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RESUMO 

 

A dissertação A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA: o ressoar das vozes de mulheres - professoras do IFMA é resultado de 

uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal do Maranhão campus São Luís 

Monte Castelo, na área de Ensino, na linha Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos 

na Educação Profissional e Tecnológica. O cenário do exercício do magistério na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) brasileira por muitos anos foi demarcado pela predominância 

de docentes do gênero masculino; a presença feminina nesse espaço é contemporânea. Diante 

desse cenário, a pesquisa teve como foco o processo de feminização do magistério nessa 

modalidade de ensino, em particular no Instituto Federal do Maranhão, campus Codó, no 

período de 1993 a 2015; marco temporal que compreende a data de criação da Escola 

Agrotécnica Federal de Codó e sua incorporação ao Instituto Federal do Maranhão como 

campus Codó, ocorrida a partir das fases I e II do Programa de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, quando houve ampla oferta de vagas, via 

concursos públicos, para ingresso na carreira do magistério na EPT. A pesquisa foi desenvolvida 

norteada pelas questões: como se dão as relações de gênero-trabalho-poder num espaço de 

trabalho concreto que historicamente foi demarcado pela concepção androcêntrica da Educação 

Profissional e Tecnológica? Como as professoras se compreendem profissionalmente no 

IFMA? Que traços e marcas vivenciaram/vivenciam, observaram/observam face às relações de 

gênero-trabalho-poder estabelecidas no interior dessa instituição? Teve por objetivo analisar as 

relações estabelecidas no processo de feminização do magistério na Educação Profissional e 

Tecnológica e o lócus foi o Instituto Federal do Maranhão, campus Codó. Para tanto, buscou-

se analisar as relações de gênero-trabalho-poder no espaço da EPT, os reflexos desse fenômeno 

na profissionalidade de mulheres-professoras do IFMA, campus Codó; identificar traços que 

conduzem as mulheres ao magistério; destacar marcas que representam suas profissionalidades 

no contexto das relações de gênero-trabalho-poder e compreender as representações que 

conduzem para a reprodução do status quo no trabalho docente, na condição de gênero e no uso 

do poder.  Participaram da pesquisa 17 professoras, todas em efetivo trabalho docente na 

Instituição de Ensino em questão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo participante 

quanto aos procedimentos, e quanto aos objetivos se caracteriza como descritiva-exploratória, 

assentada numa perspectiva crítica-dialética, uma vez que os fenômenos apresentam 

características contraditórias organicamente unidas e indissolúveis. A coleta de dados se deu 

por meio de documentos oficiais e entrevistas semiestruturadas.  Optamos pela análise dialética 

de Minayo (2012), no intento de compreender, interpretar e dialetizar os fenômenos expressos 

nas narrativas das participantes da pesquisa, constituídas a partir das entrevistas, as quais 

revelaram que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – campus 

Codó reproduz as marcas do androcentrismo expressas nas relações de trabalho-gênero-poder. 

O processo de pesquisa viabilizou a organização de uma proposta de intervenção pedagógica 

como produto educacional intitulado “Proposta Didática para estudo de Gênero-Trabalho-Poder 

na EPT”, no formato de um caderno digital para o estudo em salas de aula nas turmas de cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, de temáticas relativas a gênero, trabalho e poder. Foi 

desenvolvido no lócus de pesquisa e avaliado entre os participantes como viável para ser 

trabalhado em sala de aula.   

   

Palavras-chave: Gênero. Educação Profissional e Tecnológica. Trabalho Feminino. 

Profissionalização Feminina.  

 



 

 

ABSTRACT 

THE FEMINIZATION OF TEACHING IN PROFESSIONAL AND TECHNOLOGICAL 

EDUCATION: the resound of women's voices- IFMA teachers is the result of a research 

developed within the scope of the Postgraduate Program in Professional and Technological 

Education (ProfEPT) of the Federal Institute of Maranhão campus São Luís Monte Castelo, in 

the area of Teaching, in the Organization and Memories of Pedagogical Spaces line in 

professional and Technological Education.  The scenario of teaching practice in Brazilian 

Professional and Technological Education (EPT) for many years was marked by the 

predominance of male teachers, the female presence in this space is contemporary. Given this 

scenario, the research focused on the process of feminization of teaching in this teaching 

modality, in particular at the Federal Institute of Maranhão, Codó campus, from 1993 to 2015. 

Time frame comprising the creation date of the Federal Agrotechnical School de Codó and its 

incorporation into the Federal Institute of Maranhão as the Codó campus, which occurred from 

phases I and II of the Expansion Program of the Federal Network of Professional and 

Technological Education in Brazil, when there was a wide offer of places, via public 

examinations, for admission in teaching career at EPT. The research was developed guided by 

the questions: how do gender-work-power relations occur in a concrete workspace that has 

historically been demarcated by the androcentric conception of professional and Technological 

Education?  How do teachers understand each other professionally at IFMA?  What traits and 

marks have they experienced/experience, observed/observe in the face of gender-work-power 

relations established within this institution? It aimed to analyze the relationships established in 

the process of feminization of teaching in Professional and Technological Education and the 

locus was the Federal Institute of Maranhão, Codó campus.Therefore, we sought to analyze the 

gender-work-power relations in the EPT space, the reflections of this phenomenon on the 

professionality of women-teachers at IFMA, Codó campus, identify traits that lead women to 

teaching, highlight brands that represent their professionalism in the context of gender-work-

power relations and understanding the representations that lead to the reproduction of the status 

quo in teaching work, in the gender condition and in the use of power.  Seventeen teachers 

participated in the research, all in effective teaching work at this Educational Institution. It is 

qualitative research of the participant type regarding the procedures, and regarding the 

objectives it is characterized as descriptive-exploratory, based on a critical-dialectical 

perspective, since the phenomena present contradictory characteristics that are organically 

united and indissoluble. Data collection took place through official documents and semi-

structured interviews. We chose Minayo's (2012) dialectical analysis, in order to understand, 

interpret and dialectize the phenomena expressed in the narratives of the research participants, 

constituted from interviews, which revealed that the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Maranhão - Codó campus reproduces the marks of androcentrism expressed in 

the work-gender-power relations. The research process enabled the organization to propose a 

pedagogical intervention as an educational product entitled “Propose Sequence for the study of 

Gender-Work-Power in EPT”, in the format of a digital notebook for study, in classrooms in 

technical course classes integrated into secondary education, on themes related to gender, work 

and power. The product was developed at the research locus and evaluated among the 

participants as viable to be worked on in the classroom. 



 

 

Keywords: Gender. Professional and Technological Education. Female work. Women's 

Professionalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças no mundo do trabalho refletem nas estruturas que 

aprofundaram/aprofundam as desigualdades e estão intimamente relacionadas às exigências e 

adaptações do mercado internacional, nas quais também, não escapam a condição feminina no 

magistério na Educação Profissional e Tecnológica - EPT numa sociedade capitalista, 

reestruturada sob a égide neoliberal de arrojo privatista, sustentada na base ideológica do 

sistema de livre mercado. Tais caracteres levaram à reconfiguração do trabalho, com ênfase na 

prestação de serviço, no mercado financeiro, organizando-o de modo individualizado, 

desregulamentado, contratualista e flexibilizado, ou seja, na imposição de regras menos rígidas 

entre capital e trabalho (ANTUNES, 2009, p. 69), e que tem seus reflexos na profissionalidade 

docente, em especial, quando a mulher é a expressão desta profissão.  Dentro dessa lógica 

capitalista, o lugar feminino tende a ser inferiorizado, mas acreditamos que um caminho para a 

superação dessa concepção perpassa pela compreensão de gênero como construção histórica, 

na qual os arcabouços sociais sobrepõem-se ao biológico sem negá-los em si, mas superando-

o, pois, é “no âmbito das relações sociais que se constroem os gêneros” (LOURO, 1997, p. 22). 

E mais, dentro dessa lógica, o percurso histórico da profissão professora assume uma 

configuração dúbia: oportunidade de emancipação das mulheres da classe média e instrumento 

de reprodução de estereótipos estigmatizados com “um prolongamento das funções maternas, 

onde instruir e educar crianças era considerado aceitável para as mulheres” (ALMEIDA, 1998, 

p. 62). Tudo isso contribuiu/contribui para a naturalização da subserviência feminina, a 

negligência a sua inteligência e a invisibilidade de seu protagonismo. Assim, as representações 

sociais da mulher se enquadraram histórica e culturalmente como subcategoria valorativa e, a 

análise dos estudos sobre o trabalho feminino deve não perder de vista a sociedade na qual 

estamos inseridos, na medida em que, “o sexo constitui um dos (...) alvos do processo 

socializador e os mecanismos motivacionais de que lança mão diferem segundo a categoria de 

sexo a que pertencem os indivíduos” (SAFFIOTI, 1976, p.172).  

Este texto apresenta uma pesquisa que teve como foco o processo de feminização do 

magistério na EPT na particularidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão- IFMA, campus Codó, em que se buscou analisar as relações estabelecidas nesse 

processo, no período de 1993 a 2015; marco temporal que engloba a criação da antiga Escola 

Agrotécnica Federal de Codó - EAF-Codó, por meio da Lei nº. 8.760, de 30 de junho de 1993, 

e sua incorporação no formato institucional atual, como campus Codó do IFMA, pela Lei 

nº.11.892, de 29 de dezembro de 2008, ocorrida com a expansão da Rede Federal de Educação 
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Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil - RFEPCT (MARANHÃO, 2014). Nesse 

processo de criação e expansão registra-se significativa ampliação de vagas, via concursos 

públicos, para ingresso na carreira do magistério no âmbito da EPT no Brasil. 

