer a

reflexão crítica e a pesquisa acerca das

desigualdades existentes entre mulheres

e homens em nosso país e chamar a

atenção da sociedade para tais questões.
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