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ENSINAR: TAREFA DE MULHERES? 

Evangelina Silva 
E-mail: Eva~gelina.silva@dren.min-edu.pt 

(Ministerio de Educación, Portugal) 

Pretendendo reflectir a feminização na profidsão professor, dedicamos 
. atenção ao caso particular do distrito de Bragan~a, no nordeste transmon

tano, procurando perceber se esta realidade será perceptível em outros con
textos geográficos, nomeadamente na Europa. Nesse sentido questionámos: 
Será a profissão professor uma profissão de mulheres? Será que a docência 
é um espaço específico de mulheres?" .Que razões justificam a feminização 
do ensino sob liderança masculina? ' 

No seguimento das ideias sublinhadas por alguns investigadores e nas 
quais alicerçamos esta reflexão, procuramos dar o nosso contributo para o 

. entendimento da profissão professor à qual, desde sempre, se colocaram 
enormes desafios, Hoje, claramente, mais que nunca. Sabemos que a história 
da profissão confirma que assim tem sido, Contemporaneamente, continua 
a ser uma profissão marcada pela ambiguidade de papéis e por um elevado 
índice de feminização, contribuindo para que aos professores seja atriblúdo 
um statm social de menoridade, comparativamente com outros grupos pro
fissionais, Mas, esta questão emerge em outros países da Europa, como é o 
caso da Alemanha onde esta problemática vem sido equacionada desde 1980, 
sendo nos últimos dois anos motivo de preocupação e de intensos debates 
entre intelectuais e a sociedade civil, como salienta Mareli Eliane Graupe 
(2008), 

O debate sobre o processo de afirmação enquanto profissão, tem sido 
matizado por ambiguidades, e a segllllda metade do séclllo XIX é IIIIl momento itJJ
p0/1allte para cO/IJpreender a ambigllidade do estatllto dos professores, Estas pelplexidades 
acent/lam-se com a fellliIJização do prifessorado)fenóllIelJo que se torna visível'lfl viragelll 
do séclllo e que illtrodllZ 1II1l1l0YO dilema elltre as imagens masCIIlillas e femillillas (Nóvoa, 
1995a, pág, 18), 
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Por outro lado o magistério, com grande tradição nesta região, tem sido 
entendido como sinónimo de amor, ofício, vqcação, missão, sacerdócio, ocupação ( . .. ) e raramente lhe é atriblúdo um slà/lls profissional de acordo com a relevância do seu papel social. Todavia, alguns investigadores apontam 
como LUna das razões o facto de LUTI grande número de mulheres trabalharem na docência. Sublinham que se trata de uma profissão altamente feminizada e as mulheres sendo um grupo socialmente discriminado essa circunstância 
tem reflexos qüe contribuem para a desvalorização social, do grupo profissional (Hoyle, 1987, citado por Sacristán, 1995, Çavaco, 1993, Nóvoa, 1995a, Abraham, 2000, Andrade 2005, Graude, 2008). A luz dos pressupostos apre
sentados, vamos de seguida analisai: o que se passa num distrito onde vivem e onde trabalham muitos professores. 

As mulheres professoras no distrito de Bragança 
Como explicitam os investigadores anteriormente citados, a docência é 

uma profissão maioritariamente exercida por mulheres, fomos averiguar o caso particular do distrito qe Bragança. Esta constatação é válida não apenas 
para Portugal, mas de uma forma generalizada, para todos os países da Europa e do Mundo Ocidental. Citando de novo o caso da Alemanha, a profissão 
docellle é cOIII/i/IIMa por aproxiliJadalJlellle 70% de 1JJ/lIIJC/~s e 1I0S allos illiciais do Ellsillo 
(Gmlldsc!J/I/e) esle llIílJlero aillda é moior (Beuster, 2006, pág. 11). 

