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O presente artigo é fruto de pesquisa realizada em 2012/2013 com os egressos do Curso de

Especialização em Gestão Escolar, parte do Programa Nacional Escola de Gestores da

Educação Básica, ofertado pela Faculdade de Educação da UFMG, e busca analisar as

particularidades do universo feminino e de sua configuração própria de tempos e espaços de

formação, em função de serem as mulheres maioria na gestão escolar e, portanto, maioria do

público investigado (89%). Primeiramente, ao analisar o número médio de horas dispendidas

com o curso semanalmente, constatou-se que os homens participantes da pesquisa gastavam

menos tempo com as atividades do curso do que as mulheres. Outro dado relevante é que os

homens conseguiam encaixar melhor esse tempo em sua rotina semanal, evitando realizá-las

aos finais de semana, sobretudo à noite, ao contrário das mulheres. Entretanto, foi possível

notar um paradoxo, ao constatar que enquanto 91% das gestoras participantes concluíram o

curso, apenas 66% dos homens o fez. O artigo busca elementos para análise dos dados

encontrados na divisão sexual do trabalho no mundo capitalista, com base em autores como

Antunes (2009), Hirata (2001; 2011), Apple (1988), entre outros. Como resultado, constata-se

que as diferentes configurações de tempo e espaço para a realização da formação pelas



mulheres são resultado não só da escolha pessoal de cada uma dessas gestoras, mas da

realidade social na qual vivem. Uma realidade na qual apesar de serem maioria absoluta em

sua área de atuação, ainda precisam dividir as funções de gestão com um percentual

masculino proporcionalmente maior; ainda levam mais tempo na carreira para assumirem

cargos de gestão, e quando o fazem, recebem menos que eles. E para além das desigualdades

profissionais, a maior das desigualdades se dá quando finalmente chegam em casa, mas

precisam assumir uma nova jornada de trabalho, essa sem remuneração e reconhecimento

social algum.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; mulheres; formação continuada; educação a

distância; gestão escolar.

O presente artigo é fruto de pesquisa de mestrado realizada em 2012/2013 com

egressos das turmas de 2008 e 20101 do Curso de Especialização em Gestão Escolar, parte do

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica2, ofertado pela UFMG. Através

da pesquisa buscou-se analisar os tempos e espaços do gestor escolar em formação na

Educação a Distância (EaD), para tanto foram utilizados os dados fruto do questionário

proposto, respondido por 260 sujeitos egressos do curso; bem como entrevistas

semiestruturadas, realizadas com 15 deles.

Neste texto, em especial, o foco será um público específico do curso, que representa

89% dos sujeitos investigados: as mulheres. Dessa forma, objetiva-se compreender melhor as

especificidades dos tempos e espaços utilizados por elas na realização do curso;

compreendendo tais tempos e espaços não apenas como obra do acaso ou da escolha

1 Cada edição do curso ofertada pela UFMG (turmas 2008, 2010, 2012 e 2014) atendeu a 400 gestores(as)
escolares, distribuídos(as) por todas as regiões do estado. A pesquisa em questão, realizada em 2012/2013, focou
seus esforços nos alunos egressos das turmas de 2008 e 2010, portanto foram enviados questionários por e-mail a
todos os 800 ex-cursistas, utilizando-se, ao final, os dados fruto de 260 questionários, selecionados
aleatoriamente dentre os 285 respondidos.
2 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação
(MEC) através da Secretaria de Educação Básica (SEB) e em parceria com os sistemas de ensino, Universidade e
instituições ou entidades, foi criado para efetivar programas, projetos e ações com a intenção de oferecer
formação inicial e continuada aos gestores escolares. Seu objetivo era a institucionalização de uma política
nacional de formação de gestores escolares, “baseada nos princípios da gestão democrática, tendo por eixo a
escola como espaço de inclusão social e da emancipação humana” (BRASIL, 2006, p.8). A turma de 2014 foi a
última ofertada pela UFMG.



individual, mas como práticas sociais de um grupo que refletem, produzem e reproduzem a

estrutura social vigente (BOURDIEU, 1994).

Quando se fala em tempos e espaços de formação, imagina-se logo uma escola ou

universidade, carteiras, o quadro, a presença constante do professor, e uma carga horária

semanal constante de aulas. Porém, quando falamos em Educação a Distância, essa imagem

esvanece e tudo se torna incerto. A possibilidade de estudar no horário e local mais

conveniente para o estudante é um dos grandes trunfos da EaD e motivo pelo qual ela se

tornou uma boa alternativa à formação continuada, com a demanda crescente por estudos

daqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho e a dificuldade no deslocamento,

típico das grandes cidades.

Entretanto, essa flexibilidade de tempos e espaços de formação é limitada pelos outros

compromissos e responsabilidades assumidas pelo estudante da EaD em sua vida pessoal e

profissional, o que reduz os tempos e espaços àqueles nos quais ele não está trabalhando, ou

envolvido com compromissos familiares e sociais. Por esse motivo, buscou-se analisar os

tempos e espaços utilizados pelas gestoras na realização do curso, por compreender que sua

organização espaço-temporal poderia diferenciar-se daquela utilizada pelos gestores na

realização do mesmo curso.

Assim, a princípio será apresentado brevemente o Curso de Especialização em Gestão

Escolar, de maneira a conhecer melhor o contexto e a demanda pela formação de gestores

escolares; em seguida, para situar melhor o problema de pesquisa, serão apresentados os

dados relativos aos tempos e espaços utilizados pelas gestoras participantes do curso para

realizarem a formação a distância; e por fim, buscar-se-á na literatura da área, respaldo para

compreender melhor as questões sociais por trás dessas configurações de tempo-espaço de

estudo.

