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Resumo: O estudo teve como objetivo descrever e analisar a construção dos 
significados do Ser professora mediados pela leitura de episódios, apresentados às 
participantes, de personagens e imagens de professoras das novelas/filmes 
brasileiros. Pretendeu-se investigar como as relações dialógicas entre as mídias e as 
professoras entrevistadas contribuem para os posicionamentos do Self e como estas 
relações se atualizam em suas formas de agir em sala de aula e na relação com seus 
alunos. Acreditamos que as formas como as personagens de professoras aparecem 
nas novelas/filmes refletem uma imagem pré-concebida do brasileiro em relação às 
mulheres em suas atividades de ensinar, ser mulher e ser mãe. Ao entrar em contato 
com estes personagens cada um cria e recria novas formas de agir e de se posicionar 
em seus contextos de atividades, muitas vezes podendo ou não reagir com posturas 
reflexivas.  
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Seminário indicado do COLE: 4º seminário – “Práticas de leitura, gênero e exclusão”. 
 
 
Introdução 
 

Clécia veio nos atender com um imenso sorriso no rosto. Ela é umas das 
mulheres que são professoras e que entrevistamos neste trabalho. Queremos saber 
sua história de vida permeada pela sua narrativa. Para Bruner (1995) as “narrativas 
tratam (ou são “realizadas” em) detalhes” (p.129). O detalhe aqui é como se 
tornaram mulheres e professoras, e mais, sobre como lêem na mídia suas imagens 
que são representadas por meio das novelas e dos filmes. Então, o trabalho é 
sobre o que estas professoras que estamos conhecendo tem a nos dizer sobre o 
que é “Ser mulher”, “ser mãe” e “ser professora”.  Para isto fizemos entrevistas 
sobre suas histórias dentro da educação e dentro do que entendem do ser mulher.  

A professora é uma das mediadoras da construção do conhecimento formal, 
mas também das formas de agir, de entender e de ser. Ao dizer da ‘professora’, 
dizemos de uma pessoa que está em sala de aula mediando a construção do 
conhecimento, mas que se insere também com outras formas de mediação dos  
significados culturais dos grupos. Ao estudar a ‘professora’, se estuda o feminino 
com suas histórias, com seus conflitos, com suas lutas.  Sua atividade traz 
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concepções históricas e culturais que interagem com outros posicionamentos do 
Self, como o ser mulher e o ser mãe. Ao propor estudar estes aspectos relativos às 
professoras, também nos propomos a tentar entender como os vários 
posicionamentos destas relações são construídas. O estudo se ampara nas teorias 
da psicologia sócio-histórico-cultural que entende o ser humano numa rede de 
significados culturais em que ele é ativo e atuante em sua própria construção bem 
como na construção da história dos grupos, compondo um relação dialógica e 
dialética de cada pessoa com seu meio social e cultural.  

Partimos da suposição de Beauvoir (1980) de que não nascemos 
mulheres mas nos tornamos mulheres, instaurando uma concepção da feminilidade, 
não como atributo natural mas de uma construção social e cultural de poder se 
tornar mulher. Isto implica que tanto a feminilidade pode estar em um corpo de 
mulher, como este mesmo corpo pode exercer funções ditas ‘masculinas’, pois o que 
difere os atributos femininos dos masculinos são suas formas de se posicionarem 
frente ao que os grupos significam quanto às características dos gêneros. Assim, 
diz-se que o vocábulo sexo refere-se a função biológica do corpo, enquanto gênero 
a uma construção social e cultural, no entanto, Butler (2003) traz uma nova reflexão 
sobre a diferenciação de “sexo” e gênero; em sua argumentação destaca o sentido 
binário do sexo e suas repercussões na constituição do gênero. A autora discute que 
sendo o gênero uma construção cultural ainda assim nos baseamos fortemente no 
modelo binário da sexualidade – homem e mulher. Nesta idéia de construção do que 
se entende por gênero, “o corpo aparece como um meio passivo sobre o qual se 
inscrevem significados culturais (...)” (Butler, 2003, p.27) e que: 
 