A trajetória da EPT no Brasil, tem sido objeto de estudo de autores/as como Fonseca 

(1986); Kuenzer (1989); Manfredi (2002); Moura (2007), Carvalho (2008); Bonfim (2009); 

Cunha (2014); Ferreti (2014); Kuenzer et. al. (2014), dentre outros, os quais sistematizam os 

marcos que colaboraram com o processo de institucionalização dessa modalidade de ensino.   

Do período colonial até boa parte do século XX carregou o estigma da 

profissionalização inferiorizada, de caráter assistencial, destinada às camadas pobres 

brasileiras, especificamente aos jovens descentes de negros e indígenas escravizados 

(FONSECA, 1986, p. 68). Registra-se que no século XVIII, no período do ouro mineiro, criou-

se a Casa de Fundição e da Moeda (1725-1736) para filhos de colonos brancos. Nesse mesmo 

período são criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil 

(século XVIII); estes já destinados aos homens de origem portuguesa para o trabalho 

especializado, contando com o recrutamento forçado à noite dos homens ditos desocupados 

para os serviços braçais. 

Somente em 1809, o decreto do Príncipe Regente, futuro D. João VI, criou o Colégio 

das Fábricas (BRASIL, 1999 - Parecer n. 16/99-CEB/CNE), considerado o marco inicial de 

institucionalização pública do Ensino Profissional no Brasil, porém com objetivos assistenciais 

e regenerativos, na medida em que se buscava diminuir a marginalidade juvenil pobre. Essa 

característica fundará as ações institucionais posteriores, dentre as quais a criação, por Nilo 

Peçanha, do ensino técnico no Rio de Janeiro, por meio do Decreto n° 787, de 11 de setembro 

de 1906. Foram “quatro escolas profissionais naquela unidade federativa: Campos, Petrópolis, 

Niterói e Paraíba do Sul, sendo as três primeiras para o ensino de ofícios e a última destinada à 

aprendizagem agrícola” (BRASIL, 2020, p. 2).  

É também Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

quem inicia a criação da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil, por meio das Escolas 

de Aprendizes e Artífices, mais tarde substituídas pelos Liceus Profissionais, Lei n. 378/37, de 

13 de janeiro de 1937.  

Mediante as modificações sociais e econômicas sobre as quais o país atravessava, o 

ensino profissional terá por meio do Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, a criação das 

Escolas Industriais e Técnicas, como formação profissional em nível equivalente ao secundário, 

transformando-se em autarquias em 1959; agora nomeadas de Escolas Técnicas Federais. Em 

1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de 
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Janeiro) são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs. Conforme 

Manfredi (2002); Dante Moura (2007), o ensino profissionalizante nesse período terá 

fundamentos liberais, organizado para fins de atender às necessidades do mercado econômico, 

totalmente destituído do sentido de trabalho como princípio educativo. Essa nuance 

permanecerá nas reformas e leis que virão regulamentar essa modalidade de ensino. A exemplo, 

a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional 

de Educação Tecnológica - SENET, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas 

Federais- ETF e as Escolas Agrotécnicas Federais - EAF em Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETs. 

 Depois, o Decreto 2.208/1997 passou a regulamentar a EPT e criou o Programa de 

Expansão da Educação Profissional - PROEP.  Conforme Kuenzer (2014, p. 56), esse decreto 

proíbe a articulação entre aprendizado do ensino médio e a formação para o trabalho, tornando 

o ensino único e não-profissionalizante. A autora acentua ainda que esse foi um período de forte 

exclusão social dos filhos das classes trabalhadoras de acesso a uma profissionalização com 

princípios mínimos de qualidades. Esta formação ficou circunscrita às instituições particulares 

de formação profissional que contavam com subsídios públicos. Foi no governo Lula (2003-

2010), com a homologação do Decreto 5.154/2004, que ocorreu a integração do ensino técnico 

ao ensino médio.  

A primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, com a criação de 64 (sessenta e quatro) novas unidades de ensino, ocorreu em 

2005, pela Lei nº. 11.195, de 18 de novembro de 2005.  Dentre as ações provenientes dessa 

prerrogativa legal aconteceu a transformação do CEFET - Paraná em Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, tornando-se a primeira universidade especializada nessa modalidade de 

ensino no Brasil. No ano seguinte, em 2006, com o Decreto n. 5.840 (2007) foi instituído, no 

âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

de Jovens e Adultos – PROEJA com o ensino fundamental, médio e educação indígena. E em 

2007, inicia-se a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica, tendo como meta a criação 150 (cento e cinquenta) novas unidades de ensino, 

perfazendo um total de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) unidades, até o final de 2010, 

cobrindo todas as regiões do país (BRASIL, 2020, p. 5-8). Tais medidas junto com a 

promulgação da Lei nº. 11.892, de dezembro de 2008 institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. A partir daí, o então CEFET-MA e as Escolas Agrotécnicas Federal de São Luís (lei 

de criação) e de Codó (Lei nº. 1.923/1993) tornaram-se campus do IFMA. 
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A expansão da Rede, bem como a abertura de concursos públicos para ingresso na 

carreira do magistério de Ensino Básico Técnico e Tecnológico - EBTT no IFMA, possibilitou 

um aumento significativo da presença de mulheres-professoras na EPT, espaço que 

majoritariamente por muito tempo, foi ocupado pelo sexo masculino. A inserção de mais 

mulheres-professoras nessa modalidade de ensino caracteriza-se como oportunidade de 

emancipação social, porém marcado pelas condições de gênero-trabalho-poder que reproduzem 

as desigualdades sexuais.  Provavelmente a lida profissional dessas mulheres ocorreu/ocorre 

nas contradições das relações predominantemente androcêntricas, manifestas nas atitudes dos 

pares, nas determinações funcionais, nas expressões e concepções de trabalho inferiorizado.  

Esse cenário de contradições nos motivou a um mergulhar sistemático sobre questões 

de gênero na EPT. Minhas inquietações têm suas bases, de um lado, na condição de 

pesquisadora-mulher-mãe-professora-militante da luta pela emancipação dos sujeitos e sujeitas 

protagonistas do processo educacional. De outro, no exercício do magistério na EPT, desde 

2011, quando ingressei, via concurso público, como professora de Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico (EBTT), área de Educação, no IFMA campus São João dos Patos, e depois, em 

2015, por meio do concurso interno de remoção, quando fui para o IFMA campus Codó, 

instituição na qual trabalho até o presente momento. Antes desse percurso, já exercia a docência 

na educação pública estadual, porém, foi na condição de mulher-mãe-professora na EPT que 

senti na pele a falta de empatia dos meus pares diante das dificuldades diárias enfrentadas por 

quaisquer mulheres para o exercício de uma profissão. Foram dificuldades que perpassam por 

assédios morais, enquanto vivia o conflito de ter que trabalhar e deixar as filhas recém-nascidas 

para se deslocar até a sede do campus. Tais situações muitas vezes são entendidas, por colegas 

de trabalho, como vitimismo, preguiça ou descompromisso.   

Essas experiências vividas nos possibilitaram perceber tramas expressas que 

demarcam o papel feminino subvalorizado, seja no olhar, seja nas atividades de comando, nas 

distribuições de tarefas e nas relações hierárquicas estabelecidas. São percepções que realçam 

a necessidade de avançar, no interior das instituições formadoras, com discussões sobre as 

relações de trabalho-gênero-poder, que repercutem nas representações profissionais 

socialmente elaboradas. 

Outro aspecto mobilizador deste estudo ocorreu durante e após a realização de um 

levantamento preliminar, visando localizar as publicações, que na atualidade, discutem acerca 

da feminização do magistério na EPT. Para tanto, realizou-se um mapeamento sistemático de 

literatura, cujas buscas deram-se nas Bases de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior-Capes, por meio do acesso pela Comunidade Acadêmica Federada-
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CAFe, onde foram consultados os portais de periódicos: Web of Science, Scopus, Springer Link 

e Sociologic Abstrat – ProQueste, nos quais utilizou-se como termos de busca: 

profissionalizacion magister and female. Utilizou-se também a consulta no Google Acadêmico, 

acesso remoto via http://scholar.google, onde cadastrou-se o e-mail da pesquisadora para 

receber os alertas do site informando as possíveis publicações encontradas na rede de dados da 

internet, definidos pelas palavras chaves cadastradas no sistema: Magistério na Educação 

Profissional; Feminização do Magistério e Trabalho Feminino. Elegeu-se como marco temporal 

a produção acadêmica desenvolvida nos últimos anos da expansão do IFMA, período de 2012 

a 2019.  

 Foram encontradas no total 29 (vinte e nove) publicações entre nacionais e 

internacionais correlatas às temáticas das palavras-chave utilizadas na busca, destes 11 (onze) 

discutem sobre feminização no magistério ou profissionalização feminina: Gabriel (2015); 

Salinas Urrejola (2018);  Posada-Dacosta e Maria-Amélia (2018), Nobik  (2017); Dornelas e 

Porto (2016); Faria (2016); Prá e Cegatti (2016); Nicolete e Almeida (2018); Nogueira e 

Schelbauer (2018); Rodrigues e Lima (2018); Warde e Rocha (2018); Alves e Becker (2019).  

Dentre as 08 (oito) publicações nacionais, 04 (quatro) abordam gênero e docência, são elas:  

Nogueira e Schelbauer (2018); Rodrigues e Lima (2018); Warde e Rocha (2018); Alves e 

Becker (2019). 

Nesse estudo preliminar nos indagamos sobre a existência de pesquisas relativas ao 

magistério feminino na EPT e concluímos que seu lugar ainda é uma presença inexpressiva nas 

produções acadêmicas.  