O curso de Especialização em Gestão Escolar

O Curso de Especialização em Gestão Escolar foi parte integrante do Programa

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, como uma de suas ações que buscava

formar em nível de especialização os gestores educacionais e ampliar entre eles a reflexão

acerca da gestão escolar democrática; seus conceitos e práticas fundamentais; o direito à

educação com qualidade social; bem como os desafios enfrentados cotidianamente pelo gestor

escolar em seu trabalho (BRASIL, 2007).

Uma importante característica do curso foi ser ofertado através da Educação a

Distância (EaD). Principalmente em função da extensão territorial brasileira e por sua



diversidade, essa modalidade foi escolhida de maneira a permitir uma maior democratização

do acesso à formação, impedindo que ela ficasse restrita aos grandes centros.

Outra característica do Curso de Especialização em Gestão Escolar é ser uma

formação realizada em serviço, tendo como público alvo os diretores e vice-diretores em

exercício nas escolas públicas brasileiras, moldado em uma carga horária mínima de 400 h/a,

tendo duração mínima de 12 meses e máxima de 18 meses3, de acordo com o regime

acadêmico próprio de cada instituição de ensino participante (BRASIL, 2006).

Em Minas Gerais, o Curso de Especialização em Gestão Escolar do Governo Federal

foi ofertado de 2008 a 2016, numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), agora

envolvendo também outras universidades do estado. Foram quatro edições do curso (2008,

2010, 2012 e 2014), tendo cada uma, atendido a 400 gestores4.

Mulheres e EaD

Optou-se por dedicar este artigo às particularidades do universo feminino e de sua

configuração própria de tempos e espaços de formação, em função de serem as mulheres

maioria na gestão escolar e, portanto, maioria do público investigado (89%). No Brasil como

um todo, considerando escolas de todos os níveis da educação básica, sendo elas municipais

ou estaduais, encontra-se, no SAEB 2003, um total de 78% de mulheres no cargo de gestão

(SOUZA, 2006, p. 211).

Essa maioria absoluta despertou o interesse por uma discussão mais aprofundada

acerca dos motivos pelos quais as mulheres estão presentes tão majoritariamente no ambiente

escolar e as implicações que ser mulher e ser gestora têm sobre as configurações de seus

tempos e espaços de formação.

Primeiramente, ao analisar o número médio de horas dispendidas com o curso

semanalmente, constatou-se que os homens participantes da pesquisa gastavam menos tempo

com as atividades do curso do que as mulheres. Enquanto a média de tempo delas era de 13

horas e 12 minutos por semana, a deles era de 8 horas e meia; e também na mediana5 o padrão

se manteve: enquanto as mulheres passavam 10 horas semanais entre leituras, atividades e

3 Em função de norma interna da universidade, na UFMG, os gestores tiveram até 24 meses para a conclusão da
formação.
4 Infelizmente não houve renovação do curso para a edição que teria início em 2016.
5 Enquanto a média retorna a média aritmética dos dados, a mediana retorna o número central de determinado
conjunto de números, deixando metade dos valores acima e metade abaixo. Sendo assim, enquanto a média pode
ser enganosamente alterada por um ou dois números discrepantes, a mediana se mantém mais fiel ao total dos
dados.



acesso à plataforma do curso por semana, os homens passavam apenas 7 horas, 3 horas a

menos que elas.

Essa diferença pôde também ser visualizada nos dados da questão referente aos dias e

horários utilizados na realização das atividades do curso. Foi perguntado aos respondentes do

questionário sobre os dias e horários utilizados na realização das atividades do curso e, para

cada uma das opções apresentadas (segunda a sexta-feira durante o dia; segunda a sexta-feira

durante a noite; sábado durante o dia; sábado durante a noite; domingo durante o dia; e

domingo durante a noite), o egresso indicava a frequência com a qual realizava as atividades

naquele dia/horário, optando entre “Sempre”, “Frequentemente”, “Raramente” ou “Nunca”.

Foi possível analisar, através da separação das respostas dadas por gestoras e gestores,

que o único horário em que os homens realizavam as atividades com maior frequência era de

segunda a sexta-feira durante o dia. Em todas as outras opções as mulheres tinham maior

incidência. Foi interessante também perceber que, enquanto a opção “frequentemente” se

manteve um pouco mais estável entre os dois grupos, a opção “sempre” dobra em alguns

horários, chegando a ficar mais de cinco vezes maior aos sábados e domingos à noite para

elas. Da mesma maneira, a opção “nunca” é mais utilizada por eles em todos os horários, com

exceção justamente da “segunda a sexta-feira durante o dia”.

Isso demonstra que, além de necessitarem de menos tempo para a realização das

atividades do curso, os homens conseguiam encaixar melhor esse tempo em sua rotina

semanal, evitando realiza-las aos finais de semana, sobretudo à noite. E isso talvez explique

porque as mulheres precisavam de mais horas semanalmente dedicadas ao curso, já que

utilizavam os períodos noturnos, geralmente de menor rendimento em função do cansaço.

Realizou-se também a filtragem dos dados referentes aos locais utilizados para a

realização das atividades do curso. Nessa questão, os respondentes utilizaram a mesma escala

de frequência utilizada na questão sobre dias/horários, desta vez para indicar os locais

utilizados durante a realização das atividades. As opções de locais apresentadas foram: “Na

escola”; “Em casa”; “No polo”6; “Na Secretaria Municipal de Educação (SME)”; “Na casa de

familiares”; “Na casa de colegas”; e “Na lan house”.