Ed. PIOC. p,or. Frar. 
TOI :l1 Ilú:'incia 1,"CEll 2.OCEB 3.OCEB Concelho Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo -M F M F M F M F M F 

AI!:lDde~a da Fé O 11 6 27 10 12 13 21 29 71 DmE:lnp. I 33 lO 220 50 90 121 172 202 515 Catra:u:da de Ansiães O 9 9 47 15 17 22 33 46 106 Freixo de Espada à 
O 6 4 16 5 9 3 15 12 46 Cinta 

Macedo de Cavaleiros O 30 22 114 19 32 25 54 66 230 à'1imnd a do D ouro O 11 8 36 19 16 22 33 49 96 Mimndc:la O 41 18 145 40 54 43 I 75 101 31 5 
Mo~adollro O 9 7 57 9 20 24 27 40 1\3 Torre de l\loncorvo O 21 10 3' 9 22 16 I 29 35 10·1 Vila Flor O \3 8 40 8 14 7 8 23 75 Vimioso O 9 3 24 11 9 7 8 21 50 Vinhais O 17 3 41 12 11 11 29 26 9' 

T otal 1 210 128 799 207 306 314 504 650 1819 

Quadro I - Professores do Ensino Pré-escolar, t. 20 e 30 Ciclo do Ensino Básico a exercer no di s
trito de Bragança 
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Numa tentativa de sustentar o nosso conhecimento e~píIicii, preten
díamos investigar se também, nesta região, as mulheres:estavam em número 
significativo na docência, dando crédíto às múltiplas inves6gaçÇíes ·sobre esta 
temática, ou se pelo contrário outras particularidades seriam encontradas, 
dado as singularidades do nordeste transmontano. Contamos com a colabo
ração dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos Escolas, responsáveis 
pela direcção das escolas,Na sequência dessa colaboração, foi possível co
nhecer, de forma rigorosa, qual a situação, no ano lectivo de 2004/2005, quer 
quanto ao número total de professores, quer quanto à sua dístribuição por 
ciclos de ensino, tendo em conta o género. No quadro I encontram-se sin
tetizados os resultados da nossa recolha, permj.tindo chegar a algumas con
clusões demasiado evidentes, pela leitura, análise e ·reflexão dos números 
apresentados.' , 

Numa prin1eira análise e lendo apenas·o·s totais, percebemos de imedíato 
que a maioria dos professores é, também nesfé contexto, constituída por mu
lheres. E, como complemento se visualizar mos o Gráfico I temos uma ima
gem clara da feminização da profissão no dístrito. Através da sua leitura, 
verificamos que ·74% dos professores, são do género feminino, o que repre
senta uma percentagem elevada e de algum modo vem dar razão aos estudos 
já realizados, no âmbito da ferninização da profissão professor. 

j ' " 

Totnl dhrhlttll por ~n)(o 

Gráfico I - Total distrital por género 

Relativamente aos vários grupos de professores, constatamos que o 
grupo profissional - dos Educadores de Infância - é quase um exclusivo de 
mulheres. No dístrito, apenas, 1 professor exercia na educação de infância. 
E as restantes 210 eram professoras. No 10 ciclo do ensino básico as profes
soras estão em larga maioria (86%). Esta percentagem denota, de igual modo, 
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tratar-se de um espaço quase exclusivo de mulheres, tal como acontece com 
a educação de infância. Por outro lado, estes sectores de e'1sino são menos 
valorizados e menos reconhecidos socialmente apesar de, em Portugal, o Es
tatuto da Carreira Docente se aplicar a todos os docentes. Porém, o peso da 
tradição, as escolas (espaços) degradas, bem como a desvalorização de que 
estes profissionais foram alvo, durante o período do Estado Novo, parecem 
ser significantes para determinar as representações sociais, que continuam a 
não favorecer a importância do seu magistério. 

No 2° ciclo averiguámos que existia uma percentagem mais significativa 
de homens, passando para 40%. Na realidade, registam-se alterações, pois 
neste IÚvel do ensino básico há um maior equilibrio entre os géneros, quando 
comparativamente com os dois IÚveis de ensino anteriores. 