Eis o que nos cogitou a investigar essas relações manifestas e assimiladas por 

professoras do IFMA em busca de compreender: como se dão as relações de gênero-trabalho-

poder num espaço de trabalho concreto que, historicamente, foi demarcado pela concepção 

androcêntrica da Educação Profissional e Tecnológica? Como as professoras se compreendem 

profissionalmente no IFMA? Que traços e marcas vivenciaram/vivenciam, 

observaram/observam face às relações de gênero-trabalho-poder estabelecidas no interior da 

instituição? 

Neste estudo buscou-se analisar as relações estabelecidas no processo de feminização 

do magistério na EPT, a partir da estudo crítico das relações de gênero-trabalho-poder, dos 

reflexos desse fenômeno na profissionalidade de mulheres-professoras do IFMA, campus 

Codó, identificação de traços que conduzem as mulheres ao magistério, marcas que representam 

suas profissionalidades no contexto das relações de gênero-trabalho-poder e compreensão das 

representações que conduzem para a reprodução do status quo no trabalho docente, na condição 

http://scholar.google.com/
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de gênero e no uso do poder. 

Os fenômenos escolhidos como objeto de estudo apresentam características 

contraditórias organicamente unidas e indissolúveis. Diante disso, como norteamento 

metodológico, optou-se pela abordagem qualitativa do tipo participante e descritiva-

exploratória quanto aos objetivos, numa perspectiva crítico-dialética. Utilizou-se como 

instrumento para coletas de dados, documentos oficiais e entrevistas semiestruturadas. 

Participaram da pesquisa 17 (dezessete) professoras efetivas e concursadas, do IFMA campus 

Codó. A análise se deu apoiada nos estudos de Minayo (2012) que consiste na proposta dialética 

para análise de dados, na qual perceberam-se marcas do androcentrismo que ainda se 

evidenciam nas relações de gênero-trabalho-poder no IFMA campus Codó. 

O processo de desenvolvimento da pesquisa viabilizou a organização de uma proposta 

de intervenção pedagógica como produto educacional, intitulado Proposta Didática para o 

Estudo de Gênero-Trabalho-Poder na EPT,  no formato de um caderno digital, com atividades 

que problematizam as situações relativas ao gênero, ao trabalho e ao poder, fundamentada no 

método dialético de planejamento da ação docente proposto por Gasparin (2002), para uso em 

salas de aula de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Foi aplicado no lócus da pesquisa 

e avaliado entre os participantes como uma proposta de intervenção viável para educação de 

gênero em sala de aula.  

Assim, o desenvolvimento da pesquisa se deu na perspectiva de contribuir para o 

avanço das discussões sobre as relações de gênero-trabalho-poder, profissionalização docente 

e igualdade de gênero nas instituições de exercício profissional, bem como produzir situações 

pedagógicas que viabilizem intervenções com vista a educação de gênero na EPT e nos 

diferentes espaços de aprendizagem. 

Este texto apresenta em sua estrutura seis seções. A primeira se refere a esta introdução. 

A segunda, o aporte teórico, que traz reflexões conceituais sobre as categorias gênero-trabalho-

poder envoltas na condição de classes sociais, com vistas a apresentar os significados desta 

tríade semântica, na perspectiva de compreender o processo de feminização do magistério na 

EPT. Para tanto, percorremos os traços históricos da instrução feminina no Brasil, no contexto 

do trabalho na sociedade capitalista e a mulher professora na EPT. Sem nos ater a uma 

exposição linear, apresentamos a mulher brasileira, através de seu trabalho e de seu acesso à 

instrução, com o intuito de elucidar como ela foi se constituindo profissionalmente no 

magistério.  

Na terceira seção apresenta-se o percurso e o traçado metodológico escolhido, no qual 

destacam-se a perspectiva da investigação, os instrumentos de coleta e de análise dos dados. A 
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quarta seção traz o traçado analítico dos dados, entre os traços e marcas, o lugar da mulher-

professora no magistério da EPT e as relações de gênero-trabalho-poder no IFMA campus 

Codó. E na quinta seção descreve-se sobre o processo de planejamento, aplicação e validação 

do produto educacional, intitulado: Proposta Didática para estudo de gênero-trabalho-poder 

na EPT, cujo objetivo é trazer à cena discussões, entre os coletivos, acerca das relações de 

gênero no espaço institucional e suscitar práticas pedagógicas voltadas para a educação de 

gênero na EPT.   

 Por fim, são apresentadas as considerações finais, aqui entendidas como um traçar em 

construção, posto que os estudos sobre o magistério feminino na EPT, ainda é um campo carente 

de investigações acadêmicas; um solo fértil a ser explorado.  
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2. LINHAS E TEIAS: BASES TEÓRICAS DO TECIDO.  

 

Nesta seção apresentamos os sentidos e significados teóricos da tríade gênero-

trabalho-poder aqui concebida como indissociável entre si, como termo único, não-separado, 

visto ser interpenetrada pelas relações sociais próprias da organização econômica da sociedade 

capitalista e tomada como categoria de análise no intuito de compreender as relações 

estabelecidas no processo de feminização do magistério na EPT, na particularidade do IFMA, 

campus Codó.  

No âmbito dos estudos de gênero, referente às temáticas feminismo e 

profissionalização feminina através do magistério, buscou-se compreensões em:  ALMEIDA 

(1998); LOURO (1997); VICENTINI; LUGLI (2009). 

A discussão de gênero-trabalho-poder, pautou-se em Heleieth Saffioti, (1976; 1987; 

2004), pelas explicações referentes ao sentido/definição de gênero imbricado nas relações de 

classe e étnico racial, que imerso numa sociedade capitalista tendem a traçar o trabalho da 

mulher como invisibilizado. E em Bourdieu (2019), que apresenta os meios de manutenção do 

status quo (poder do macho sobre a fêmea) através do uso da violência simbólica imposta às 

mulheres, em seus corpos e mentes, extensivos à definição de suas ocupações profissionais. 

Com Marly (2009), discutimos os fundamentos sobre gênero e trabalho na perspectiva de 

análise do processo de divisão sexual do trabalho social, aspecto também realçado em Biroli 

(2014; 2018). No entanto, a autora apresenta contribuições sobre os espaços de poder da mulher 

na sociedade capitalista. 

Em Gramsci (2007, p. 249-250), existe uma análise sobre os efeitos do americanismo 

e fordismo1 na sociedade da época e suas implicações para emancipação da hegemonia da classe 

trabalhadora. Dentre as estratégias que esses fenômenos utilizam para mantê-los nos ritmos 

produtivos, enfatizamos a chamada “função econômica de reprodução”, consiste no controle e 

apropriação da sexualidade dos homens e mulheres proletariados/as. Segundo o qual “foram os 

instintos sexuais os que mais sofreram a repressão pela sociedade em desenvolvimento” 

(GRAMSCI, 2007, p. 250), por suas contradições e perversões. Às mulheres é dado a imputação 

do ser que tem o papel de reprodutora e de brinquedo, e ao homem predador a ser controlado; 

este é vigiado pelo zelo ao se fazer no ócio, ao lado da imposição social-oficial da monogamia 

 
1 Consiste num sistema de produção industrial que visa a produção em massa, ou seja, produzir mais com custos 

menores, garantindo com eficiência os ganhos. Foi criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, fundador 

da Ford Motor Company, em 1914. Utilizado em indústrias do mundo todo no século XX, acabou tornando-se um 

modo de pensar social aplicado em outros setores, inclusive o educacional.  
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como estratégia para evitar condutas que possam impedir de se manter produtivo no chão da 

fábrica, mesmo que isso, seja apenas uma questão ético-civil aparente.  

O que se pretende é controlar populações consideradas produtivas de modo 

proporcional às consideradas passivas (idosos). Nestes termos, para as mulheres, o aumento da 

expectativa vida e a natalidade são aspectos econômicos “capazes de colocar complexos 

problemas de infraestrutura (GRAMSCI, 2007, p. 250-251). A indústria exige um aprendizado 

geral, no qual a população deve ser adaptada psicofisicamente às determinadas condições de 

trabalho, se constituindo num relevante e constante gasto. Nesse sentido, 

(...) a questão ético-civil ligada à questão sexual é a formação de uma nova 

personalidade feminina: enquanto a mulher não tiver alcançado não apenas uma 

real independência face ao homem, mas também um novo modo de conceber a si 

mesma e a seu papel nas relações sexuais, a questão sexual continuará repleta de 

aspectos mórbidos (...). Deve-se observar como os industriais (especialmente a 

Ford) se interessa pelas relações sexuais de seus empregados e, em geral, pela 

organização de suas famílias; a aparência de “puritanismo” (grifo do autor)  

assumida por este interesse (como o caso do proibicionismo) não deve levar a 

avaliações erradas; a verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de homem 

exigido pela racionalização da produção e do trabalho enquanto o instinto sexual  

não for adequadamente regulamentado, não for também ele racionalizado 

(GRAMSCI, 2007, p. 251-252). 

Depreendemos que os aspectos salientados, alertam para a regulação do 

comportamento dos trabalhadores e trabalhadoras, ao mesmo tempo em que destaca que à 

mulher, quaisquer regulamentações sobre sua sexualidade acabaria sendo uma situação de 

dominação-exploração, caso esta não se atente para sua consciência social de ser. Aponta 

também que essa necessária regulação do sexo, é uma racionalização da sexualidade, seja 

eficiente e eficaz conforme os objetivos mercadológicos. 

 Nos estudos sobre EPT e sua historicidade, a compreensão do trabalho como princípio 

educativo, o ensino integrado, politécnico e omnilateral na EPT, focalizamos em ANTUNES 

(2004; 2009), DORE (2014), FRIGOTTO (2001; 2009), FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS 

(2005), KUENZER (1989) e SAVIANI (2007), fundamentados nas bases conceituais de 

GRAMSCI (1978) acerca da emancipação dos sujeitos humanos via educação, mediada pelo 

projeto de implementação da Escola Unitária2.  