Em relação aos espaços, foi possível notar que, apesar de as mulheres terem um pouco

mais de incidência na realização das atividades do curso em outros locais como a casa de

familiares e amigos, são também elas que dizem realizar sempre as atividades em casa (81%),

6 Polo presencial do curso, situado em cidades estratégicas onde os cursistas tinham acompanhamento do(a)
tutor(a).



enquanto os homens se dividiram mais, nesta opção, entre o “sempre” (51,7%) e o

“frequentemente” (37,9%).

Isso deixa claro que as mulheres não só utilizavam uma maior variedade de espaços,

como também utilizavam com mais frequência o espaço doméstico, provavelmente como um

reflexo da já comprovada maior quantidade de horas semanais despendidas com o curso.

Entretanto, apesar de utilizarem um número maior de horas semanais com o curso, de

passarem uma parte maior das noites e finais de semana realizando atividades, e de utilizarem

espaços diversos de formação, quando filtrados os dados sobre a finalização do curso por

sexo, é possível notar o paradoxo, ao constatar que enquanto 91% das gestoras participantes

concluíram o curso, apenas 66% dos homens o fez.

Sendo assim, enquanto um terço dos homens não chegou a finalizar o Curso de

Especialização em Gestão Escolar, tendo desistido ou sido reprovados no trabalho de

conclusão de curso, apenas 9% das mulheres participantes do curso não chegaram a finalizá-

lo.

Essa disparidade aparece também quando é analisado o nível de formação dos gestores

entre os sexos. Na pesquisa de Souza (2006) foi apresentado que, nas escolas dos anos iniciais

do Ensino Fundamental, 36% das diretoras não possuíam curso superior, enquanto 45,4% dos

diretores não possuíam a mesma formação; uma diferença de quase 10%.

Sendo assim, é possível notar que as mulheres participantes do Curso de

Especialização em Gestão Escolar, além de utilizarem com mais frequência as noites e os

finais de semana para a realização das atividades, e dedicarem um tempo maior semanalmente

à realização das atividades do curso, também parecem demonstrar uma maior valorização da

formação, já que apesar de um aparente sacrifício maior, elas quase nunca evadiam, ao

contrário deles que em 34% dos casos não finalizaram o curso.

Torna-se, portanto, necessário questionar por que, quando dada a possibilidade de

flexibilidade de tempos e espaços de formação através da EaD, mulheres e homens

organizam-se de maneira diferente? E por que elas parecem valorizar mais a oportunidade de

formação do que eles?

Tempos e espaços de formação e a divisão sexual do trabalho

Segundo Marx (1980), a divisão do trabalho, em seu sentido mais natural, remonta ao

ambiente familiar e às primeiras tribos, tendo como referência diferenças de sexo e de idade

sendo, portanto, uma divisão baseada puramente em questões fisiológicas. Assim, os



trabalhos realizados por homens e mulheres diferem conforme sua posição no tempo e no

espaço.

Na Europa, com a revolução industrial, o trabalho manufatureiro, antes tido como

trabalho masculino, passa a empregar também a mão-de-obra feminina juntamente com a

infantil, já que o desenvolvimento da maquinaria tornou muitas vezes desnecessária a força

física na realização do trabalho nas fábricas. Assim, o capitalismo pôde aumentar o número de

trabalhadores assalariados vertiginosamente, colocando sob seu domínio toda a família do

trabalhador, sem distinção de sexo ou idade (MARX, 1980).

Entretanto, o autor ressalta que esse novo perfil de trabalhador, já entra na fábrica

como fator de desvalorização do trabalho:

O valor da fôrça de trabalho era determinado não pelo tempo de trabalho necessário
para manter individualmente o trabalhador adulto, mas pelo necessário a sua
manutenção e à de sua família. Lançando a máquina todos os membros da família do
trabalhador no mercado de trabalho, reparte ela o valor da fôrça de trabalho do
homem adulto pela família inteira. Assim, desvaloriza a fôrça de trabalho do adulto.
[...] Dêsse modo, a máquina ao aumentar o campo específico de exploração do
capital, o material humano, amplia, ao mesmo tempo o grau de exploração (MARX,
1980, p.450-1).

Sendo assim, o capital que até então podia explorar apenas a força de trabalho adulta

masculina, mas em função da necessidade de reprodução da força de trabalho precisava

pagar-lhe o necessário para a sobrevivência sua e de sua família, consegue com o

desenvolvimento da maquinaria aumentar seus lucros ao explorar, pelo mesmo valor, toda a

família do trabalhador, inserindo-se as mulheres no mercado de trabalho já como algo sem

valor laboral próprio.

Com o passar das décadas e das lutas dos trabalhadores em geral por melhores

condições de trabalho, e das mulheres, especificamente, por condições mais iguais de trabalho

e de remuneração, bem como as mudanças na própria organização do capital, esse quadro de

exploração do início da indústria melhorou relativamente. A divisão sexual do trabalho no

mundo capitalista passou a existir, dentro do ambiente fabril – e continua a existir, não se

restringindo às fábricas, – separando as atividades de maior desenvolvimento tecnológico para

os homens, enquanto aquelas exigentes de menor qualificação, mais elementares e de maior

intensidade, são destinadas às mulheres e também aos negros e imigrantes, grupos igualmente

desvalorizadas. Assim, algo que representava a conquista parcial das lutas femininas por

emancipação, tanto da exploração do capital quanto da opressão masculina, foi convertida

numa fonte de intensificação das desigualdades (ANTUNES, 2009).