Quando a ‘cultura’ relevante que ‘constrói’ o gênero é 
compreendida nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a 
impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na 
formulação de que a biologia é o destino. Neste caso, não a biologia, mas 
a cultura se torna o destino. (p.26) 
 
Neste sentido, a autora questiona o fato de ainda não conseguirmos 

construir uma distinção sobre a relação sexo/gênero e que esta diferenciação talvez 
não exista, porque se o gênero se constrói em cima do sistema binário em que se 
organiza o conceito de “sexo” os dois vocábulos podem ser analisados sob as 
mesmas premissas. Rodrigues (2005) aponta que Butler destaca que há uma 
inexistência do sujeito que querem representar as feministas, uma vez que em 
nossa cultura sexo e gênero possuem pouca distinção.  

Em um posicionamento construtivista, Nogueira (2001, 2001a, 2001b) 
também destaca o entendimento das relações masculino–feminino como advindas 
das práticas culturais e aponta mudanças, como a profissionalização da mulher, que 
influenciam neste posicionamento do ser homem e do ser mulher. Retomamos que 
as mudanças processadas no tempo histórico-cultural são mais lentas e também 
menores em relação ao tempo presente (ou microgenético); mas ainda assim, 
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mudanças em relação ao posicionamento da mulher são notadas em nossa cultura e 
nos dias de hoje, podemos explicar as mudanças a partir da teoria sócio-histórica 
em que ainda que a cultura seja um campo simbólico de construção de significados 
ela não atua sobre um indivíduo passivo, mas interage com indivíduos ativos; neste 
sentido ainda que a cultura designe formas rígidas do ser mulher, há modificações 
porque elas agem também na ressignificação dos sentidos culturais do feminino. 
Nos posicionamentos de mulheres em vários estudos (Caixeta, 2001, Delamôra, 
2003) percebemos que seus comportamentos são regidos tanto por significados e 
valores antigos quanto novos. 

Segundo Soares e Carvalho (2003), historicamente, a identidade feminina 
é definida por suas atividades de mãe e esposa, apesar da revolução sexual, do 
acesso à vida profissional e das buscas pelas quebras de preconceitos e da 
submissão feminina, ainda hoje percebemos no discurso de mulheres sua posição 
enquanto mãe e esposa como sendo um atributo natural do gênero feminino. 
Entendemos a função tradicional de mãe quando a criação e a educação dos filhos é 
de principal responsabilidade da mulher, associado a isto sua função de reprodução 
como um atributo natural (assim como os afetos) e a exigência de um amor materno 
‘obrigatório’ e incondicional (Badinter, 1985). As atividades de esposa estão 
relacionadas ao cuidado com o marido, os filhos e a casa. Mas, o que os autores 
(Soares e Carvalho, 2003) destacam é que “os papéis sociais desempenhados pela 
mulher foram e são consolidados, através da história, constituindo padrões de 
comportamento que se modificam de tempos em tempos, em maior ou menor 
escala”( p.40). Os autores fazem um estudo dos papéis atuais das mulheres e seus 
conflitos com os papéis mais tradicionais de mãe e esposa. Destacam que a 
liberação sexual da mulher e sua profissionalização ainda são vistas como fatos de 
“transgressão ao modelo de comportamento individual e familiar” (p.41). No estudo, 
foram analisados aspectos relativos à mulher e seus papéis sociais: seus papéis 
familiares e sua influência no grupo estudado, e os resultados indicaram que os 
participantes valorizavam os estereótipos culturais de mulheres, como beleza, 
delicadeza, submissão e dedicação à família. Desempenhar o papel de esposa e 
mãe foi muito valorizado pelas participantes, e o fato de não possuírem papéis 
tradicionais (estarem casadas) era sentido como fator de marginalização. Esse 
sentimento foi concretizado por meio do isolamento. O fato de não manterem um 
casamento era sentido com muito conflito e sofrimento.  