 

 
2  Consiste no “centro unitário de cultura”, cujo objetivo é a “elaboração unitária de uma consciência coletiva”. 

Sua reflexão envolve análises sobre diferentes possibilidades metodológicas que poderiam propiciar a superação 

do “senso comum” e a formação do pensamento filosófico.  “O advento da escola unitária significa o início de 

novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O 

princípio unitário se refletirá, por isso, em todos os organismos de cultura, transformando-os e dando-lhes um novo 

conteúdo” (DORE, 2014, p. 07 apud. GRAMSCI, 1978). 
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2.1. Gênero-Trabalho-Poder nas Teias das Classes Sociais: algumas reflexões 

 

A compreensão dos fenômenos associados ao processo de feminização do magistério 

na EPT passa pela análise da realidade social brasileira. Neste subitem são apresentados os 

sentidos dados ao trabalho, ao gênero e ao poder entrelaçados no contexto da condição de classe 

social que inclui a mulher-professora da EPT. 

A organização social do Brasil, nos moldes como se apresenta hoje, nasceu da 

exploração mercantil comandada pelo domínio português face à expansão ultramarina. 

Estruturou uma força produtiva fundamentalmente agrária para atender aos fins comerciais da 

época, o que levou à instauração de um avassalador processo de aculturação no país e a 

constituição de uma classe social fundada no privilégio aristocrático europeu. Essa sociedade 

que se desenvolveu baseada na escravidão, primeiramente, de seus donos originários, depois 

dos povos africanos, também se fundamentou no modelo de educação implantada, símbolo de 

privilégio para os representantes da elite e, de exclusão, para a maioria trabalhadora do Brasil. 

Uma organização social desigual na qual a presença da mulher indígena, da mulher negra e da 

mulher colona, foi demarcadamente negada pela história oficial.  

O silenciamento da prática produtiva feminina se explica também por meio da noção 

de divisão sexual do trabalho social como um dos traços das relações sociais de gênero. Embora 

tal fenômeno seja anterior às sociedades de classes, a compreensão da historicidade do gênero 

feminino se dá pela percepção do engendramento desse fenômeno  nas relações de exploração-

dominação, ocorridas com a emergência das classes sociais nas quais a força de trabalho da 

mulher sofreu dupla exploração: no espaço privado, quando  vivencia a subsunção imposta pelo 

patriarcado e a inferiorização silenciada do trabalho doméstico;  e na esfera pública,  quando 

sofre a cooptação da sua força de trabalho pelo mercado capitalista, restando-lhes as funções 

precarizadas, estas intensificadas de acordo com a classe sociais e a raça desta mulher (BIROLI, 

2018; SÁ DIAS, 2010; SAFFIOTI, 1987; 1976). 

Saffioti (2004, p. 29-38) explica que para compreender o significado de gênero no 

contexto da divisão sexual do trabalho social é necessário localizá-lo na “ordem patriarcal do 

gênero”, que tende a defini-lo por meio da “ideologia sexista”. O “sexismo não é somente uma 

ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual, no que 

refere às mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p. 35). 

 Na ideologia sexista persiste a inversão do fenômeno mulher, imerso nas relações 

étnico-racial e de classe, que oferece vantagens ao gênero masculino e às mulheres, a 

socialização, que emolduradas em comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores, destitui 
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delas o uso da razão e o do poder (SAFFIOTI, 2004, p. 35). Para Biroli (2014, p.29), Saffioti 

objetivava “a inclusão do gênero como uma clivagem significativa ao lado da classe social”, 

visto que é “construção social do masculino e do feminino” (SAFFIOTI, 2004, p. 45-47).  

Gênero e classe, ao longo da história, são construtos simultâneos e o fator “sexo” como 

determinante da estratificação social capitalista, tende a exprimir e a ocultar a situação de classe, 

imprimida pela divisão sexual do trabalho social que impõe normas de ação diversas à mulher 

e não ao homem (SAFFIOTI, 1987, p. 195). Assim, o conceito de gênero está interligado ao de 

classe social, é, portanto, expoentes de manifestações de exercício do poder, situados no 

contexto da cadeia produtiva do sistema capitalista. Entretanto, há de se compreender que, 

As mulheres não constituem a classe social inferior e os homens a classe social 

superior; ambos os sexos vivem as diferentes situações de classe possibilitadas pela 

diferenciação interna de sua classe. O modo de participação na classe social, 

entretanto, nem sempre é o mesmo para o homem e para a mulher. (SAFFIOTI, 1976, 

p. 162). 

Ainda vale enfatizar que as discussões sobre o feminino não se afastam da 

compreensão de gênero, de classe e de etnia (SAFFIOTI 2004, p. 115), pois quaisquer que 

sejam a natureza do trabalho desempenhado pela mulher, ressoam em suas práticas profissionais 

todos esses aspectos; eles estão imbricados nas relações sociais que reproduzem as condições 

de exploração do trabalho produtivo ditadas pelo mercado neoliberal, que gera a rotatividade e 

a precarização das diversas forças produtivas. Essa precarização é mais intensa quando se trata 

das condições do trabalho da mulher, pois acentua a invisibilidade da sua força produtiva.  

Nessa mesma direção Biroli (2018, p. 22) enfatiza que “o gênero não se configura de 

maneira independente em relação à raça e à classe social nem é acessório a essas variáveis”.  

Em síntese, nos dizeres de Biroli (2018, p. 44), “a divisão sexual do trabalho é produtora do 

gênero, ainda que não seja isoladamente” impondo a dualidade entre masculino e feminino, ao 

mesmo tempo em que coloca mulheres em situações diferentes e desiguais conforme classe e 

representação raciais. 

No contexto das relações de produção, gênero é uma categoria situada que se refere ao 

sujeito homem e a sujeita mulher, entrelaçados dos papéis sociais. No seio das sociedades 

patriarcais o papel das mulheres no processo histórico foi mistificado como secundário, com 

extensão ao trabalho produtivo por ela realizado nos diferentes contextos de busca pela 

sobrevivência.  

No desenvolvimento da sociedade capitalista, a construção do gênero humano, 

intermediada pelo trabalho, “se dá pela sua destruição; sua emancipação se efetiva pela sua 

degradação; sua liberdade ocorre pela sua escravidão, a produção de sua vida se realiza pela 
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produção de sua morte” (TUMOLO, 2014, p. 21). 

É de Marx e Engels (1998, p. 149) a acepção de que “trabalho é um processo entre 

homem e a natureza”. Nesse caminhar antropológico de ação transformadora, para fins de 

sobrevivência, cria-se o trabalho, e à medida que as relações dos grupos humanos se expandem, 

por força da própria expansão da vida humana, nasce a necessidade de divisão do trabalho. O 

trabalho aqui é entendido como elemento de definição da nossa humanidade, ou seja, “os 

homens têm que adaptar a natureza a si. Agindo sobre ela e transformando-a (...) ajustam a 

natureza às suas necessidades”. (SAVIANI, 2007, p. 154).  

O autor supracitado apresenta as bases do sentido ontológico do trabalho, a partir da 

compreensão marxista. Homens e mulheres no ato de produzir suas existências se fazem como 

tal por meio do trabalho. E este ato, é educativo, ou seja, “precisa aprender a produzir sua 

própria existência. A produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, 

um processo educativo”. (SAVIANI, 2007, p. 154). Eis o sentido ontológico-histórico de 

trabalho que trazemos para este estudo: o trabalho como princípio educativo, que supera a 

dicotomia entre trabalho manual e intelectual, que incorpora a dimensão intelectual ao trabalho 

produtivo, 

(...) equivale dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria 

dela e pode transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa 

história e de nossa realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o 

homem e a realidade material e social. O trabalho também se constitui como prática 

econômica, obviamente porque nós garantimos nossa existência, produzindo riquezas 

e satisfazendo necessidades. Na sociedade moderna a relação econômica vai se 

tornando fundamento da profissionalização. Mas sob a perspectiva da integração entre 

trabalho, ciência e cultura, a profissionalização se opõe à simples formação para o 

mercado de trabalho. (MOURA, et. al. 2007, p. 45). 

E nesse contexto, o trabalho feminino apesar de silenciado pela dicotomia público e 

privado, é expressão do mundo do trabalho construído pelas ações de homens e mulheres, que 

mediavam/mediam, regulavam/regulam e controlavam/controlam as transformações da 

natureza.  Na relação homem e natureza, a força produtiva feminina esteve presente nas relações 

de sobrevivência das tribos, “há vestígios de que as mulheres tinham um papel ativo no 

processamento da caça. Vestígios analisados mostram que as mulheres auxiliavam no corte das 

carnes e no deslocamento dos animais que eram mortos com fins alimentares” (SOUSA, 2021, 

p. 32). 

De acordo com Saffioti (1976, p. 170), “o trabalho feminino pode ser visto como 

mecanismo de manutenção do status econômico do grupo familiar ou como mecanismo 

coadjutor no processo de ascensão social”. Nasce, nessas circunstâncias, a divisão social do 

trabalho e junto nasce a definição de feminino/masculino, profundamente diáspora no sentido 
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social, não mais orgânico, posto que não é mais uma questão de garantia de sobrevivência da 

espécie, mas é manifestação de controle e poder sobre as espécies humanas (SAFFIOTI, 1976, 

p. 180). 