Além disso, pode-se acrescentar a constituição de uma sociedade na qual existe, desde

bem cedo, uma construção social sexuada, na qual homens e mulheres são inseridos na

família e na escola em formações diferentes, não só para a vida pessoal, mas também para sua

inserção no mercado de trabalho (ANTUNES, 2009).

Indo nessa direção, Apple (1988) discute que o trabalho feminino está em condição de

dupla diferenciação em relação ao masculino: a divisão vertical, na qual as mulheres estão em

desvantagem em relação às condições de trabalho, e a divisão horizontal, na qual as mulheres

se concentram em tipos específicos de trabalho, basicamente naqueles com baixos salários e

mais precarizados.

Principalmente agora, com as novas configurações do capital, baseado num regime de

acumulação flexível (HARVEY, 2012), as mulheres – que já representam mais de 40% da

força de trabalho em diversos países avançados – têm se inserido no mercado em funções de

trabalho flexível, por exemplo, em jornadas part time, precarizadas e desregulamentadas

(ANTUNES, 2009, p. 105).

Também Hirata (2001) discute o assunto e expõe que, enquanto nos países do Norte o

aumento dessas formas de trabalho de tempo parcial é ocupado majoritariamente por

mulheres, significando para elas um salário parcial e o agravo das disparidades na repartição

do trabalho doméstico (das quais trataremos adiante); nos países do Sul ele se apresenta de

maneira ainda mais precarizada, como trabalho informal, sem nenhuma proteção social.

Nos dois casos, tempo parcial e trabalho informal, trata-se – sobretudo no que diz
respeito aos empregos fora do setor público e particularmente no comércio e nos
serviços – de trabalhos frequentemente instáveis, mal remunerados, com uma
possibilidade quase inexistente de formação, de promoção e de carreira, e com
direitos sociais limitados ou inexistentes [...]. (HIRATA, 2001, p. 145).

Essa realidade levanta outra discussão, acerca da razão pela qual as mulheres, em

grande número, optam por empregos de meio expediente apesar de sua precarização, baixos

salários e poucos benefícios, demonstrando que a força das relações patriarcais ainda persiste

no ambiente familiar, tornando função da mulher trabalhar apenas meio período para cuidar

da casa e das crianças. Além disso, elas também aceitam tais condições, muitas vezes por

serem as ocupações disponíveis no mercado (APPLE, 1988).

Isso pôde ser visto em uma das entrevistas realizadas na pesquisa, na qual a gestora

deixou a direção da escola onde trabalhava num regime de (no mínimo) oito horas diárias, e

voltou a ser professora para, com uma carga horária de trabalho menor, poder se dedicar mais

à sua filha pequena. Outra entrevistada alegou que sua primeira preocupação, ao assumir o



cargo de gestão, foi o fato de precisar passar mais tempo no trabalho e menos no cuidado dos

filhos.

Aliás, é interessante a utilização da palavra “culpa”, pela Entrevistada 4 no trecho a

seguir, que talvez se refira não só ao trabalho no cuidado dos filhos, mas também,

principalmente no caso dela que engravidou aos 18 anos, a culpa social pela gravidez

indesejada que geralmente recai sobre a mulher:

Então, assim, a gente fica olhando, fala: Nossa! Eu tive filho com dezenove.
Engravidei com dezoito. E eu vou te contar, não foi fácil, não. Porque eu falo isso
muito: Gente, quem carrega a culpa, quem toma conta somos nós mulheres.
Independente, o marido pode ser excelente, você ter empregada e tudo, mas somos
nós a preocupação maior [...] São noites sem dormir, são noites preocupadas... Até
hoje. Os meus meninos estão todos grandes, mas enquanto não chega todo mundo,
eu não durmo de verdade. (ENTREVISTADA 4, p. 7).

Nesse caso, é importante informar que, entre as gestoras pesquisadas, 73% tinham

filhos em casa durante a realização do curso, o que nos faz refletir sobre a recorrência de

situações como as enfrentadas pelas entrevistadas citadas e por tantas outras mulheres que se

sujeitam a empregos part time e/ou precarizados, para terem mais tempo ao lado dos filhos.

Entretanto o problema talvez tenha uma raiz ainda mais profunda. Uma questão

polemizada por Apple (1988) é o fato de haver, de maneira geral, uma relação entre a inserção

de um grande número de mulheres em uma determinada profissão e mudanças na

configuração desta, como a queda da remuneração, sua consideração como sendo de baixa

qualificação e um aumento do controle externo sobre o trabalho. Como exemplos, o autor cita

o trabalho em escritórios e a docência, até o século XIX ocupados majoritariamente por

homens e, à medida que foram se feminizando, tiveram grandes perdas em salário e prestígio.

Ao tratar especificamente da inserção e domínio femininos na docência ao longo do

século XX, o autor aponta duas razões que se destacam entre os motivos desse aumento e

prevalência das mulheres: o primeiro é que o magistério passou a ser definido como uma

extensão do trabalho produtivo e reprodutivo já realizado pelas mulheres no ambiente

familiar; o segundo fator foi o crescimento da escolaridade obrigatória. Com o aumento do

número de escolas e, consequentemente dos custos da educação, uma forma de controlar os

gastos foi alterar as práticas de recrutamento, passando a empregar mestres mais baratos, as

mulheres (APPLE, 1988).

