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RESUMO 

O presente artigo, parte de uma pesquisa ainda em andamento, discute, à luz da teoria da 

divisão sexual do trabalho fundamentada na Sociologia do Trabalho francesa de base 

marxista, as formas da divisão do trabalho ao longo dos tempos. Verifica-se uma alienação 

das mulheres no trabalho doméstico ou reprodutivo e a divisão de tarefas de acordo com o 

sexo biológico, dando margem à criação dos conceitos de masculinidade e feminilidade, os 

quais reforçam estereótipos e preconceitos de gênero. Tratados aqui como “sexismo”, tais 

preconceitos se tornam obstáculos ao exercício da docência por professores do sexo 

masculino na educação infantil – nível educacional historicamente constituído para atuação da 

mulher. Busca-se verificar se o sexismo sofrido pelos homens que atuam profissionalmente 

nessa área feminizada é engendrado da mesma forma que o sexismo sofrido pelas mulheres 

que atuam em áreas profissionais masculinizadas. 

Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho; Sexismo; Masculinidade e Feminilidade; 

Educação Infantil. 



 

INTRODUÇÃO 

Na historiografia das sociedades humanas, as características e traços de personalidade 

designadas como naturais ao sexo feminino e masculino foram moldando os comportamentos 

e as atividades laborais de uma forma segregacionista e preconceituosa. As primeiras 

sociedades humanas, matricêntricas e matrilocais, “evoluíram” para sociedades patriarcais, 

nas quais as opressões e preconceitos de gênero demarcaram os “habitats” profissionais.   

Os estereótipos de gênero agrupam características da personalidade dos sujeitos em dois 

grandes grupos segundo a similaridade da construção sociocultural dos conceitos de 

masculinidade e feminilidade. Assim, traços como agressividade, racionalidade, 

independência e sexualidade latente caracterizam-se como sendo pertinentes à masculinidade 

e traços como zelo, cuidado, sensibilidade e delicadeza como pertinentes à feminilidade 

(MELO et. al., 2004). Diante da clara definição de tais estereótipos, aqueles que transgridem a 

ordem vigente e adentram em áreas e profissões hegemonicamente destinadas ao sexo oposto 

sofrem de preconceitos de gênero. 

Segundo Fiske (1998), o preconceito é uma atitude negativa dirigida a membros de 

determinados grupos sociais e tem três componentes: o cognitivo, manifestado pela presença 

dos estereótipos; o afetivo, que é o preconceito em si; e o comportamental, que traz como 

resultados atos discriminatórios. É uma construção social a respeito de atributos considerados 

negativos que caracterizam determinados grupos e gera uma relação de opressão na qual, a 

partir do olhar de alguns, o “outro diferente”, se apresenta com uma conotação negativa. 

Dentre as diversas possibilidades de expressão de preconceito de um grupo social contra outro 

se encontra o “sexismo”. O termo pode ser conceituado como avaliações negativas e atos 

discriminatórios dirigidos às mulheres e se manifesta sob diversas formas, explícitas ou 

implícitas nas relações sociais (MESQUITA FILHO, EUFRÁSIO e BATISTA, 2011). Para 

Ferreira (2004), o sexismo seria resquício da cultura patriarcal, isto é, um instrumento 

utilizado pelo homem para garantir as diferenças de gênero.  

O sexismo é normalmente associado à posição que o machismo determina para as mulheres, 

mas também pode ser relacionado ao tratamento preconceituoso dado pela sociedade aos 

homens, aos homossexuais, aos transgêneros, aos que não se identificam com nenhum dos 



gêneros, dentre outras formas de representação de identidade sexual. Mulheres e homens 

podem ter atitudes sexistas e, assim, o termo “machismo” pode ser substituído por “sexismo” 

quando se tratar de opressão e preconceito de gênero, independentemente do sexo biológico 

ou da orientação sexual.  