No 3° ciclo do ensino básico volta a aumentar a percentagem de profes
soras (62%) embora permaneça algum' equilíbrio entre os géneros, não apa
recendo as disparidades registadas na educação de infância e no 10 ciclo. 

Total distrital por nlvel de ensino por gênero 
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Gráfico II - Total distrital de professores por nível de ensino 

No gráfico n, surge uma panorâmica global da situação do distrito per
mitindo-nos afirmar que, duma forma geral, as mulheres estão em maioria 
no exercício da docência. Há um facto que nos parece incontestável e é visfvcl 
ao analisarmos estes dados. Sem dúvida que quanto mais inicial é o ,úve! etá
rio das crianças mais elevado é o número de docentes do género feminino 
em exercício. Destacamos como exemplo mais significativo a da educação 
de infância onde, apenas, exercia 1 professor. 
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No caso português, as razões da crescente feminiz~ção do ens~o 'são várias mas prendem-se, de algwn modo, com O aumento da procura da escola num momento político-social em que a escola é solicitada a dar respostas a novas aspirações sociais e em que havia manifesta falta de professores habilitados. Este facto permitiu a entrada de pessoas pouco qualificadas e, entre essas, muitas eram mulheres, contribuindo desta forma para a desqualificação social e profissional da função docente. Por outro lado, mesmo quando os professores posslúam as habilitações estabelecidas, não lhes era exigido um grau académico de ruvel superior o que veio a acentuar a deterioração do estatuto sócio-profissional, especialmente da educ'ação de infância e do 10 ciclo do ensino básico, onde o número de mullleres é, indiscutivelmente, muito elevado. .. , 
Também, tradicionalmente, a socied;\de .atribuiu à mulher wn papel de maior conformismo e dependência (Touraine, 2008) . O seu trabalho foi, desde sempre, mal pago e assinl o ensino foi sendo olhado como uma profissão ajustável ao papel de mulller e mãe, razões que levaram muitas mulheres a fazer esta opção profissional, como forma de sair para a esfera pública, mas sem quebrar as regras sociais. Muitas vezes era a única possibilidade de mobilidade social ascendente. Como é sabido a origem social do professorado, reconhecendo que tem uma base, social alargada, é principalmente originária de estratos sociais médios ou baixos. A propósito, Braga da Cruz no Relatório <<1> Situação do Professor em Portugab>, referiu que o illgmso cada vez !IIais acelltllado de !lllIlberes lia vida ac/iva determilloll lima !IIaiorfelllillização de alglllllas profissões, sobretlldo daq/IClas qlle, pela slla lIatllreza e telllPos laborais, !IIais COlllpatíveis se ap,"selltavalll COIII jilllções sociais tradiciollallllellte deselllpenbadas por !lllIlberes, COIIIO a /IIatemidade, a gestão dOllléstica e a edl/cação dos filbos (. . .). A f 'lIIillização da jil/lção docellt, tem assim tambélll cOl/llibllÍdo para a degradação sócioprofissiollal dos professOlu. O !IIellor respeito a profissões exercidas por !lllIlheres, lIão só ellJ tCl'lllOS "'11111-IICratólios !lias também sociais !IIa;s vastos, telll afectado o p,"stígio dos professo,"s elll geral (1998, págs. 20-21). 

Possivelmente, esta forma de encarar o traballlo feminino terá sido um factor in1portante que, aliado a outros constrangimentos, marcaram negativamente a forma de percepcionar e valorizar publicamente os profissionais da educação. Estas e outras preocupações invesrigativas decorrem do nosso conhecin1ento do distrito e das diversas alusões encontradas nas referências bibliográficas que nos sugerem uma profissão exercida maioritariamente por mulheres (Cruz, 1998, Araújo, 2000, Nóvoa, 2005). E perante a evidência de um cenário de feminização da profissão surge um enorme paradoxo na gestão e administração das escolas que é, maioritariamente, exercida e confiada aos professores, como teremos oportunidade de observar. 