Ao tratar mais especificamente da experiência brasileira, Campos (2002) ressalta

também esses dois fatores, argumentando que ao final do século XIX, quando as mulheres

passaram a frequentar em maior número as escolas normais, sua formação, ainda durante

muito tempo, foi diferente da oferecida aos homens, primeiro porque a orientação do ensino



primário era já comumente mais simplificada para as mulheres, e segundo, por ter-se o

pensamento de que a atividade docente seria um prolongamento das atividades realizadas pela

mulher no lar e que, portanto, não haveria necessidade de formação mais especializada.

Em relação ao segundo fator, a autora argumenta que os salários oferecidos aos

mestres eram tão baixos que não poderiam atrair candidatos do sexo masculino, pois não eram

suficientes para sustentar uma família. Sendo assim, a profissão docente

[...] acabava atraindo, em muitos casos, simplesmente aqueles que podiam exercê-la
como atividade paralela ou que tinham a família por trás como apoio (é o caso das
mulheres, como aos poucos foi acontecendo) ou, ainda, os que não haviam
encontrado qualquer outra atividade bem remunerada (CAMPOS, 2002, p. 23).

É obviamente importante que se veja essa expansão do trabalho feminino no ambiente

escolar como resultado das lutas das próprias mulheres por sua autonomia, em busca de

acesso à educação e ao trabalho fora de casa. E considerando o trabalho em fábricas ou

mesmo o trabalho doméstico, o magistério apareceu como uma opção mais agradável na

busca por emancipação financeira e social. Entretanto, é igualmente importante perceber que

esse processo foi também resultado do próprio capitalismo e que, ainda que as mulheres como

um todo, fossem exploradas em condições inferiores de trabalho, permaneciam ainda

diferenças de classes que também aí se mantinham, de maneira que as mulheres de classes

diferentes lecionavam em escolas diferentes; as de classe média em escolas particulares e as

da classe trabalhadora, em escolas públicas (APPLE, 1988).

Iniciada essa discussão, vale a pena trazer à tona o apelo de Paulo Freire, que em seu

livro “Professora sim, tia não” (2001, p. 48), fala àquelas que alegam terem se inserido na

profissão docente “por falta de opção”: “Eu não posso, porém, formar-me para a docência

apenas porque não houve outra chance para mim, menos ainda, somente porque, enquanto me

‘preparo’, espero um casamento”. Ele, em sua imensa vontade de motivar aquelas que se

dispõem a ensinar, acaba escolhendo não debater como isso foi construído, as razões pelas

quais isso acontece, e com tanta frequência.

Sendo assim, se torna importante lembrar que, nos primórdios da inserção das

mulheres na profissão docente no Brasil, a sessão feminina da escola normal de São Paulo foi

efetivamente aberta em 1875, com a intenção de encaminhar para lá as jovens órfãs que, aos

dezoito anos, não houvessem sido pedidas em casamento e não quisessem se empregar como

domésticas. Ainda antes disso, o presidente da província apresentou um relatório no qual

alegava que as mulheres possuíam apenas dois destinos possíveis na época: o casamento e o



magistério, sendo o magistério uma opção moralmente adequada por ser visto, como já dito

antes, como um prolongamento das atividades do lar (CAMPOS, 2002).

Além disso, vale ressaltar que mesmo quando as mulheres possuem um nível superior

de educação escolar, ainda assim possuem maior dificuldade de saírem de uma situação de

desemprego em relação aos homens, e quando ingressam em um emprego, a possibilidade é

maior para elas que este seja um emprego precário, com menores possibilidades de carreira e

promoção (HIRATA, 2011).

Essa questão se complexifica ainda mais quando se leva em consideração que as

diferenças entre funções masculinas e femininas podem ser notadas já na infância, nas

divisões entre brincadeiras “de menino” e brincadeiras “de menina”, nas quais as crianças

reproduzem e refletem as funções determinadas diferentemente a homens e mulheres na

sociedade. Enquanto o menino realiza exercícios de conserto com o pai, a menina realiza

exercícios de cuidado, da boneca, do irmão menor, e dessa forma vai-se constituindo nela a

consciência de uma função sempre ligada ao serviço (HIRATA, 2011).

Sendo assim, a inserção da mulher no trabalho docente não foi/é, necessariamente,

uma questão de escolha, mas de opção entre um número muitas vezes limitado de

possibilidades. E isso pode ser visto também em outro relato da Entrevistada 4:

Porque eu casei muito nova. Aí logo que eu casei, eu tive neném. E aí eu já tinha
formado segundo grau. E na época eu já tinha feito Magistério. E, com isso, eu não
queria dar aula, aí eu fui trabalhar com o meu pai. O meu pai é engenheiro. Eu fui
trabalhar com ele. Trabalhei cinco anos. Aí veio o Plano Collor, que arrasou com
todo mundo né? Aí o meu pai, a primeira pessoa a mandar embora fui eu. Fiquei um
ano desempregada. E eu tinha feito concurso da prefeitura. E aí me chamaram. Aí eu
fiquei: Ah, eu não sei se eu quero dar aula, se eu não quero... Aí fui. Falei: É uma
oportunidade. E tô aí, vinte anos. Foi uma ótima opção sim, pelo fato de eu ser
casada, com filho, e é o quê? Meio horário. [...] Não era muito o que eu queria, não.
Porque eu sempre falei que eu queria ser ou dentista, ou médica. E acabou que pelo
fato de eu te ganhando neném muito nova, dezenove anos eu já era mãe, me impediu
muito. Porque não tinha quem olhava, e com quem que eu ia deixar para estudar? É
o dia inteiro. Medicina e Odontologia é o dia inteiro na faculdade. Aí eu fui
desistindo... (ENTREVISTADA 4, p. 4).