Embora as atitudes sexistas como o machismo tenham se iniciado dentro da sociedade 

patriarcal para, a princípio, segregar as mulheres e as atividades relacionadas ao feminino, em 

algum momento as estruturas, grupos e instituições sociais incorporaram tais conceitos e 

atitudes de forma a se reproduzirem automaticamente e voltadas a funções sociais e laborais 

associadas aos conceitos de masculinidade e feminilidade, atribuindo maior ou menor valor, 

maior ou menor qualidade, simplesmente pelo fato de serem tais atividades atreladas às 

concepções de masculino ou feminino. 

Destarte, à luz da teoria da divisão sexual do trabalho, fundamentada na Sociologia do 

Trabalho francesa de base marxista, preconizada por Kérgoat (2009) e Hirata (2011), busca-

se, nesse estudo, ainda  incipiente, compreender como a divisão social do trabalho baseada no 

sexo biológico demarcou as áreas laborais das sociedades humanas desde a era primitiva. Em 

seguida, adentrando nas instituições contemporâneas, evidenciar os obstáculos enfrentados 

pelos professores homens da educação infantil e verificar, se os preconceitos de gênero e o 

sexismo reforçados pela divisão sexual do trabalho, se aplicam também a esse grupo social.  

Tendo em vista que a divisão sexual do trabalho proporcionou o surgimento de estereótipos 

profissionais de gênero e que, via de regra, o sexismo é visto como sinônimo de “machismo‟, 

sofrido unicamente pelas mulheres, nesse estudo, especificamente, adota-se o termo “sexismo 

às avessas” para determinar os preconceitos e opressões também sofridos pelos homens no 

mundo do trabalho da docência da educação infantil. Infere-se que eles, em campos 

profissionais femininos, também são atingidos por essa mesma forma de violência simbólica 

de gênero. Considera-se “às avessas” pelo fato de, apesar de constituírem o grupo 

hegemonicamente opressor em uma sociedade patriarcal, também são passíveis de sofrer tal 

opressão alicerçada nas diferenças de gênero. Em outras palavras o criador torna-se alvo da 

sua própria criação. Busca-se também acrescentar na agenda feminista contemporânea, na 

qual a luta pela igualdade não é “das‟ mulheres e, sim, “pelas mulheres e minorias”, inserir no 

debate o grupo social constituído por homens que dedicam-se ao exercício na educação 



infantil e desvelar toda sorte de preconceitos de gênero vivenciados por eles nesse contexto. 

PROFESSORES HOMENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

No mundo do trabalho a divisão de áreas e profissões baseada no sexo biológico é um 

mecanismo determinante das desigualdades entre homens e mulheres ao se designar lugares 

específicos para a atuação de um e de outro. Para Kérgoat (2009) essa relação de disputa e 

poder se estrutura a partir do princípio organizador da separação na divisão sexual do 

trabalho, segundo o qual existem trabalhos de homens e trabalho de mulheres, explicando 

assim a segregação horizontal e a setorização do trabalho feminino e masculino. 

A divisão sexual do trabalho ocorre pelo antagonismo e tensão permanente existentes entre o 

grupo social mulheres e o grupo social homens. Pela característica de embate entre esses 

grupos sociais, as mulheres são vítimas de opressão e sexismo quando ocupam áreas 

tradicionalmente destinadas aos homens em forma de preconceitos e obstáculos, reais ou 

simbólicos, que são impostos a elas quando ocupam áreas masculinizadas, dificultando sua 

inserção, permanência e ascensão nessas áreas. A esse tipo de segregação horizontal no 

trabalho, Lima (2013) denomina “Labirinto de Cristal”, por parecer invisível no emaranhado 

das tramas sociais, mas por se apresentar concretamente às mulheres em suas trajetórias 

profissionais, unicamente por sua condição feminina. 

Questões relacionadas ao gênero marcam sobremaneira a profissão docente, 

hegemonicamente feminizada, sobretudo nos primeiros anos da Educação Básica, com 

destaque para a educação infantil. Por ter uma clientela de zero a cinco anos de idade traz em 

seu bojo o princípio do cuidado (care), estereótipo associado ao feminino, como uma 

extensão do trabalho realizado pela mulher no ambiente doméstico quando cuida de sua prole.  