IlIjlllfllr1aJ A /YJUlnaJ In la EdM(adtll E tpa1.c/:J t Ib.rc.mlld{<lfl~ (1809-2009) 
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o caso da administração e gestão das nossas escolas 
Como sabemos, após a publicação do' Decreto-Lei 115-A/98 de 4 de Maio, que regulamentava o regime de autonomia, gestão e administração dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

surge uma nova organização na vida das escolas alterando, em especial, a forma como os diversos niveis de ensino se passaram a associar. O referido 
normativo no seu artigo 5°, no ponto 1, define: O agmpa1JJento de esco/as é fl1llt1 IIl1idade orgalli'{f1cional, dotada de ólgãos próPlios de administração e gestão, cOl/Stilllída por estabelecimeJItos de edllcação pré-esco/ar e de 11111 011 mais níveis e ciclos de ellsillo, a partir de 11111 projec/o pedagógico COIIIIIIIII COII1 "is/tI à l~a/i'{f1çào das fina/idades segllill/es: a) Favorecer /1111 pewlIJo seqlle!lcia! e (lItiCII/ado dos a/llllos tlbral1gidos pela esco/midade 
obligatÓlia II/lIIla dada ál~a geográfica; b) Superar sitllações de iso/allJento de estabe/ecimentos e pnvenir a exclllsão social (. . .). Como, também, salienta o preâmbulo deste diploma passa a dar-se esp_ecial atenção às esco/as do l' ciclo do ensino básico 
e aos jardins-de-infância, integrando-os, de p/eno dinilo, tll/lllt1 OIganizaçào cOeJ~lIte de alltollOllJia, adllJinistração e gestão dos estabelecimentos púb/icos de edllcação (. . .). 

Neste contexto geográfico surgiram os «Agmpalllentos Holizontais de Esco/as» (apenas com 1 ° ciclo e educação pré-escolar) e os clAgmpalllen/os Verticais 
de Esco/as)) que podem integrar todos os ruveis de ensino. Neste caso, as escolas do Nordeste Transmontano agruparam-se em 17 Agrupamentos de 
Escolas (vários niveis de ensino) e 9 Escolas Secundárias associando, apenas, o 3° ciclo do ensino básico e o ensino secundário. 

Direcção Executiva 

No âmbito da reestruturação evidenciada, os Agrupamentos de Esco
las/Escolas são dotados de estruturas e órgãos de administração e gestão 
próprios, entre eles a Direcção Executiva, conforme prevê o artigo 15°, do Decreto-Lei 115-A/98 de 4 de Maio. Em princípio, a mesma é assegurada 
por um presidente e dois vice-presidentes, ou por um director que será apoiado por dois adjuntos designados. 

No caso do distrito de Bragança todas as Escolas optaram, no seu Re
gulamento Interno, pela eleição de um Conselho Executivo, por entenderem como necessário aprofundar uma maior cultura de responsabilidade parti
lhada, maior democraticidade e uma maior representatividade, considerando que este modelo organizativo abria a possibilidade da direcção integrar um 
representante de cada nivel de ensino. Tal não acontecia quando a opção era a de um «Directon>, dado tratar-se de um órgão unipessoal, que depois de eleito ou recrutado, escolhia dois docentes para o assessorar, conforme o 
previsto no mesmo Decreto-Lei, no seu artigo 19°, ponto 6. 

No distrito de Bragança, este movimento legislativo não alterou a repre
sentação feminina nas hierarquias dirigentes da escola. Olhando para o cc-
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nário encontrado (Conselhos Executivos), percebem})s que OS professores 
continuam, em grande maioria, na direcção e gestão das es'colas. Afinal que 
razões justificam que as mulheres continuem a não aceder aos lugares d~ de
cisão, ou seja, ao topo da hierarquia. Que razões justificam a feIT)inização no 
ensino sob liderança masculina? 