Badinter (1985, 2003) analisa o amor materno como um mito que foi 
construído sobre dois fatos essenciais: 1) devido a uma imposição feita pela cultura 
em ressaltar o modelo familiar e a existência de um amor instintivo, grandioso e 
único e 2) a idealização de uma relação mãe-filho que atendesse a um sentimento 
humano de união perfeita e que daria conta dos medos de separação, abandono e 
perda. A autora em crítica a esta relação do amor materno destaca que é mais fácil 
conceber a maternidade como uma característica natural atribuída à mulher por 
apoiar-se em sua condição biológica. No trecho a seguir Badinter (2003) destaca o 
peso da condição biológica na definição da responsabilidade dos filhos como algo 
essencialmente do feminino: 
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A ‘natureza da mulher’, e a genialidade que ela implica, é mais 
facilmente apreendida que a do homem, por causa de sua organização 
física. Os seios e o útero determinam seu destino. Sua finalidade aparece 
pronto: parir e proteger. O corpo do homem é menos eloqüente, menos 
predeterminado a uma só função. O homem, portanto, é pluridimensional, 
mais livre em suas escolhas. (...) A existência da mulher é voltada para a 
maternidade. Não conseguirá subtrair-se dela se não cometer um erro 
fatal para sua felicidade. (p.27-28) 

  
No trecho citado anteriormente, a autora relata como os significados do 

ser mulher podem estar diretamente ligados a esta naturalização do ser mãe e 
esposa e de que estas funções podem comprometer, ou se relacionar, fortemente 
com a felicidade feminina. Nesse caso: a felicidade feminina está atrelada às 
concepções sociais do que é ‘ser mulher’ e haverá uma dificuldade de realização 
pessoal fora desses padrões. 

A condição da maternidade assumida pela mulher é percebida e 
enfatizada tanto que mesmo nos movimentos feministas a “maternidade sempre 
esteve presente na luta libertária das mulheres e, portanto, foi objeto constante da 
reflexão teórica feminista” (Scavone, 2001, p.48). Neste sentido concordamos com 
Butler (2003) quando ressalta que a cultura pode ser tão rígida quanto uma posição 
baseada nos pressupostos biológicos do corpo. E, mesmo com o advento da 
revolução industrial, dos métodos contraceptivos com a adesão da mulher ao 
trabalho fora do lar e com a maternidade sendo alvo de reflexão como uma possível 
escolha e não como uma determinação natural do ser-mulher, percebe-se, ainda, a 
manutenção da condição feminina como mãe inerente ao ser mulher.  

Em nosso trabalho ainda vemos esta extensão da maternidade para a 
sala de aula, dando-nos a voz uma de nossas entrevistadas: “como professoras 
não podemos fazer com os filhos dos outros o que não gostaríamos que fizessem 
com os nossos” ressaltamos o conflito que emerge entre o posicionamento do ‘ser 
professora’ e de ser mãe. Percebemos aí, forma de ser professora permeada pela 
maternidade. Da maternidade dizemos da atividade de ser mãe e do ser professora 
algo que se incorpora à primeira embora se atualize com significados de um e 
outro. Do ser mulher se disse pouco, quase nada da sexualidade, nem tampouco 
de ser companheira, apenas do ajudar o marido com seus serviços de esposa e o 
de proteger seu filho. Aqui também quem protege é a mulher, que não deixa “o filho 
com outras pessoas para que não seja maltratado”, ainda que o proteger seja, 
considerado culturalmente em nossa sociedade um atributo da masculinidade. Aqui 
é mulher-homem, ou mais precisamente (dissipando esta dualidade) que estas 
novas atribuições do ser mulher são incorporadas ás suas características neste 
hibridismo atual, que ao mesmo tempo em que a profissionalização é uma 
alternativa de novos posicionamentos femininos também encarcera a mulher em 
uma quantidade maior de atividades e responsabilidades consumindo suas 
possibilidades de exercer sua feminilidade por falta de tempo.  
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O corpo se organiza narrativamente para enunciar de sua história. Os 
gestos, sua postura e seu inclinar para que a voz chegue até o outro indica de sua 
proximidade com outro corpo, mas também com outras formas de ser, de pensar e 
de sair de sua posição e se “inclinar” ao outro.  