O sentido de poder origina-se, assim, na medida que o patriarcado se instala como força 

hegemônica nas sociedades de classe. Se configura numa relação que ultrapassa o privado, 

estende-se ao público, que institui os direitos pátrios e sexuais dos homens sobre as mulheres; 

estabelece um “tipo hierárquico de relação que invade todos os espaços da sociedade, tem uma 

base material, corporifica-se e representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia 

quanto na violência” (SAFFIOTI, 2004, p. 58). Nesse contexto: 

O fato de a industrialização ter transferido parte da produção realizada no espaço 

doméstico para as fábricas não restringiu a casa a espaço reprodutivo. A 

responsabilização desigual de mulheres e homens por um trabalho que se define, 

assim, como produtivo, não remunerado seria a base do sistema patriarcal no 

capitalismo. O patriarcado, como sistema político, consistiria numa estrutura de 

exploração do trabalho das mulheres pelos homens. Seu núcleo, nessa perspectiva, é 

a divisão sexual do trabalho, em que se configurariam dois grupos (ou classes): as 

mulheres, que têm sua força de trabalho apropriada e os homens que se beneficiam 

coletivamente desse sistema. (BIROLI, 2018, p.28). 

Para Biroli (2018), poder se estrutura na sociedade capitalista através da dualidade 

implantada entre público e privado na formação do pensamento social no sentido de ser e de 

normatizar a política; consiste numa “forma de isolar a política das relações de poder na vida 

cotidiana” (p. 28) que nega o caráter político e conflitivo das relações de trabalho e familiares. 

Poder é, pois, “micro processos, assim como macroprocessos, operando na malha fina e grossa, 

uma sendo avessa da outra, mas não distintas” (SAFFIOTI, 2004, p. 14). É, portanto, na 

sociedade capitalista, extensão do poder econômico, na qual se autorreproduz a acumulação de 

bens em poucas mãos e a “farta distribuição da miséria para muitos”. Consiste na lógica de 

dominação-exploração quer entre países, entre classe, entre raças e entre gêneros como se pode 

perceber a seguir: 

(...) os homens brancos são superiores pela sua cor de pele...também em razão de sexo. 

Na ordem patriarcal de gênero, o homem branco encontra sua segunda vantagem. 

Caso seja rico, encontra sua terceira vantagem, o que mostra que o poder é macho, 

branco e, de preferência heterossexual. (SAFFIOTI, 2004, p. 31). 

Reiteramos que os estudos sobre gênero-trabalho-poder, enquanto categoria analítica 

são termos de significados entrelaçados entre si, ao mesmo tempo em que se materializam nas 

relações de classes sociais, nas quais as manifestações de poder fundamentam-se no 

patriarcalismo que ultrapassa os espaços privados e determina o modo de ver a mulher na cadeia 

produtiva, bem como tende a invisibilizá-la no âmbito das práticas de produção de existência. 
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Refletem, na sociedade capitalista de égide patriarcal, a condição de exploração-dominação na 

qual as mulheres são ainda expressão inferior na ordem social estabelecida, mas que nela 

ocorrem as contradições que fazem com que o ressoar das vozes e dos fazeres femininos sejam 

evidenciados com atos de resistências, vista à emancipação. 

 
 

2.2. Traços históricos do processo educacional feminino 

 

Neste subitem apresentamos, de maneira geral, aspectos históricos relacionados ao 

processo educacional feminino no Brasil, com ênfase naqueles que expressam o lugar da mulher 

na educação sistematizada e sua inserção na vida pública. E, enunciamos alguns elementos que 

podem colaborar para a compreensão do processo de emancipação feminina, através do 

Magistério, elucidando contradições que esse fenômeno expressa na trajetória da mulher via 

educação e profissionalização.  

No Brasil, as variadas estratégias de dominação da escravidão indígena e africana 

efetivadas através da doutrinação religiosa orquestrada pelos jesuítas, traduzem as condições 

concretas, nas quais as ações educacionais foram se desenvolvendo como meio de manutenção 

do status quo do colonizador, principalmente àquelas direcionadas à formação de forças 

produtivas para atender aos fins econômicos. Situação que tende a ocultar a condição de classe 

expropriada que o sistema econômico aqui implantado alijou parcelas significativas da 

sociedade do acesso aos bens sociais e de produção da sobrevivência. 

As propostas de educação no Brasil têm uma perspectiva de classe, fundada na 

concepção de escola redentora da humanidade3 (LUCKESI, 1994) quando planejadas para as 

camadas populares, tendeu a se estruturar como ação de assistência aos órfãos e desvalidos, 

como práticas filantrópicas e confessionais até chegar às iniciativas normatizadas nas políticas 

públicas atuais. Seja por ações privadas ou públicas, o intuito residia na tentativa de retirar os 

jovens pobres da marginalidade, por meio da oferta de uma formação para o trabalho e assim, 

ao redimi-lo, sanar os conflitos sociais, negando-os.  

As práticas de educação feminina seguiram essa mesma tônica de caráter assistencial 

 
3 Educação como redenção da sociedade, concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos que vivem e 

sobrevivem em todo orgânico e harmonioso, com desvios de grupos e indivíduos que ficam à margem desse 

todo. Ou seja, a sociedade está "naturalmente" composta com todos os seus elementos; o que importa estão 

integrando em sua estrutura tanto os novos elementos (novas gerações), quanto ao que, por qualquer motivo, se 

encontram à sua margem. Importa, pois, manter e conservar a sociedade, integrando os indivíduos em todo social 

(LUCKESI, 1994, p.10). 
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com fundamentos teóricos limitados; era um ensino destinado apenas ao aprendizado das 

primeiras letras. Ressalta-se que, mesmo com essa superficialidade formativa, apenas as 

mulheres das classes burguesas tinham acesso a esse ensino.  

Ademais, a colônia foi por muito tempo local de produção de riqueza portuguesa, seja 

através da extração de recursos naturais, como os minerais, sejam nas monoculturas sustentadas 

pela mão de obra escrava, aliadas às estratégias de povoamento executada pela apropriação de 

terras e o genocídio da população.  O que também justifica a ausência de interesse da corte em 

promover ações sistemáticas de educação do povo brasileiro (SAVIANI, 2007, p. 29-75). 

O modelo de escola aqui implantado visava, na fase colonial, através de suas ações, 

servir à sociedade nascente “para impor e preservar a cultura transplantada” (ROMANELLI, 

2002, p. 23). Havia sim, um forte interesse de manter os desníveis sociais, e a educação, fora 

um instrumento eficaz na estratificação social, e, se expressa mais fortemente, através da 

negação da educação feminina. 

Neste cenário, Bonfim (2009, p. 22-29) traz um panorama da condição feminina no 

período colonial, revelando que a origem das relações de gênero no Brasil é anterior à 

colonização portuguesa, pois estava presente na cultura indígena caracterizada a partir da 

divisão das tarefas de sobrevivência conforme o sexo, expressas nos rituais e nas tarefas sociais 

por elas desenvolvidas. E, mediante suas diferentes atribuições, definiram-se as significações 

sociais e culturais da mulher indígena.  

 A aprendizagem feminina ocorria de modo similar aos demais membros das 

comunidades indígenas, por meio das atividades práticas de sobrevivência, vivenciadas e 

reproduzidas em todos os espaços, sem o crivo da sistematização educacional, porém 

devidamente diferenciada de acordo com o papel social de cada gênero. Bonfim (2009, p. 21) 

destaca traços dessa educação dividida pelo sexo, categorizada por classe de idade, que vai a 

partir da segunda classe, separar o aprendizado coletivo: as meninas indígenas começam a 

aprender os fazeres domésticos, até chegar à idade de cuidar da própria família. 

Outro aspecto que se destaca consiste na caracterização da mulher na colônia na sua 

condição de gênero, de classe e étnica. A generalização da desigualdade de sexo, de 

inferioridade intelectual e social perpassa por todas, bem como o destino previamente traçado: 

a domesticidade. Dessa forma, 

A mulher do período colonial era contida, submissa e que se achava sob fortes 

pressões da Igreja Católica, buscava controlar os seus atos; sendo ricas aprenderiam 

o mínimo para escrever cartas, estabelecer salários e horários de serviço dos criados, 

fazer orçamento da casa, casar-se-iam bem jovens com homens bem mais velhos 

(BONFIM, 2009, p. 23 apud ARAÚJO, 2000).  
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O programa de estudo, destinado às meninas ricas, consistia na preparação para o 

casamento e no aprendizado dos afazeres domésticos; algo bem diferente da instrução dirigida 

aos meninos. Mesmo nas matérias comuns, ministradas separadamente, o aprendizado das 

jovens se limitava ao mínimo necessário, sendo conduzido de forma leve e ligeira. (BONFIM, 

2009, p. 23). 

As negras, brancas pobres, seus destinos passavam bem distante da instrução mínima, 

reflexo da compreensão de que “as mulheres não são iguais; não possuem as mesmas vivências 

e experiências, nem se relacionam de maneira igual com os bens e com as pessoas” (BONFIM, 

2009, p. 25).  

Além da condição de classe social, as questões de gênero também se mostram nesse 

contexto de instrução sistemática minimizada ou negada, pois a educação feminina não tinha 

objetivos de acessar aos fundamentos científicos, nem de profissionalização para atuação no 

mercado de trabalho externo ao ambiente familiar. Desde a invasão portuguesa, em 1500, à 

Primeira República (1889 a 1930) a instrução das mulheres ficou profundamente marcada por 

uma “visão medieval da educação feminina como contaminadora da consciência e perigosa para 

a pureza do corpo e da alma das mulheres” (LOURO, 1995, p. 34).  

Conforme Ribeiro (2000, p. 79-81), a preocupação era que as mulheres soubessem 

cuidar do lar e dos filhos, e assim, pudessem aparecer em público sem causar vergonha ao 

marido ou aos pais. O autor destaca que a primeira iniciativa de instrução feminina partiu de 

um índio, o padre Manoel da Nóbrega, pedindo-lhe que ensinassem a esposa a ler e escrever, 

pois na concepção indígena a separação por gênero, não lhes era justificável conforme seus 

costumes e práticas sociais.  

O pedido foi prontamente negado pela, então, rainha de Portugal, Dona Catarina. 