Nesse contexto, para Ramos (2011), a presença de professores homens na Educação Infantil 

provoca um olhar de estranhamento por parte da comunidade escolar. De acordo com Sayão 

(2005, p.16) os docentes homens nessa área enfrentam alguns questionamentos sobre a sua 

sexualidade, pela escolha da profissão e também convivem com a “crença disseminada de um 

homem sexuado, ativo, perverso e que deve ficar distante do corpo das crianças”. 

Segundo o Censo Escolar da Educação básica (BRASIL, 2017)l, na educação infantil 

brasileira atuam 557,5 mil professores. Desse total, 49,1% atuam em creches e 57,5% atuam 

em pré-escolas e 96,6% desse contingente é do sexo feminino, ou seja, apenas 3,4% dos 



docentes da educação infantil no Brasil são do sexo masculino totalizando apenas 19 mil 

professores. 

Historicamente, a Educação Infantil no Brasil não constituiu um foco relevante das 

preocupações políticas e sociais e, a maioria absoluta dos docentes desse segmento, como 

mostram os dados citados, é constituída por mulheres. Essa construção histórica pode ser 

pensada a princípio pelo caráter assistencialista e sempre vinculada às necessidades das mães 

trabalhadoras. Pode ser também uma consequência da designação dada às mulheres pela 

sociedade patriarcal como educadoras natas e por associação ao seu papel de mãe, pois, de 

acordo com Arce (1997, p.115): “educam e cuidam de seus filhos mesmo nas piores 

condições possíveis e não precisam aprender a fazê-lo pois é algo „natural‟ ao gênero 

feminino”.  

MULHERES: DA VALORIZAÇÃO AO CÁRCERE DOMÉSTICO 

Em seu livro “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, Engels (1984) 

descreve a evolução dos relacionamentos humanos que culminaram com a união monogâmica 

geradora da opressão de gênero. Baseado nas investigações de L. H. Morgan traça uma linha 

“evolutiva” das uniões familiares entre homens e mulheres desde as famílias consanguíneas 

das sociedades selvagens e bárbaras às uniões monogâmicas não consanguíneas das 

sociedades civilizadas. 

Nesse contexto, Cisne (2014) discorre sobre as relações de poder, dando ênfase à dominação 

do sexo masculino sobre o sexo feminino, a qual antecede as relações de classe.  Assim,  

 

[...] o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o 

desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia e a 

primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo 

masculino (ENGELS, 1979, p.22, apud CISNE, 2014, p.25). 

 

No entanto, tomando como cenário a civilização humana pré-monogâmica, Muraro (1993) 

descreve as primeiras sociedades humanas, há milhares de anos, como sociedades 

matricêntricas e matrilocais: 

Ao contrário, as sociedades matricêntricas e matrilocais como as conhecemos 

apresentam entre seus membros relações não tão cerradas quanto nas sociedades 

patriarcais. A relação macho/fêmea é esporádica e casual, e quando existe um 

“casamento”, isto é, uma relação estável, ela tende a não ser exclusiva, ou ao menos 

escravizadora de uma das partes. A relação pais/filhos ou mãe /filhos é protetora e 

fluida, a criança é educada não para executar tarefas pré- fabricadas para ela, mas 



para cedo se tornar independente (MURARO, 1993, p.14). 

A autora esclarece que, apesar de matricêntricas e matrilocais, esses grupos humanos não 

eram governados pelas mulheres, pois caso existisse um “matriarcado” em analogia ao 

“patriarcado” provavelmente seria um regime comandando de cima para baixo e tão opressor 

como o patriarcado contemporâneo. 

Apesar da afirmação da primeira opressão de classes ser instalada na família patriarcal, 

também Engels (1984) ilustra uma conformação familiar anterior: a família sindimiástica. 