E quando vamos falar das leituras e das formas que são representadas 
as mulheres nas mídias, podemos começar por Mulvey. No cinema, a mulher 
aparece, também, como uma figura passiva na lógica do olhar masculino (Mulvey, 
1983). Kaplan (em entrevista a Lopes, 2002) ressalta que durante muito tempo as 
mulheres apareciam nos filmes com seus papéis convencionais de mães e 
esposas e temas relacionados a estes posicionamentos da mulher eram 
enfatizados. Já na década de 80 várias outras tramas foram incorporadas a estas 
temáticas, como a mãe solteira, separada, os pais solteiros. “Pais solteiros e pais 
divorciados cuidando de crianças nas férias agora são comuns na sociedade e 
nos filmes” (Kaplan em entrevista a Lopes, 2002, p.215).  

A presença da mulher no filme também tem a função de ‘ser olhada’ 
destacando sua característica passiva mediante um olhar ativo masculino, ou de 
uma lógica masculina na organização dos posicionamentos femininos da 
sociedade. Para Kaplan (em entrevista a Lopes, 2002) “também parecia, às vezes 
que as próprias mulheres estavam presas às armadilhas das idéias masculinas 
sobre a mulher” (p.212). As idéias feministas, no entanto, reivindicaram 
“alternativas para a mulher na construção de novas subjetividades.” (p.212). 
Mulvey (1983), em seu primeiro artigo, Prazer visual e cinema narrativo, sobre as 
mulheres no cinema, faz uma análise dos filmes holywoodianos em função das 
características ativa/passiva dos gêneros. Para a autora a mulher figurava como 
uma imagem mediante um olhar que era sempre masculino, em que a imagem é 
passiva e o olhar ativo. Sobre isto declara: 

O homem controla a fantasia do cinema e também surge como 
o representante do poder num sentido maior: como o dono do olhar do 
espetáculo, ele substitui esse olhar da tela a fim de neutralizar as 
tendências extradiegéticas1 representadas pela mulher enquanto 
espetáculo. (Mulvey, 1983, p.445) 

A autora destaca, ainda, que nos filmes ditos de olhar masculino, tanto 
feitos por homens quanto por mulheres, a mulher aparece como um “elemento 
indispensável para o espetáculo num filme narrativo comum” (p.444), sua 
presença funciona em dois aspectos, tanto como objeto erótico dos personagens 
quanto do público. Maluf, Mello e Pedro (2005) ressaltam que há na produção de 
Laura Mulvey, tanto intelectual quanto fílmica, uma quebra dos regimes de prazer 
visual dos filmes como “uma única possibilidade de construção de um contra 
cinema” (p.343) e um novo reposicionamento da mulher no cinema. Kaplan (2004) 

                                                           
1 Sobre diegético entende-se no cinema, “o conjunto da denotação fílmica: a própria narrativa, mas também o 
tempo e o espaço ficcionais implicados na e por meio da narrativa, e com isso as personagens, a paisagem, os 
acontecimentos e outros elementos narrativos, porquanto sejam considerados em seu espaço denotado” (Aumont 
e Marie, 2003, p. 77) 
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também ressalta a necessidade de se olhar para este outro com um novo olhar na 
figura feminina nos filmes.  

Laia (1995) destaca que é a tv que nos vê e nos entende, no sentido de 
perceber o que nos fascina. “A tv torna-se, literalmente, o canal transmissor de 
alguma coisa que te vê” (p.165). Somos alvo do espetáculo e nos tornamos parte 
dele. A propaganda promete uma satisfação ilusória pela aquisição do produto – 
pressupõe que todos somos iguais, ao mesmo tempo em que denuncia nossas 
diferenças. A sociedade se unifica pelo consumo (todos fazem parte de um grupo 
com as mesmas necessidades) e quando não pode consumir, ela mostra sua 
divisão. A pessoa ficaria aprisionada nesse ideal de ser /ter e se perderia-se como 
si-mesma. As análises dos autores (Debord, 1997; Laia, 1995) mostram aspectos 
da vida contemporânea que, acreditamos, influenciam os conceitos cotidianos que 
denotam posicionamentos do Eu. 

 
Sobre os posicionamentos do Self... 
 

Para Davis e Harré (2001), ao falarmos nos posicionamos frente aos 
significados que estão na linguagem, assumimos nossa identidade, assim podemos 
ter uma multiplicidade de selves. Os autores acrescentam “o significado social de 
que o dito pode nos mostrar uma posição do self dos interlocutores que são produto 
de uma força social do ato de conversação” (p.262).  