Nesse mesmo sentido, Bourdieu (2003) discute a ideia do gosto e da vocação, como

sendo resultado não unicamente das vontades individuais, mas das condições objetivas,

econômicas e sociais de cada sujeito:

Mas, de fato, pode-se ainda falar de “vontade”, a não ser num sentido metafórico,
quando a investigação mostra que “de maneira geral, existe concordância plena entre
a vontade das famílias e as orientações tomadas”, ou, melhor dizendo, na maior
parte dos casos, as famílias têm aspirações estritamente limitadas pelas
oportunidades objetivas? [...] Esse destino é continuamente lembrado pela
experiência direta ou mediata e pela estatística intuitiva das derrotas ou dos êxitos



parciais das crianças do seu meio e também, mais indiretamente, pelas apreciações
do professor, que, ao desempenhar o papel de conselheiro, leva em conta, consciente
ou inconscientemente, a origem social de seus alunos [...] nesse terreno como em
outros, as aspirações e as exigências são definidas, em sua forma e conteúdo, pelas
condições objetivas, que excluem a possibilidade de desejar o impossível
(BOURDIEU, 2003, p.47, grifos nossos).

Espera-se, então, ter desmistificado a ideia de que o caráter feminino do trabalho na

docência tenha se dado ao acaso, ou unicamente por escolha, vontade, e ainda, vocação das

mulheres. Em relação especificamente ao trabalho na gestão escolar, a situação se apresenta

de maneira muito similar.

Segundo Apple, (1988), já no século XIX, os gestores escolares – na época

majoritariamente homens – regulavam as atividades de instrução com exames padronizados e

impunham normas altamente prescritivas, para garantir que as técnicas fossem estabelecidas

conforme o esperado pelas mulheres que começavam a se inserir no trabalho de mestras.

Hoje o gestor escolar, como supracitado, é predominantemente gestora e seu trabalho é

– coincidentemente ou não – muito mais controlado através de processos como a

descentralização e as avaliações nacionais e há que se ressaltar que, mesmo com a conquista

feminina de ocupar locais de direção antes masculinos, as desigualdades entre homens e

mulheres prevalecem mesmo dentro da mesma função, como mostra o estudo de Souza

(2006), no qual se evidenciam as diferenças no perfil salarial presentes no cargo da gestão:

[...] enquanto 15% dos diretores homens recebem mais de 9 salários mínimos – SM,
apenas 10% das diretoras mulheres estão nesse grupo. Na outra ponta, temos que
menos de 25% dos homens recebem até 4 SM, enquanto que mais de 31% das
mulheres recebiam essa quantia. Se o maior grupo de diretoras mulheres se encontra
na faixa salarial de 4,1 a 6 SM (30,2%), entre os homens o maior grupo está na faixa
salarial imediatamente acima desta, 6,1 a 9 SM, na qual há 30,5% do total dos
diretores homens (SOUZA, 2006, p. 221-2).

Além disso, a pesquisa demonstrou também que, se comparadas as proporções de

diretores em relação ao número de professores, nas escolas do primeiro ciclo do ensino

fundamental, o número de homens diretores é proporcionalmente maior que o de professores

(enquanto apenas 9,4% dos professores nessas escolas são homens, 16,7% de seus diretores

escolares são do sexo masculino) (SOUZA, 2006, p. 215).

Outro fator marcante é o fato de os homens assumirem o cargo de gestão escolar com

menor idade que as mulheres. O estudo de Souza (2006) mostrou que, ainda que a carreira dos

homens na docência seja cinco anos mais longa que a das mulheres, eles se desenvolvem mais

rapidamente na carreira. Na pesquisa realizada com os dados do SAEB, 40% dos diretores do

sexo masculino tinham menos de 40 anos de idade, enquanto apenas 33% das diretoras se



encaixavam nessa faixa. Além disso, apesar de ambos os sexos terem a maioria de seus

representantes na faixa entre 40 e 44 anos, a segunda faixa majoritária para eles era a anterior

(de 35 a 39 anos), enquanto que a delas era a posterior (de 45 a 49 anos).

Esse fator também foi evidenciado nesta pesquisa. Realizando-se o cruzamento dos

dados referentes ao número de anos de trabalho com educação e o sexo foi possível verificar

um parâmetro bem parecido com o encontrado nos dados do SAEB 2003. Entre os sujeitos

pesquisados, ambos os grupos se concentraram majoritariamente na faixa de 11 a 20 anos de

trabalho com educação (mulheres 50,4%, homens 69%); entretanto, a segunda faixa com

maior porcentagem dos homens (27,6%) estavam no cargo de gestores escolares tendo menos

de 10 anos de experiência em educação, enquanto que a segunda faixa com maior

porcentagem para elas era a de mais de 20 anos de experiência (34,8%).

É impressionante constatar, portanto, que os homens, que são minoria absoluta na

docência, assumem o cargo de gestor mais cedo que as mulheres e, quando o fazem recebem

salários superiores aos delas. Apesar disso, não possuem melhor formação e parecem

inclusive não valorizar tanto essa formação quanto elas. Aliás, talvez isso aconteça justamente

por elas estarem sempre tentando “compensar” uma desigualdade mascarada e, segundo

Hirata (2011), muito mais profunda:

Este paradoxo mostra que não dá para entendermos a causa desta situação das
mulheres, permanecendo no terreno estrito da divisão sexual do trabalho profissional
ou da divisão sexual da formação profissional. Não se pode compreender a divisão
sexual do trabalho profissional sem compreender a divisão sexual do trabalho
doméstico e, para além dele, a divisão sexual do poder e do saber (HIRATA, 2011,
p. 148).