Pré-existente ao modelo de família monogâmica que adentra a contemporaneidade, dava às 

mulheres prestígio social por serem elas as responsáveis pela linhagem. Nesse modela 

familiar a divisão do trabalho entre os dois sexos independia da posição da mulher na 

sociedade, e quanto mais trabalhos executava mais era valorizada. “A senhora civilizada, 

cercada de aparentes homenagens, estranha a todo trabalho efetivo, tem uma posição social 

bem inferior à mulher da barbárie, que trabalha duramente, e, no seio do seu povo, vê-se 

respeitada como uma verdadeira dama (ENGELS, 1984 p. 52)”. 

Nesse contexto, os traços considerados por Melo (2004) como característicos da feminilidade, 

tais como sensibilidade e delicadeza só se aplicavam às mulheres civilizadas e não às da 

barbárie, o que indica serem construções sociais e não qualidades inatas. Mas quais fatores 

explicariam o fato desta mulher trabalhadora, mãe, responsável pela linhagem e trabalhadora 

prestigiada no seio de seu povo não seguir neste caminho emancipatório? Como de 

protagonista, passou a um papel social marginal e oprimido ? 

Apesar da capacidade para o trabalho igual ou superior ao dos homens, as mulheres, desde as 

sociedades pré-agrícolas apresentavam uma diferença, quando se pensa da disponibilidade em 

tempo integral para as diversas funções sociais, em relação aos homens: a maternidade. Para 

Campagnoli  (2003) :  

por mais robustas que fossem as mulheres, as servidões da reprodução 

representavam para elas um terrível “handicap”, sobretudo por que a natureza não 

lhes assegurava (e não assegura até hoje) períodos de esterilidade como às demais 

fêmeas de mamíferos. As maternidades repetidas deviam absorver a maior parte de 

suas forças e de seu tempo. Os trabalhos domésticos à que estava (está ainda) 

voltada, por que só eles eram conciliáveis com os encargos da maternidade, 

encerravam-na na repetição e na imanência.  (Campagnoli et al, 2003, p.130) 

 

Tais fatores biológicos limitavam a atuação da mulher na esfera produtiva e deixava o campo 



de atuação produtiva livre para os homens. Assim sendo, às evoluções das técnicas agrícolas 

que se seguiram, a fabricação de ferramentas, a domesticação de animais e criação de 

rebanhos, seguiu-se uma multiplicação das fontes de enriquecimento para o homem fixado à 

terra, e consequentemente traçando novas relações sociais entre os sexos. 

Para Beauvoir (1970) esse é o ponto chave para o homem se destacar, lançando as bases da 

dominação patriarcal, pois ao dominar as técnicas e produzir ferramentas, se distancia e se 

liberta das intempéries naturais. 

Ele apreende sua responsabilidade com a coisa fabricada, um gesto hábil ou 

desastrado dá-lhe forma ou a destrói. Prudente, hábil, êle a conduz ao ponto de 

perfeição de que se orgulha: seu êxito não depende de favores dos deuses e sim de si 

mesmo (BEAUVOIR, 1970, p. 96). 

Nesse momento reforçam-se os traços ditos como característicos da masculinidade como 

racionalidade, independência. 

A partir daí, o acúmulo de bens produzidos, frutos do domínio do homem sobre a natureza, 

passaram a ser incorporados à propriedade das famílias. Somando-se a força do trabalho 

escravo, já incorporado às forças produtivas desse novo homem, livre, agressivo, racional e 

independente, as riquezas particulares das famílias significaram um duro golpe na sociedade 

alicerçada no matrimonio sindiasmico¹ e nas gens², baseadas no matriarcado, que outorgava 

às mulheres o direito da guarda dos bens e dos filhos. 

Para Engels (1984, p.58), 

o matrimonio sindiasmico havia introduzido na familia um elemento novo: junto à 

verdadeira mãe tinha posto o verdadeiro pai, provavelmente mais autentico que 

muitos pais de nossos tempos. 

Para o autor, de acordo com a divisão do trabalho na família de então, 

cabia ao homem procurar a alimentação e os instrumentos de trabalho necessários 

para isso; consequentemente era por direito o proprietário dos referidos instrumentos 

e em caso de separação levava-os consigo da mesma forma que a mulher conservava 

os seus untensílios domésticos.” (Engels, 1984-p.59). 