Os indicadores, mostram-nos que os Presidentes dos Conselhos Execu
tivos, num total de 26, apenas, três eram professoras, como poderemos ob
servar no quadro seguinte: 

Sexo 
AGRUPA.l.\LENTO I ESCOLA 

M F 
- ._--- ----,z- -Agrup:ull·tri\O V~nical de Escolas de Alflndega dl Fc: 

Agrup~m~nto V~rtjC:ll de Escolas Augusto Moreno - " Agrup:uncnto VeruC':I l de Escolas P:lulo Quintel:! " 
Agrup:unento Vtruca.! d~ E~cohs de h.edl X 

-
Escob Stcundiriil com 3," Ciclo Emldio ~rci ,l " Escol:! Secundiri,l com 3." Cido Miguel Torga X 

E5col:J Secundiria com r Ciclo J\b~de de D:lç:tl X 

Agrup:unento V~fUCa1 de Escol~ de Carraztd3 de Ansilc$ X 
' . , 

Agrupamento Vertical de Escol:Js de Freixo de Espada:' Cint3 X 

Agrup:unento Verucal d~ Eseol:lS de Macedo de C:inteiros X 

Escol:J Secundiria com 3," Ciclo de Macedo de Ca"i1e iros I X 

Agrup:unento V([ua\ de Escolas de ~ I iranda do DoutO X 

Escol:J Secuod:íria com 3,~ Ciclo de ~Ii[aoda do Douro X 
----- _. -

Agrupamento Veruc:tl de Escobs de Sendim " 
Agrupamento Horizontal de Escol.1S de Can'alhlis I X 

I 
Agrupamtnto V~rtiCll cl t Escohs Luci:mo C.ordd ro I X 

Agrup:une[\to Vertinl de Escol~s de Torre de Donl Ch:Ull:l " I 
Escol:l Se:cuml:írh com 3.° Ciclo ue Mirand~h I X -
Agrupllnento Vertical de: Escohs Mogadouro I )( 

I 
Escola Se:cúod:íIia com 3," Ciclo de Moglilouro X . 1 

- -. _.--- _. 

-:--1 Agrup:\m~nto Vertica.l de Escolas ele Torr~ de ?-' [oncoT\'o X 

,,-'- _. 
Escoh Secund~ri:l com 3,n Ciclo dt Torre J~ 1I.Ioncon'o , 
AgrupamtnlO Vert iC'.l1 de: Escohs de Vib Hor X 

I 
Agruplme:nto V~fuC:l 1 de Esco\:u; de Vinüoso X I 
Agrup:lmtnto Vt rue;J! d~ Escobs de Vinh~s 

, 
X i I 

Escoh Secund:iriJ. com 3." Ciclo de Vinhais X I 
TOTAL I 26 3 I 

I 

Quadro II - p'residemes do Conselho Executivo tendo em conta o género 
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Não pretendendo generalizar, nem retirar grandes ilações, duma forma 
precipitada, somos levados a acreditar que o pesá da tradição, na forma de organização social, em termos de divisão do trabalho, associada ao género, 
subsiste e há papéis sociais que são, tendencialmente, desempenhados por uns ou por outros. Deste modo, parece tornar-se claro que a mulher continua a não conseguir contornar os obstáculos (de ordem social, profissional, po
litica e outros) que a impedem de exercer um direito fundamental de cidadania, quer nas escolas, quer em muitas outras organizações sociais. 

Entendemos que estas evidências testemunhadas nas nossas escolas 
são o espelho da sociedade portuguesa, simbolizando a fraca representatividade das mulheres, mesmo considerando os reptos da sociedade contemporânea. Nesse sentido, diz Lígia Amâncio que a sociedade portuguesa demollstra qlle há cOl/velgêllcia de sigl/ijiCtlfivos Jactares de 11/lIdal/ça, 1I1as cllja ,~pelc CJJssão é limitada porfomltls de OIgal/iZáçâo social divisão do trabalho e de relações 
elltl~ os sexos qlle são pr'!filJldamellte tradicionais e qlle elltravam os ifeitos desta 11111-dallça em seI/tido lalo (1998, pág. 16). 