Há, portanto, outra particularidade do trabalho feminino que precisa ser considerada: o

trabalho doméstico, que ainda hoje é considerado, entre homens e mulheres, como de

responsabilidade feminina. Assim, conforme discutido por Antunes (2009), a mulher que se

insere no mercado de trabalho realiza suas atividades não somente dentro do local de trabalho,

mas também dentro de casa, dando a ela um caráter de dupla exploração pelo capital: tendo

um trabalho precarizado no âmbito público; e ainda no âmbito privado, com o trabalho

doméstico gratuito, possibilita a reprodução da força de trabalho de seu marido, filhos e sua

própria.

Essa divisão totalmente desigual trabalho dentro do lar é apresentada por Hirata (2011,

p. 148) como edificadora das diferenças que se situam também em nível profissional. Esse

trabalho doméstico, tido como invisível pela sociedade, é realizado diariamente pelas

mulheres “gratuitamente e por amor”.



A importância desse fator é fundamental para se compreender melhor os tempos e

espaços dessa grande maioria de gestoras em formação continuada e em serviço.

Considerando a intensidade do trabalho na gestão escolar e as supracitadas desigualdades

enfrentadas pelas mulheres nessa carreira, agora precisamos considerar também que, por

serem mulheres, grande parte senão a maioria delas, ao chegar em casa tem ainda mais uma

jornada de trabalho para desenvolverem. Trabalho esse não remunerado, tantas vezes

realizado de maneira solitária e sem reconhecimento. Um trabalho já tão naturalizado até

mesmo pelas mulheres, que não há estranhamento algum em relatos como os apresentados a

seguir:

Meu. Sábado e domingo são meus. Eu, sexta-feira eu ainda aceito fazer alguma
coisa à noite. Mas tem dia que eu falo assim: Ah, não, eu faço na segunda. Mas no
sábado e no domingo eu não ponho a mão em nada. Eu já levanto e falo assim: Ah,
não, o que eu vou fazer no sábado? Sábado de manhã, vou às compras, é dia de eu
comprar fruta, verdura, carne da semana. Já faço o cardápio... Porque eu tenho que
ser assim. Se você olhar do lado da minha geladeira, tá assim, pequenininho, o que
eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Porque aí eu bato
o olho, eu: Hoje é isso. Então eu já vou fazer, porque eu tenho que fazer a janta pra
esquentar no almoço. Porque eu tenho uma hora e meia só de almoço. Então, eu vou
embora para casa com a minha filha. Nessa uma hora e meia, enquanto ela está
esquentando o almoço... Que é só nós duas. Porque o marido tá na fábrica, a filha tá
na fábrica. Eu e ela. Então, é a hora que eu pego uma roupa e ponho na máquina...
Entendeu? Na hora do meu almoço é a hora que eu lavo roupa. (ENTREVISTADA
9, p. 2).

É interessante perceber a sutileza com a qual a mulher toma para si os afazeres

domésticos. A Entrevistada 9 diz serem sábado e domingo dias seus, entretanto, na manhã de

sábado ela faz as compras da casa para a semana e organiza o cardápio de todos os dias; e já

que não tem tempo para fazer o almoço em função do tempo pequeno de intervalo do trabalho

na escola – que ela inclusive utiliza para lavar roupas, – é necessário que ela faça à noite o

almoço do dia seguinte.

É também interessante a forma como a Entrevistada 15 justifica ter assumido para si a

tarefa de levar e buscar, nos dois turnos, os filhos na escola. Para ela é natural dizer que

homem não faz tantas coisas quanto a mulher: “A gente tem que entender que eles são

diferentes. Não fazem duas, três coisas ao mesmo tempo. E eu dava conta de fazer. Fazia e

fazia...” (ENTREVISTADA 15, p. 11).

Também é interessante um dos relatos obtidos no questionário sobre o motivo pelo

qual a Respondente 5 deixou o curso antes de finalizá-lo: “Trabalhava dois horários, chegava

em casa e ainda tinha o terceiro turno, então isto já me deixava cansada. Sábado, dona de casa



e domingo descansava. Foi então que desisti, pois sei que não daria conta naquele momento.

Agradeço a oportunidade” (RESEPONDENTE 5).

Nesse caso é interessante perceber a utilização do termo “terceiro turno” para falar das

atividades domésticas, que para a mulher muitas vezes requer o mesmo tempo e dedicação de

uma jornada de trabalho, entretanto sem reconhecimento financeiro ou social. Algo que, no

caso da Respondente 5, levou à desistência da formação, mas que nos leva a refletir sobre a

rotina de tantas outras mulheres que, na mesma situação, se sacrificaram ainda mais utilizando

as madrugadas e os domingos de descanso, assumindo um “quarto turno” de trabalho para a

realização do curso.

Agora que foi possível desvelar um pouco da história e rotina especial da maioria de

mulheres gestoras participantes da pesquisa, talvez seja possível visualizar o todo, a forma

como o Curso de Especialização em Gestão Escolar se inseriu nas rotinas delas.

A opção de dias e horários para a realização das atividades do curso pode ser

explicada pelo trabalho doméstico, com o qual as mulheres dividiam seu tempo ao chegarem

em casa. Além disso, o cansaço provavelmente influenciava no rendimento das leituras e

redações, o que pode explicar o fato de elas dedicarem mais horas por semana ao curso do que

eles.