Thá (1995) também destaca que estamos imersos em imagens. A 
percepção visual nos é exigida a cada passo, esquina, outdoor ou apelo para que 
olhemos o mundo: deixamos de ser vistos como pessoas, pois não somos mais 
percebidos em nossos desejos e sim como instrumentos do mundo capitalista.  

Destacando a evolução das artes e das produções sociais em conjunto 
com as evoluções tecnológicas, vemos as várias formas de sua representação: a 
fotografia, o cinema, a publicidade, a televisão. O desenvolvimento da fotografia e do 
cinema inaugura, assim, uma nova forma de representar o mundo com suas 
imagens e linguagens. Reconhece-se que a própria experiência de ir ao cinema 
tenha provocado mudanças significativas na forma de se relacionar com o mundo, 
de construir conhecimento e de apresentar ao receptor as várias formas de se 
posicionar na vida e em suas atividades. Em nosso trabalho, as atividades de 
fotografar e de assistir ao filme/ novela são propostas como forma de perceber a 
relação como as participantes interagem com os personagens de professoras e seus 
aspectos de Ser mulher apresentados pela novela e os filmes brasileiros, produzindo 
assim encontros dialógicos desses aspectos da cultura com as histórias das 
participantes.  
 
Sobre as Justificativas ... 
 

Dois cenários importantes se apresentam neste estudo: 1) Entender como 
se dão as construções do ser professora e do ser mulher a partir das novelas e dos 
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filmes brasileiros, 2) Perceber qual é a representação imagética que se produz nas 
mídias das mulheres que são professoras. Estes dois aspectos não aparecem 
independentes, mas contribuem para uma construção dialógica tanto deste grupo 
quanto das atividades por elas exercidas. Neste sentido, pensamos que o estudo irá 
contribuir para o enriquecimentos dos estudos relacionados a atividade educativa 
como uma prática de produção social não apenas de conhecimentos, mas de formas 
de ser e de agir que são, constantemente, apresentadas aos grupos e trazem 
importantes relações sociais e grupais. Pensar a figura do professor como uma 
representação do processo de conhecer e do aprender em nossa cultura nos remete 
a também imaginar que estudos nesta área contribuem para o enriquecimento tanto 
das ações educativas e construtoras de uma cultura pautada na educação como 
forma de socialização, mas também como posicionamentos do si-mesmo na cultura. 
Ao utilizar de novelas e filmes para este estudo, nos remetemos ao que Thá (1995) 
nos coloca:  

Ora, o que se vê hoje nesse mercado global em que se transformou o 
mundo é uma imensa proliferação de imagens diante das quais o sujeito se vê 
incessantemente solicitado a se identificar com certos números de ideais que lhe 
prometem o bem estar e a felicidade. Acena-se com um número cada vez maior 
de objetos para o desejo, como que fazendo supor que um dia a ciência e a 
técnica realizarão na terra o paraíso prometido pela religião para o céu. ( p.396) 

 
E se destacamos a importância de reconhecer que se estamos imersos 

em imagens nada mais profícuo do que entendê-las em suas relações com suas 
dinâmicas sociais e produzindo tomadas de consciência que permitam às pessoas 
transitarem por este mundo imagético sabendo se reconhecer e construindo críticas 
do que ser ou não ser, tanto quanto influenciar em produções mais enriquecedoras 
ao desenvolvimento cultural dos grupos e de suas atividades.  

Nosso trabalho se baseia em duas proposições fundamentais: 
1) Os significados construídos nas atividades sociais e culturais desempenhadas 
pelas pessoas participam da construção dos posicionamentos do self que são 
expressas por seus discursos e forma de agir, ao mesmo tempo, que modificam 
também seus contextos de atuação e de significação, contribuindo para a 
circularidade da cultura. 
2) As formas de leitura que cada professora fará dos episódios apresentados serão 
influenciadas por aspectos polifônicos no jogo dos significados que ficam e dos que se 
transformam a partir de seus contextos culturais e familiares.  
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