As palavras da investigadora citada, sugerem um conjunto de razões para que esta situação tenha sido sinalizada, mesmo na actualidade. Mas, com 
rigor, não sabemos porque razão (ou razões) a representatividade das mulheres continua tão fraca nos lugares de decisão, considerando que estamos 
na presença de uma profissão maioritariamente feminina e no caso concreto, 
do distrito de Bragança, 74% dos professores são mulheres e apenas 26% são homens. 

Esta breve análise, sugere a uma nova preocupação, procurando agora 
analisar a gestão interméclia particularizando sobre,a representatividade dos elementos 'eleitos para o cargo de Vice-Presidente. E isso que nos propomos fa zer, já no ponto seguinte. 

Os Vice-Presidentes na Direcção Executiva 
Como já referimos ao analisar o caso da gestão e administração das nossas escolas, constatamos que os homens têm uma forte representatividade como Presidentes dos Conselhos Executivos. Face a esta evidência, decidi

mos que seria pertinente analisar também a gestão e administração, mas aO nivel do cargo de Vice-Presidente. Perante as percentagens anteriores várias questões se nos colocaram, tais como: Qual o número total de Vice-Presi
dentes a exercer no distrito? Será que ° número de mulheres que exercem este cargo é mais significativo? Será que a situação verificada anteriormente 
é a mesma, ou as percentagens de participação são mais equilibradas? e outras questões levaram-nos a problematizar a situação. Para uma anlilisc::-. 
com de maior pormenor vejamos: 
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N"de: N.- de 

E scola/ Agrupam"I1to Nh'd s Ie:cdonados 
Eleme:ntos Vic e: SI:.'IO Sa. 
do 6rg~0 Preside:n Feminino f-h sculioo 
de: Gestlo ... 

Agrup:ullcmo Vertirn de E$cobs de A1f:lndep dJ JI/EBI/2" e 3'" 
, 

FI Ciclos/Sec. 
; , 1 J 

AgrupmlCIHO Vcnicl d, Escolu Augusto JI/EB I /2~e3ft , 3 Moreno-Br:lg:mç3 Ciclos 2 1 

Agrupamento VettiG.! de Escous Paulo Quinteb - JI /EBI!2-e 3" 
4 J 1 2 BnJ;'lIlç l Ciclos 

Agrupamento VertinJ d, E!Cobs d, hedl JI/ EBI /re 3~ , J J Bnpnp, Ciclos O 

Escou SccunJiri1 Ab1de de B:lpl- Br~glnç:l 3~ Ciclo e Sl::c. 3 2 1 1 

E$Cob Sl::cuod:l.ri.t Ernldio GUcil - Bng:Jnç1 r Ciclo e Sec. J 2 1 1 

Escoh Sccund.irh Miguel Torp - BtJgJnça 3" Ciclo e: Sec, " J 2 1 1 -
Agrup:umnto Vertical de: Escolu de CarruecU de JI /EBl/2 .... 3 .. 

5 , 1 3 Ansi:les Ciclos 
Agrup1JT1ento VuuC:1l de Escol.l$ de: f'rci~o de JI / EBI/2 .... 3Q , J 2 1 

Espldl:l. Cintl Cidos 
AgT\1p~mento V .. n:iCJ.l de Esco!.ts de l-bcedo de JI/EEI/Z'e 3" -

C:l.\':I.!eiroJ Ciclos 
, 3 2 1 

Escola Secundiri3 de r.l1ccdo de ('",,,.tIeirOS 3-Ciclo e Scc. 3 2 1 1 

Agrup:unentn Vertical de Escobs de Mit:lndl do J1/BB1/2°e 3~ 
4 J 2 I 

Douto Ciclos 
I L, 

E$Coh Sccundiri:a de Mir.llldl do Douro 3~ Ciclo e S·ec. 3 2 1 1 

Agruplnlcnto Vertic:al de Escabs de Scndim 
J I/EBI /2'(' 3w , 2 1 

1 
Ciclos 

AgruplmentO \'er tiol de Escobs de t.linndd.1 JI/EBI /2',::;" , J 1 2 
Ciclos 

Escou. Secuodirb de Mirwd(!J 3~ Cido e See, , J , O 

.\grupl.mcnlo Horb:oll tal de Elcohl de C:II .... :!lh.lÍ1 JI/cBI , 2 1 1 

Agrupl.mwto Ve.tiClI de Escolu de Torre de JI/EBI!r e 3~ , 2 2 O 
D OD.1Chwll Ciclm 