Ressalta-se ainda que os locais de instrução feminina tinham uma função social de segregação 

do gênero, utilizados para aprisionar as filhas, quando estas eram consideradas demais numa 

família, colocando em risco a divisão das propriedades pelos futuros genros; eram usados 

também por maridos traídos ou que tivessem a intenção de trair suas esposas, e ainda por irmão 

que não queriam dividir suas heranças. 

Enquanto isso, a instrução feminina permanecia interna às residências dos fidalgos, 

para a moças dessa classe social. “Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda 

submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou doutrine o homem” (ARAÚJO, 2004, p. 37 

apud TARSO, 1991). Nesse período também a educação indígena ocorria de modo natural 

existente entre as comunidades, envolta de rituais mágicos, de práticas agrícolas, mas sob olhar 

do conquistador, não era independente do imaginário impregnado dos preceitos católicos 
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primitivos, os quais tenderam a tipificar a mulher indígena como expressão do pecado e 

reminiscência, portanto “a lógica das narrativas sobre o cotidiano ameríndio prende-se aos 

interesses da colonização e da conversão ao cristianismo”. (RAMINELLI, 2004, p. 10). 

Do início do período colonial ao século XVIII, no estado do Maranhão, à época 

chamado de Estado do Maranhão e Pará (ou Grão-Pará), sob a administração pombalina, a 

instrução feminina não se difere das demais províncias, segue os mesmos princípios, com 

algumas peculiaridades, “a escolarização era considerada um privilégio de poucos” (BORGES 

et.al., 2018, p. 3).   

O enriquecimento de setores populacionais maranhenses favoreceu o desenvolvimento 

da educação aristocrática destinada aos filhos homens dos comerciantes, produtores de tecido, 

de couro e de alimentos para exportação. Aqueles eram mandados para Portugal, França ou 

Inglaterra para receber o título de Doutor em Medicina ou estudar Filosofia e Matemática. As 

demais camadas populares continuariam à margem das iniciativas educacionais. 

Portanto, ao longo do Período Colonial, a mulher é totalmente excluída do incipiente 

sistema educacional brasileiro; situação que se estenderá por todo Período Imperial. Seus 

destinos formativos serão voltados à purificação de seus pensamentos na catequese ou nos 

conventos criados para moças, como escola para lhes ensinar corte e costura, aulas de boas 

maneiras e muita oração para afastar os maus pensamentos. (RIBEIRO, 2019, p. 04).  

Somente três séculos após a invasão e colonização portuguesa em nossas terras, 

aconteceu, em 1809, através do Decreto do Príncipe Regente, o registro da iniciativa 

governamental de implantação da educação pública de caráter profissionalizante, destinada às 

classes populares brasileiras: foi criado por D. João VI, o Colégio das Fábricas no Rio de 

Janeiro. Antes disso, as ações eram circunstanciais, de caráter assistencialista e representavam 

um fator de distinção de classe. (BRASIL, 1999; MOURA, 2007). 

Paralelo a esse sistema escolar implantado, segundo Manfredi (2002, p. 75), o poder 

estatal, implantará de modo desarticulado ao ensino secundário e superior, a educação 

profissional com objetivo de preparar força de trabalho diretamente relacionada à produção, 

que serão os artífices para as oficinas, fábricas e artesanais, denota-se às criações das escolas 

de profissionalização implantadas no período. O sistema educacional ainda embrionário e sem 

as políticas sequenciadas e sistemáticas ainda permanecerá sob o controle jesuítico, o que se 

configura uma oferta de grupos privados para interesses públicos sob a égide do objetivo 

confessional.  

Durante todo o Período Imperial, a instalação da Corte no Brasil, requereu novas 

exigências econômicas e sociais, influenciadas pelo mercado externo, principalmente o 
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europeu. Essas modificações, muitas delas oriundas da Revolução Industrial, ocorridas na 

Europa, na segunda metade do século XVIII, provocaram o desenvolvimento do capitalismo 

mundial e mudanças nas relações de produção, que irão afetar o Brasil, aqui controlado pelo 

poder português. Dentre as transformações ocorridas, se deu a reformulação da estrutura e 

infraestrutura para atender aos interesses do mercado e as ações, sejam de cunho estatal ou da 

sociedade civil, cenário que exigiu grau de instrução elevado das diferentes categorias sociais.  

No entanto, no âmbito educacional, prevaleceu a segregação de parcelas populacionais 

como negros e indígenas. No caso das mulheres, além da exclusão nos espaços formativos, em 

todas as classes, foram intensificadas a sua invisibilidade e a naturalização da subserviência. 

Nesse contexto, 

Houve a criação de leis que regulamentavam a limpeza e o uso das cidades; foi 

estabelecido o limite entre as casas e as ruas e o lugar público ganhou sentido oposto 

ao particular. Com isso, a mulher aprendeu a se comportar de maneira educada nos 

poucos lugares públicos que lhes era permitido o acesso, e sua conduta passou a ser 

avaliada e comentada pela sociedade (BONFIM, 2009, p. 28 apud D’INCAO 2000). 

Durante o século XIX, após a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 

em 1808, a economia brasileira sofreu algumas modificações para atender ao status de Reino 

de Portugal no Brasil. Conforme Manfredi (2002, p. 73), nesse âmbito foram extintas “as 

relações de intercâmbio e de exploração características do modelo Metrópole-Colônia”. Nossa 

economia voltou-se para o sistema colonial de trocas, com a implantação de “atividades e de 

empreendimentos industriais estatais e privados, para subsidiar o comércio que interessava à 

Metrópole”. (IBID, p. 74). 

É somente em 1827 que o Estado Imperial outorga a primeira lei que permite educação 

das mulheres, possibilitando seu acesso à Escola Elementar. Isso influiu na ampliação do 

número de mulheres nos estabelecimentos de ensino entre 1855 e 1865. (SAFFIOTI, 1976, p. 

78). No entanto, reiteramos que tal feito se restringia às membras das classes abastadas 

brasileiras. Diante disso,  

As concepções e formas de educação das mulheres nessa sociedade eram múltiplas. 

Contemporâneas e conterrâneas, elas estabeleciam relações que eram também 

atravessadas por suas divisões e diferenças, relações que poderiam revelar e instituir 

hierarquias e proximidades, cumplicidades ou ambiguidades. Sob diferentes 

concepções, um discurso ganhava a hegemonia e parecia aplicar-se, de alguma forma, 

a muitos grupos sociais a afirmação de que as ‘mulheres deveriam ser mais educadas 

do que instruídas’, ou seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a formação moral, 

sobre a constituição do caráter, sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou 

doses menores de instrução. Na opinião de muitos, não havia por que mobiliar a 

cabeça da mulher com informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial 

– como esposa e mãe – exigiria, acima de tudo, uma moral sólida e bons princípios. 

Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a 

educadora das gerações do futuro. A educação da mulher seria feita, portanto, para 
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além dela, já que sua justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou 

necessidades, mas em sua função social de educadora dos filhos ou, na linguagem 

republicana, na função de formadora dos futuros cidadãos (LOURO, 1995, p. 373). 

Enquanto isso, a educação feminina ao longo de todo século XIX, no Maranhão, 

reproduziu a predominante ação dos séculos anteriores, persistindo uma educação doméstica 

orientada para o casamento. Apesar de ser um contexto diferente, as ações eram articuladas sob 

o consenso da época; pairava sobre as mentes controladoras da sociedade, a ideia de que as 

mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas, havendo uma centralidade na 

identificação da condição da mulher membro da elite. 

 

2.3. O trabalho na sociedade capitalista e a mulher professora.  

 

O trabalho, em sua gênese, define a cultura humana. Neste processo reside sua 

inseparabilidade da educação, uma vez que a ação educativa é um ato produtivo inerente à ação 

humana, que sistematiza as experiências de sobrevivência, tornando-as saber acumulado a ser 

transmitido entre gerações.  Mediante essa ação de transmissão de saberes historicamente 

acumulados para fins de atender as necessidades humanas de sobrevivência e continuidade dos 

grupos, a educação escolar se torna o meio privilegiado de acesso ao conhecimento. (SAVIANI, 

2011, p. 11-21)  

No contexto da sociedade capitalista, o trabalho como ação humana transformadora, 

vai encontrando vários sentidos e significados. Alguns reproduzem os interesses capitalistas, na 

medida em que se desenvolve um processo de coisificação dessa ação produtiva. Nesse sentido, 

reiteramos Antunes (2009, p. 113) quando explica que é inerente a autorreprodução do capital 

eliminar o trabalho vivo para aumentar as fontes constantes de enriquecimento de uns em 

detrimento das categorias (homens e mulheres) que vendem sua força produtiva.  Portanto, as 

mudanças no mundo trabalho, é parte deste processo de reestruturação das fontes produtivas, 

sendo que: 

(...) consiste em uma resposta do capital à sua lógica destrutiva e aos seus 

determinantes estruturais, quais sejam: as taxas decrescentes do lucro, a resistência 

operária e a própria impossibilidade de controle do capital, enquanto um sistema de 

metabolismo societal orientado para a expansão e acumulação do capital (ANTUNES, 

2009, p. 122-123). 

Na sociedade capitalista o acesso ao conhecimento deveria ocorrer via sistemas de 

ensino e norteados por esse potencial produtivo da educação. Surge, com isso, a escola como 

espaço de produção de conhecimento, mas caracterizado pelo desigual acesso a esse capital 
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cultural. Junto com a escola, nasceu a profissão docente, que vai paulatinamente sendo 

protagonizada por mulheres. 