 

De acordo com o costume da época, apesar do homem ser o proprietário de tudo que construía 

e produzia, bem como dos escravos, seus filhos nada herdavam por ocasião de sua morte, o 



direito era, materno. Os descendentes só eram considerados a partir da linhagem (gens) 

feminina, portanto se um homem que possuía bens morresse, estes eram transferidos para seus 

irmãos e irmãs, para sua mãe e irmãos e irmãs da mãe. 

Não satisfeitos com a situação descrita, os “novos” homens, produtores e geradores de 

riquezas materiais e bens de consumo passaram a desfrutar de muito mais prestígio social que 

as mulheres, ultrapassando-as na hierarquia social e familiar e decidiram mudar, em favor de 

seus filhos, a ordem da herança estabelecida na época. 

Desta forma sem muito esforço, foram extintos a filiação feminina e o direito hereditário 

materno e estabelecidas a filiação paterna o direito hereditário paterno, que, segundo Engels 

(1984), foi “uma das revoluções mais profundas que a humanidade já conheceu” . Nesse 

momento deu-se 

o desmoronamento do direito materno, a grande derrota do sexo feminino em todo o 

mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se 

degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples 

instrumento de reprodução Essa baixa condição da mulher, manifestada sobretudo 

entre os gregos dos tempos heróicos e, ainda mais, entre os dos tempos clássicos, 

tem sido dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de maior 

suavidade, mas de maneira alguma suprimida (Engels, 1984 –p.60). 

Nesse momento já se pode evidencia as divisão das áreas de atuação do trabalho: a produtiva, 

ocupada em sua quase totalidade pelos homens, e a reprodutiva, que passava a ser executada 

pelas mulheres no lar. Instalam-se também os dois princípios organizadores da divisão sexual 

do trabalho (Kérgoat, 2009), o princípio da separação, que diz que existem trabalhos de 

homens e trabalhos de mulheres, e o da hierarquia, que diz que o trabalho do homem 

(produtivo) vale mais que o trabalho da mulher (reprodutivo). 

Dessa maneira as mulheres passaram de protagonistas sociais na família e no trabalho à 

condição de servas do lar; de agentes laborais da esfera produtiva a agentes passivos, com 

atividades repetitivas, desvalorizadas econômica e socialmente, tendo sua liberdade tolhida e 

sua sexualidade controlada e vigiada em função das transformações sociais estabelecidas 

pelas novas formas de trabalho e acúmulo de riquezas. Naturalizavam-se para as gerações 

futuras até os tempos atuais os estereótipos para o gênero feminino, por meio das construções 

sociais acerca da feminilidade e suas características, tais como delicadeza, zelo, cuidado, 

sensibilidade e sensibilidade. 



DO “CÁRCERE” DOMÉSTICO ÀS SALAS DE AULA 

Após a idade média agrícola e feudal e o surgimento do comércio e da burguesia, um novo 

cenário econômico mundial, culminando com a revolução industrial, transformou os postos e 

as relações de trabalho, bem como os cenários urbanos, antes campestres e agrícolas, agora 

metropolitanos e industriais. 

Esse novo momento econômico fez surgir novos postos de trabalho além do agro-pecuário das 

épocas anteriores. Mais valorizados econômica e socialmente geraram uma migração e um 

abandono dos postos de trabalhos antigos na agricultura, pecuária, produção têxtil, e ensino 

nas escolas, agora, considerados trabalhos inferiores diante das novas oportunidades urbanas e 

industriais. Desta maneira os postos de trabalho, em sua esmagadora maioria ocupados por 

homens, devido ao fato de serem considerados agentes de direito da esfera produtiva, ficaram 

vagos e teriam que ser ocupados por outros trabalhadores. 

Nesse momento será dada total ênfase ao trabalho docente no Brasil que já surgira no cenário 

mundial como colônia européia de enorme potencial de recursos naturais e fonte de 

incontáveis riquezas, em particular ao reinado de Portugal, que à época era uma das principais 

potências econômicas da Europa e do mundo. 