AgrupllTleruo Vcltio l de Escobs de Mogldouro 
JI/EB1/2~e3~ , , 2 1 

Cido~ 

Escola Sccundiril de Mog:;,.douro 3~ Cido c SeCo , 2 1 1 

AgruplmentO VCrlil';11 de Escobs de TOfle de JI /EB1/2"e3" , , 2 1 
MOl1cor\'o Ciclos 

F..scoll Secund:írÍJ, De. Rlmiro S:ligldo de Torre de 
3" Ciclo e Seco , 2 1 1 

MOl1cotl·o 

Agrup~menln Veniol de Esco!l$ de Vib Flor JI /EB l /2°c 3· ; • 2 2 
Cicl05!Scc. 

Agrupl.IllentO Venial de Uscob! de Vimioso 
)1 / EBI/2'(' 3" , , 2 1 

Ciclos 

Agrupllucnto Vertial de Elcaln de Vinluis JI/EB I/2"e 3· , l 2 1 ('jdos 

Escoh Sccundiru de Vinh~1 rCidoc Scc, , 2 2 O 

TOTAL " 70 41 29 

Quadro III - Órgãos de Gestão e Administração das Escolas e Agrupamentos de Escolas 
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Em síntese, verificamos que eram 70 Vice-Presiélentes,. dos quais 41 eram 
mulheres e os restantes 29 eram homens. Da reAexão desta ínformação, cons
tatamos que há um aumento da representativida~e, das professoras, quando 
comparativamente com a situação encontrada na direcção executiva. No en
tanto, as discrepâncias encontradas continuam a ser consideráveis, se tiver
mos em conta que o número de homens a exercer na docência é, claramente, 
reduzido. Mesmo assim, parece agora haver um maior equilibrio na repre
sentatividade, em nada semelhante ao que aconteceu quando analisamos a 
representatividade das mulheres como elementos do topo da hierarquia na 
gestão das escolas. Porém, estas percentagens continuam a não reA ectir a fe
minização que caracteriza, indiscutivel.p1ente, esta profissão. 

É notório que os homens contin~am a aceder com maior facilidade aos 
cargos de gestão e administração das escolas. Estas constatações talvez não 
sejam muito diferentes das que verificamos em outras organizações sociais. 
E, por isso, a igualdade entre géneros, é uma questão por resolver na socie
dade e consequentemente nas escolas. Reconhecemos que a resolução não é 
fácil porque passa pela in,útação dos modelos criados pelos homens. Eles são 
desde sempre a referência universal. Testemunhando a premência desta ques
tão e considerando a sua dimensão ínternacional o Relatório da UNESCO 
,<Rumo às Sociedades do Conhecimento» sublinha que a igualdade entre ho
mens e mulheres constitui um dos plil/cipais desafios lal/fados à elJ/ergência das so
ciedades do cOllhecimel/to (Bíndé, 2007, pág. 289) 

Na verdade muito do tempo das mulheres é dedicado à esfera familiar, . 
razão pela qual as orgaruzações continuam a privilegiar o emprego de ho
mens, pois a materrudade e a orgaruzação da fanúlia ocupam grande parte 
do seu tempo e da sua íntelectualidade. Passam a ter pouca disporubilidade. 
Elas próprias, acabam por se sentir realizadas quando conseguem encontrar 
o equilibrio entre dois campos - família-trabalho (Touraine, 2008) . 