Neste contexto, a força produtiva feminina vem contrariando não apenas a ordem do 

capital, mas a imposição histórico-cultural que arbitrariamente sublimou suas práticas 

produtivas muito antes do próprio capitalismo. Mas devemos a esse sistema, no advento da 

Revolução Industrial do século XIX e dos estudos científicos da época, o silenciamento do 

trabalho feminino, categorizando-o como não remunerado, nos confins dos seus lares e a 

naturalização de capacidades como inferiores.  

Aspectos que na atualidade conflitam e convivem com as reestruturações do capital 

que tendem a desapropriar os trabalhadores e trabalhadoras de suas seivas produtivas nas mais 

variadas dimensões. E no caso da mulher, os reflexos materializam-se também na intensificação 

da dupla jornada de trabalho. 

No ensejo, é preciso que entendamos que a atividade feminina é anterior a esse mesmo 

modelo de sociedade, pois em diferentes momentos da luta pela sobrevivência, esteve à frente, 

colaborando para a permanência de sua linhagem para criar a abundância social (SAFFIOTI, 

1976, p. 32), pois,  

Nas economias pré-capitalistas, especificamente no estágio imediatamente anterior à 

revolução agrícola e industrial, a mulher das camadas trabalhadoras era ativa: 

trabalhava nos campos e nas manufaturas, nas minas e nas lojas, nos mercados e nas 

oficinas, tecia e fiava, fermentava a cerveja e realizava outras tarefas domésticas. 

Enquanto a família existiu como uma unidade de produção, as mulheres e as crianças 

desempenharam um papel econômico fundamental (SAFFIOTI, 1976, p. 32). 

No âmbito do mundo do trabalho, as mulheres foram acessando o espaço público, 

numa incessante luta, vista a superar os antagonismos e as contradições impostas nesta 

sociedade. Reafirmamos que, dentre as estratégias de emancipação por intermédio do acesso à 

instrução sistematizada, teve no Magistério, o caminho de sua profissionalização ALMEIDA 

(1998); LOURO (1997); VICENTINI; LUGLI (2009); RIBEIRO (2006). O magistério foi 

trajeto da mulher para adentrar no universo público, o que de certa forma atendia aos interesses 

do capital, mas também, esse caminho convergiu para alicerçar os princípios de sua 

emancipação, através do trabalho. Isso, no entanto, não retirou delas as marcas da dupla função 

exercida entre a esfera pública e privada.  

Esse trajeto levou para suas lutas as marcas do estereótipo de subserviência da mulher, 

que impregnado no imaginário social, a fez lutar não só por emancipação social e/ou 

profissional, mas também emancipação de seu corpo, de seu sexo, de seu gênero.   

A profissionalização feminina, durante o século XIX, terá no magistério a porta de 
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entrada das mulheres para o trabalho fora do ambiente doméstico, foi também o meio de acesso 

para o Ensino Superior. O fato é que, salvo as contradições desse processo, a educação feminina 

foi ampliada com a oferta de cursos de formação de professoras. Esse fenômeno ocorre na 

medida em que as transformações políticas e sociais, marcadas por inúmeros embates, foram 

também exigindo a institucionalização e expansão da escola básica, o que influiu também na 

institucionalização e expansão da profissão professor/a. 

Destaca-se aqui que, em 1835, funda-se a primeira Escola Normal, em Niterói, e, em 

1842, a da Bahia, depois em São Paulo em 1880, considerada a primeira em instrução, quando 

em 1846, abriu uma seção voltada para meninas, especialmente direcionada à formação de 

professoras.  A profissionalização através do magistério, marca o lugar de gênero e de classe, 

na medida em que às jovens ricas lhes havia a possibilidade de custeio da instrução ALMEIDA 

(1998); LOURO (1997); VICENTINI; LUGLI (2009); RIBEIRO (2006). 

No Maranhão, a educação-profissionalização da mulher por meio do Magistério, 

ocorreu primeiramente por vias particulares entre 1827 e 1875 (CASTELLANOS; CASTRO, 

2015). Por intermédio estatal, a criação da Escola Normal aconteceu após a Proclamação da 

República, quando foi organizada a “Comissão incumbida da reforma da Instrucção Pública” 

(TOURINHO; MOTA, 2012). Ressalta Soares (2015, p. 27) que por meio do Decreto nº. 21 de 

15 de abril de 1890, essa instituição de educação feminina em nível médio fora instituída. No 

entanto, somente em 1916, é de fato, criada a Escola Normal Primária Rosa Castro, em São 

Luís, capital do estado, sendo a primeira de ordem pública destinada à formação das 

maranhenses que atuariam na zona rural do estado. Em Codó, Soares (2015, p. 27-28) informa 

que a instrução feminina acontecera a partir da fundação do Ginásio Codoense em 1952, e para 

o magistério nesta mesma época, a Escola Normal Colegial Codoense. 

Abrantes (1992, p. 164) traça um perfil da educação feminina em São Luís do século 

XIX, e apresenta a tônica recorrente aos demais espaços do Brasil daquela época. Desta vez, 

havia a oferta do ensino primário público. Todavia, restrito; contava apenas com as escolas de 

primeiras letras “carregada de ensinamentos morais e religiosos, prendas domésticas e 

conhecimentos básicos da leitura, escrita e das quatro operações”. Esses aspectos definiam as 

diferenças salariais entre sexo, uma vez que essas moças só receberiam instruções de outras 

mulheres. Ressalta-se também que as famílias abastadas de São Luís costumavam enviar suas 

filhas para outras regiões ou países para dar continuidade nos estudos, em geral, em cursos de 

Magistério ofertados em Escolas Normais. 

Acentua Abrantes (1992, p. 165), que o ensino médio, ofertado apenas em escolas 

particulares, permaneceu sob a subsunção do gênero feminino. De cunho marcadamente 
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doméstico e “no plano intelectual, impedia-a de superar o objetivo da conservação; restringia-

se ao ensino da língua francesa, como fator de exibição nas reuniões sociais, o requinte e esmero 

de sua educação” (ABRANTES, 1992, p. 165). 

Como nos demais estados do Brasil, o magistério feminino nasce como espaço de 

emancipação profissional, mas encontra na condição de gênero e classe os iniciais fatores de 

discriminação. Abrantes (1992) e Janotti (1995) destacam o registro da primeira professora de 

natalidade maranhense, conhecida como Maria Firmina Reis, mulata, filha ilegítima; lecionou 

como mestra régia entre 1847 e 1881, na vila de Guimarães, não se casou, nem teve filhos; 

lecionava em casa, pois não havia prédios públicos para escolas primárias. Contam que sua 

formação se deu praticamente autodidata; seu destaque literário de identidade abolicionista e 

feminista marcaram suas obras. Em 1880, cria uma escola mista e gratuita em Maçaricó, 

destinada às meninas e meninos pobres, “essa iniciativa de criar escola mista era bastante 

ousada, pois na época não se admitia oficialmente que meninos e meninas estudassem juntos” 

(ABRANTES, 1992, p. 165). 

 

2.4 Traços históricos da EPT: e a presença da mulher? 

 

Apresentamos as iniciativas de implantação e organização da EPT no Brasil 

considerando os elementos que caracterizaram a instrução feminina e o lugar da mulher 

professora nesta modalidade de ensino. Compreendemos o transcrito histórico como traços 

elaborados dialeticamente pelos coletivos humanos face às relações de exploração-dominação, 

próprias da sociedade capitalista de fundamentos patriarcais, na qual a mulher-professora visa 

demarcar seu lugar, apesar de ser força de trabalho cooptada pelo capital, via magistério.  Neste 

processo, no Brasil, a educação básica não se constituirá por muito tempo em prioridade, nem 

tão pouco a educação profissional.  

No período colonial, a fonte primeira de riqueza deste modelo social, segundo Fonseca 

apud Ciavatta; Silveira (2010, p. 66) se alicerçava no trabalho dos engenhos, que “polarizavam 

a aprendizagem dos ofícios”, exigia-se, portanto, um trabalho braçal e a educação profissional 

ocorrendo nos moldes da “transmissão de conhecimentos técnico-práticos, dos elementos mais 

capazes e experimentados aos que se iniciavam no manejo do ferramental arcaico”. (Ibid. p.66). 

Mesmo sem um sistema de ensino voltado à formação profissional dos povos 

originários brasileiros, no Período Colonial, isso não significa a inexistência de formação 

profissional feminina. De modo sistemático, nas lidas diárias de sobrevivência, o trabalho 
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feminino indígena ocorria no cotidiano da tribo e neste mesmo processo acontecia a instrução 

dada pelas mulheres mais velhas às mais jovens. Raminelli (2004, p. 17-19), tomando exemplo 

da tribo Tupinambá, descreve sobre esse aprender-fazer indígena feminino, apresentando as seis 

classes de idade em que ocorrem o processo de aprendizado laboral. Na primeira classe etária 

não havia distinções entre os sexos. A partir da segunda fase, ocorre a divisão sexual do 

trabalho; nesta as meninas desenvolviam “tarefas cotidianas, comumente ajudavam as mães, 

fiando algodão e confeccionando uma redezinha. Por vezes, amassavam barro e imitavam as 

mais hábeis no fabrico de potes e panelas”. E nas etapas seguintes, 

Terceira classe de idade – aqui encontramos as moças com idade entre 7 e 15 anos. 