Para compreender o processo de feminização do magistério no Brasil, faz-se necessário 

remontar à época da colonização brasileira, na qual o principal objetivo da educação (no 

Brasil e no mundo ocidental) era a transmissão de valores religiosos no intuito de consolidar 

nos indivíduos os valores morais considerados relevantes à época, e esta função docente era 

praticada exclusivamente por homens, (padres jesuítas) nas colônias, e voltada também 

exclusivamente para homens (meninos filhos de membros da elite econômica e meninos 

indígenas). 

Somente a partir do século XIX se dá a inserção das mulheres na educação brasileira, uma vez 

que com o processo de industrialização e urbanização, os homens abandonaram as salas de 

aula para ascender a postos de trabalho mais lucrativos e/ou mais valorizados socialmente e, 

às mulheres, relegadas aos trabalhos domésticos, coube a inserção na esfera produtiva, 

ocupando aos poucos ofícios abandonados pelos homens.  

Com a criação da  primeira Escola Normal  em Niterói, Rio de Janeiro, no ano de 1835, com o 

objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino primário se iniciava a 



consolidação da feminização já no final do século XIX . Não havia muita preocupação com 

conhecimentos especializados, como metodologia de ensino, nessas escolas, pois a profissão 

docente, segundo a visão da época, era segundo Pereira (2016, p.64), “uma semiprofissão: 

uma profissão feminina, mal remunerada, desprestigiada e com baixo nível de qualificação”.  

Nesse novo cenário a profissão docente não é mais vista como uma das profissões mais 

rentáveis e de bom prestígio social, abandonada pelos homens produtivos, possuídores de 

agressividade, racionalidade, virilidade e independência. A docência cabe agora às mulheres 

como uma extensão do cuidado materno, uma semiprofissão, sobretudo na educação infantil, 

que exige delicadeza, sensibilidade e cuidado no seu exercício. 

Mas como considerar os homens que escolhem essa profissão sabidamente feminilizada? 

Passam pela mesma precarização profissional e preconceitos de gêneros destinados às 

mulheres em profissões masculinas? 

Pode-se  inferir que ao exercer a função docente, a princípio designada para as mulheres, os 

professores homens da educação infantil passam a sofrer a mesma violência simbólica, em 

forma de sexismo e opressão, sofrida pelas mulheres quando ocupam redutos ditos 

masculinos e e de forma geral na sociedade patriarcal. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que as reflexões suscitadas neste artigo possam enriquecer os estudos sobre a 

divisão sexual do trabalho e as relações de sexo/gênero na docência, dando destaque ao 

protagonismo masculino em uma área de atuação hegemonicamente feminina e em uma 

profissão associada à feminilidade.  

Diante dos autores que discutem a divisão do trabalho e a profissão docente infere-se que os 

professores homens que atuam na educação infantil enfrentam algum estranhamento por 

estarem nesta função historicamente feminina. Para Ramos (2011), talvez não só um 

preconceito de gênero, mas também uma opressão. 

Há séculos o modelo patriarcal das sociedades humanas dita o “tom” dos comportamentos 

sociais, fato que possibilita inúmeros questionamentos sobre os modelos de masculinidades e 

feminilidades difundidos pela cultura e que através da teoria da divisão sexual do trabalho 



evidencia uma brecha que poderá, um dia, romper com o ciclo secular de opressões e 

violência de gênero contra todos os grupos sociais. 

Uma vez a violência de gênero sendo uma violência universal, ela atinge a todos em todos os 

lugares, independentemente da condição social, e é direcionada tanto de homens para 

mulheres, como de mulheres para homens, mulheres para mulheres e de homens para homens; 

atinge homossexuais, transgêneros, e os que não se identificam com nenhum dos gêneros, 

dentre outras formas de representação de identidade sexual. Mesmo com as evidências de sua 

gênese masculina, quando utilizado como manifestação de preconceito contra todo e qualquer 

ser humano, que por algum motivo não se inclua nas características do grupo dominante, 

pode-se inferir que o “sexismo às avessas” é, sobretudo preconceito e violência simbólica de 

gênero. 
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