Tudo isto, não significa que as mulheres sejam menos qualificadas, bem 
pelo contrário. O que se verifica é que as mulheres não conseguem, com fa
cilidade, ultrapassar um determínado escalão das pirânúdes hierárquicas, quer 
na sociedade quer nas escolas. Quando tal acontece já tiveram que prestar 
muitas provas de competência. E o ensíno superior é bom exemplo: 30% do 
COIPO docel/te do el/sil/o sl/pelior são IlIlIlheres e apel/as 13% chegalJ/ à cátedra. Este ce
nário dificulta a sua ínAuência em termos de defitúção das políticas científicas, 
conforme os dados do Relatório Europeu ,<Europa precisa de niais cien
tistas» (Mariano Gago, 2005). O mesmo se passa na Alemanha, em que as 
mulheres formam 50% do contingente universitário, mas quando se trata de 
seguir carreira, as muU1eres estão muito atrás dos homens, tanto no ambiente 
académico, como nas empresas do país. Entre os catedráticos há apenas uma 
mulher entre seis homens (cf. http: //www.dw-world.de/ dw/arti
cle/0,3706770,00.html) . 
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E:-:SINAR: TAREFA DE HUUIERES? 

Conside"rações Finais 

Como notas soltas, chamamos à atenção para al!Wns, paradoxos encon
trados e sobre os quais é preciso continuar a reflectir. 'Salieritamos que a in
formação recolhida nos permitiu verificar que há grupos de docência que 
são quase um exclusivo das mulheres, como é o caso da educação de infância 
e do 1° ciclo do ensino básico. No 2° e 3° ciclos do ensino básico o número 
de homens não é tão reduzido. No entanto, duma forma geral, as mulheres 
estão em maioria na docência, validando por isso a opinião de alguns inves
tigadores (Cruz, 1998, Araújo, 2000, Nóvoa, 2005, Graupe 2008). Confir
mamos claramente que é uma profissão exercipa no felTunino. Quando se 
analisa o caso particular da gestão, ao nivel da Direcção Executiva, depa
ramo-nos com a fraca representatividade das mulheres, apesar da profissão 
ser, maioritariamente, exercida no feminino. Relativamente aos cargos de ges
tão interméclia (vice-presidente) reconhece-se que há uma inversão das per
centagens, embora não traduzam a eléiiác!a feminização da profissão 
professor. Estas, continuam com clificuldades em aceder ao topo das hierar
quias clirigentes (e não só nas escolas), embora se encontrem sinais evidentes 
de mudança. Porque será que ensinar continua a ser uma profissão de mu
lheres? Porque será que as mulheres continuam com clificuldades em aceder 
ao topo da hierarquia, na liderança das escolas? Esta situação emerge, con
temporaneamente, na sociedade POttuguesa e não só nas escolas. O mesmo 
sucede, por exemplo, na Alemanha ei1\ que as mulheres representam a maior 
quota de sucesso escolar, mas ainda assim não sigllifica que e/as a!callçamllJ os 
a/tos cargos 1/as empresas, lias áreas téCtlicas, lia política. Não se pode esquecer que aillda 
!Já liJlátas profissões predomilladas pelos homem (cf. http://br.monografias.com/tra
balhos 914 / m eninos-profes sores-magis terio / meninos -pro fes sores
magisterio2.shtml). 

E stas e muitas outras questões fi cam em aberto à espera de novos con
tributos e a necessitar de clarificação do ponto de vista da fundamentação 
teórica. Parafraseando, Mareli Eliane Graupe (2008), espera-se que a educa
ção possa dar o seu contrilJuto investindo no desenvolvimento de cidadãos, 
homens e mulheres, /ivns de est".ótipos aproPliados pam cada sexo e ql/e ellfatize os 
plillcipios de competência, respomabi/idade, ética, cidadallia e respeito a si II/CSIIIO, aos 01/

Iros e aO 1/lIiverso. Acreclitamos ser este O repto da sociedade do Séc. XXl e 
professores ou professoras esse facto, só por si, é irrelevante. Esta é uma 
preocupação que sustenta, exclusivamente, o desenvolvimento humano em 
qualquer geografia do planeta. 
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