O fato de utilizarem mais outros espaços para a realização das atividades pode ter

relação com a necessidade de ajuda na utilização do computador e da internet, já que 19% das

mulheres apontaram essa como sua maior dificuldade na realização de um curso a distância e

apenas 10% dos homens tiveram essa como sua maior dificuldade. Mas também há que se

considerar o ambiente doméstico, com as obrigações assumidas pelas mulheres no cuidado da

casa e dos filhos, e imaginar que seria mesmo mais fácil, por vezes, realizar as atividades do

curso em outro local.

Por fim, em relação à valorização da formação, ou mesmo à persistência na finalização

da mesma, ficou claro que as mulheres estão sempre se sentindo atrás na corrida profissional,

tentando compensar a desvalorização financeira e o reconhecimento na carreira através da

formação e dedicação ao trabalho. Além disso, a já debatida criação para o serviço, que as

treina desde a tenra infância a se doar completamente ao outro, faz com que elas encarem o

sacrifício como algo normal, se não obrigatório, em sua casa e seu trabalho. Por que nos

estudos seria diferente?

Na verdade, ao promover a flexibilização dos tempos e espaços de formação, a EaD

possibilita que mais uma tarefa assumida pelas mulheres fique invisível, mascarada pelo

ambiente doméstico, e que elas sobrecarreguem ainda mais seus tempos de descanso e lazer.



Se estivessem realizando uma formação presencial, precisariam separar aqueles momentos

exclusivamente para os estudos, mas isso não significaria uma sobrecarga menor de trabalho,

já que continuariam realizando as tarefas domésticas. Portanto, para que haja igualdade nas

condições de formação, seja na EaD ou na educação presencial, é necessário que a

mobilização feminina por igualdade no trabalho (progressão na carreira, reconhecimento

social e financeiro) e no lar (divisão justa das tarefas domésticas e do cuidado dos filhos)

continue.

Entretanto, é inegável que a EaD tenha proporcionado a essas mulheres a possibilidade

de investir em sua carreira profissional tendo a tranquilidade de manter seu trabalho fluindo

normalmente, seus afazeres domésticos em dia, e a proximidade com seus filhos; é importante

considerar que, de outra forma, elas talvez não se dispusessem a realizar o curso. Dessa

forma, a modalidade a distância representa uma vitória importante na busca por igualdade de

oportunidades de formação, um avanço pela igualdade na “divisão sexual do poder e do

saber” (HIRATA, 2011, p. 148). Não fosse pela EaD, muitas dessas mulheres seriam

excluídas mais uma vez, teriam precarizada inclusive sua possibilidade de se aperfeiçoarem

em seu trabalho, seja pela distância geográfica da capital, seja pela impossibilidade de se

ausentarem rotineiramente de suas casas para realizar uma formação presencial.

Considerações finais

O Curso de Especialização em Gestão Escolar oferece aos gestores de escolas públicas

em exercício a oportunidade de aperfeiçoarem seu trabalho, pautados nos princípios

constitucionais da gestão democrática. O fato de ser ofertado na modalidade EaD possibilitou

que esse curso atingisse um número maior de pessoas, inclusive aquelas que, por estarem

distantes geograficamente dos grandes centros, dificilmente teriam essa oportunidade na

educação presencial.

Entretanto, o fato de não possuírem um local e um horário específicos para a

realização da formação não significa que as pessoas participantes do curso não tenham tido

suas rotinas influenciadas por ele. Foi possível ver que havia uma regularidade de

dias/horários e de locais utilizados na realização das atividades do curso, e que esses eram

sutilmente diferentes no caso das mulheres em comparação aos homens. Sua mediana de

tempo gasto com o curso semanalmente tinha três horas a mais que a deles; elas utilizavam

mais as noites de segunda a sexta-feira e os finais de semana, e ainda assim, tinham um

percentual de conclusão do curso 25% maior.



Essas configurações são resultado não só da escolha pessoal de cada uma dessas

gestoras, mas da realidade social na qual vivem. Uma realidade na qual apesar de serem

maioria absoluta em sua área de atuação, ainda precisam dividir as funções de gestão com um

percentual masculino proporcionalmente maior; ainda levam mais tempo na carreira para

assumirem cargos de gestão, e quando o fazem, recebem menos que eles.

E para além das desigualdades profissionais, a maior das desigualdades se dá quando

finalmente chegam em casa, mas precisam assumir uma nova jornada de trabalho, essa sem

remuneração e reconhecimento social algum.

As gestoras participantes do curso realizavam as atividades do curso a noite,

provavelmente após fazerem o jantar e parte do trabalho doméstico, e talvez por isso

necessitaram de mais tempo para conseguirem realizar as atividades que eles podiam iniciar

assim que chegassem do trabalho, ou após algumas horas de descanso.

Nos finais de semana, tinham compromissos no cuidado da casa e dos filhos e

precisavam realizar as atividades do curso quando pudessem, o que muitas vezes significava

fazê-lo nas noites de sábado e domingo.

Apesar disso tudo, o fato de ser ofertado na modalidade EaD tornou possível que 91%

dessas mulheres conquistassem o certificado de conclusão do curso; a oportunidade de acesso

ao saber se fez possível. E apesar de ainda haver um longo caminho rumo à igualdade

profissional e social; apesar de as desigualdades serem notadas até mesmo no percurso de

formação como mais uma forma de exploração da mulher, um novo passo foi dado rumo à

igualdade, faz-se necessário continuar caminhando.
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