[...] as meninas aprendiam todos os deveres da mulher: fiar algodão, tecer redes, cuidar 

das roças, fabricar farinha e vinhos e, sobretudo, preparar a alimentação diária. Nas 

reuniões, guardavam completo silêncio e aprendiam a seguir os desígnios do mundo 

masculino. [...] Quarta classe de idade – reúne as jovens de 15 a 25 anos, que recebiam 

o nome de kugnammucu, que queria dizer moça ou mulher completa. [...] cuidavam 

da casa, aliviando o trabalho das mães. Logo receberiam um convite de casamento, 

caso seus pais não as oferecessem a um francês em troca de gêneros. [...] Depois de 

casadas, as índias andavam sempre acompanhadas do marido, carregando nas costas 

todos os utensílios necessários ao preparo da comida ou provisões alimentícias 

capazes de sustentá-los em uma jornada. O frei Yves d’Evreux comparou as mulheres 

ameríndias a burros de carga. [...] as nativas nem coziam, nem lavavam, apenas fiavam 

algodão. Como desconheciam a técnica de tecer, faziam teias com os fios obtidos para 

confeccionar redes de dormir. As mulheres de idade avançada traziam às costas a 

mandioca das roças para as casas e faziam farinha, o alimento diário das comunidades 

indígenas. Eram também encarregadas de construir utensílios de barro, como panelas, 

púcaros e potes, onde era fervido o vinho e cozida a farinha. Para tornar a forma mais 

resistente, os recipientes de barro eram assados no chão, sob uma fogueira. Porém, a 

mesma mulher que confeccionasse o utensílio não poderia assá-lo, sob o risco de 

‘arrebentar no fogo’. As jovens costumavam criar cachorros, que auxiliavam os 

maridos nas caçadas, além de pássaros e galinhas. [...] Quinta classe de idade – para 

Yves d’Evreux, nesse momento as mulheres atingiam o seu maior vigor. Possuíam 

idade entre 25 e 40 anos e recebiam o nome de kugnan, “mulher em todo o vigor”. 

[...] Sexta classe de idade – depois dos 40 anos, as mulheres presidiam as cerimônias 

de fabricação do cauim e de todas as bebidas fermentadas. (grifo da autora) 

(RAMINELLI, 2004, p. 18-20). 

No percurso da colonização esse olhar eurocêntrico que transforma o corpo e o ser 

feminino indígena como expoentes do pecado se estenderá à mulher negra escravizada, estas 

retiradas de suas nações e impostas a trabalhos desumanizadores para atender aos interesses 

mercantis-colonizador. Enquanto a mulher branca se mantinha na instrução básica para se tornar 

esposa honrosa, a mulher escravizada-negra trabalhava na casa grande, no campo, nos 

engenhos, além garantir a reprodução da força de trabalho negra “parindo” novos escravos. 

Existiam, e ainda se mantêm, duas categorias de trabalhadoras negras, as de eito e a mucama; 

papéis que sob outras nuances, como a empregada doméstica da sociedade burguesa, ainda se 

reproduz. abolição. (GONZALEZ, 1982, p. 186). São nestes traços da escravidão feminina que 

a mulher-negra aprende a fazer-se profissionalmente. 
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Mais tarde durante o período da mineração, os postos de trabalhos vão exigir novos 

trabalhadores, que seriam os jovens homens brancos para atuarem na Casa da Moeda, 

recrutados pelos operários especializados trazidos de Portugal, que compunham os então 

criados Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil. Estes, durante 

a noite, buscavam homens considerados desocupados ou ainda aqueles que estivessem presos 

(BRASIL, 2009), para compor seus quadros de ocupações através do recrutamento forçado. 

Neste período, quanto à educação profissional, Fonseca (1961) expõe que receberá as 

marcas de ensino inferiorizado, porque fora destinado exclusivamente a mão de obra indígena 

e escrava, pois “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada 

somente a elementos das mais baixas categorias sociais”. (FONSECA, 1961, p. 68). No entanto, 

a compreensão dualizada de trabalho preconiza todas as atividades incipientes de formação 

profissional, porque objetiva apenas a instrução em nível técnico, dos chamados serviços 

manuais, necessários para ordem econômica como social da época.  Observamos uma relação 

inferiorizada de educação profissional e uma compreensão naturalizante dessa condição no 

imaginário popular, sem fazer uma relação com o tipo de escola que se implantou no Brasil, 

seus objetivos e organização, a saber: 

...a função da escola foi a de manter privilégios de classes, apresentando-se ela mesma 

como uma forma de privilégio, quando se utilizou de mecanismo de seleção escolar e 

de um conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar às diversas camadas sociais 

sequer uma preparação eficaz para o trabalho (ROMANELLI, 2002, p. 23-24). 

No campo da educação profissional, vários autores concordam que o interesse pela 

formação técnica profissional é recente, precisamente no período de industrialização do país, 

veio se tornar política educacional sistematizada, porém atrelada às demandas econômicas 

(MOURA, 2007; MANFREDI 2002; ROMANELLI, 2002).  

É bem verdade que, até há pouco tempo, a ausência de interesse pela formação técnica 

pode ser debitada à influência de outros fatores, entre os quais sobressaem:  

primeiramente, a herança cultural que resultou do transplante da cultura letrada 

europeia para o Novo Mundo; depois, o passado colonial que criou a ordem social 

escravocrata e estigmatizou o trabalho manual e as profissões técnicas; finalmente, a 

forma como se introduziu a industrialização nos países subdesenvolvidos, sobretudo 

o nosso; forma que acabou instituindo uma nova modalidade de transplante cultural – 

o da tecnologia criada em centro de irradiação da cultura ocidental (ROMANELLI, 

2002, p. 24). 

Neste sentido, concordamos com Moura (2007, p 5-6) quando explica que os traços da 

educação profissional no Brasil, têm sido historicamente identificados sob a égide da dualidade 

educacional típica da sociedade de classe e fundada originariamente sob o prisma 

assistencialista. Acrescentamos a isso, a notoriedade de que há uma nítida condição de gênero, 
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de classe e étnica delimitando a identidade da educação profissional no Brasil. A própria 

instrução feminina para o trabalho resume-se a invisibilidade dos lares ou à escravidão das 

mulheres indígenas e negras, que tornaram suas atividades domésticas em trabalho para garantia 

de suas sobrevivências.  

Por um tempo significativo perceberemos um total desprezo pela educação brasileira, 

dentre elas a formação para o trabalho, e em especial a feminina-trabalhadora. À exemplo, a 

proibição em 05 de janeiro de 1785 de que funcionassem as fábricas no Brasil, orquestrada por 

Portugal (FONSECA apud CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 71), juntamente com isso qualquer 

iniciativa pública de formação profissional. 

No Maranhão, em 1612, segundo Vaz et. al. (2009), há registros de educação 

profissional trazida pelos franceses. Os ofícios constatados eram de ferreiro destinado aos 

índios do Mearim, tanoeiro, carpinteiro, marceneiro, cordoeiro, alfaiate, sapateiro, tecelão, 

oleiro, ladrilhador e agricultor, para atender às necessidades comerciais e econômicas da 

Província. Os índios foram os principais destinatários destas aprendizagens, já sob o domínio 

dos jesuítas (1618), instalados na Aldeia da Doutrina (hoje conhecida como Vila do Vinhais 

Velho), São Luís, objetivando a educação e controle dos nativos.  

Em 1622, fundaram o Colégio e a Igreja Nossa Senhora da Luz (atual Igreja da Sé). 

Neste colégio além da Biblioteca destinada aos filhos dos colonos, havia as oficinas de 

mecânica, de carpintaria, serralharia, pintura e estatuaria (arte de fazer a estátuas dos santos 

católicos), onde eram formados os mestres-de-obras, carpinteiros, entalhadores e douradores. 

Estes ofícios eram destinados aos indígenas, pois seriam os “responsáveis pela edificação de 

igrejas, confecção de altares e das imagens utilizadas pelos jesuítas no trabalho de 

evangelização”. (Ibid. p. 02). Neste mesmo período surgiram os primeiros engenhos de açúcar, 

localizados nas proximidades na ribeira do Itapecuru comandado por Antônio Muniz Barreiros. 

Constam, conforme esse estudo, que havia o ensino comercial também destinado aos indígenas 

aldeões. Além de, 

Os vários ofícios exercidos pelos índios – e os respectivos salários eram: de serviços 

ordinários, os sem qualificação profissional, e recebiam a quantia de 400 réis por mês; 

os índios especializados eram Pilotos que operavam nos ‘Ofícios das Canoas’; 

recebiam quatro tostões por mês correspondendo ao velho pagamento de 4 varas de 

pano; os proeiros passaram a receber a quantia de três tostões por mês, 

correspondendo ao valor de três varas e uma terça de pano; e os oficiais mecânicos 

(artesãos) que na época eram chamados de ‘Oficiais dos Ofícios Mecânicos’ eram 

diaristas na razão de sessenta réis por dia e o ‘de comer’ (a boia) por conta do patrão. 

Se o referido Oficial Mecânico quisesse trabalhar ‘a seco’ (sem a boia do patrão) 

recebia por dia de serviço a quantia de cem réis. (grifos do autor) (VAZ et. al. 2009, 

p. 03). 
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[...] o trabalho marítimo absorvia um considerável número de trabalhadores e escravos 

de forma direta e indireta, todos com características bem distintas. Dentre esses 

trabalhadores havia operários estratégicos para a segurança do Estado: carpinteiros e 

calafates. Os carpinteiros e calafates eram os operários que embarcavam nos navios 

da Armada, e o arsenal formava operários nas diversas categorias profissionais, 

inclusive criando companhias de operários formadas por índios. Sendo um centro de 

formação profissional, tinha como objetivo preparar os gentios ensinando-lhes uma 

profissão, promissora à época. Com a criação da Escola de Máquinas da Marinha 

(grifo do autor), e de acordo com o Decreto no. 252, de 03 de março de 1860, a 

instituição recebia menores egressos, com formação das oficinas dos Arsenais (VAZ 

et. al. 2009, p. 03 apud Leandro, 2002). 

Em 1861, a Marinha criou na Província do Maranhão, a Companhia de Aprendizes 

Marinheiros pelo Decreto no. 2.725, de 12 de janeiro de 1861, quando Ministro da 

Marinha, o Conselheiro Francisco Xavier Pais Barreto. Foi comandada pelo 1º 

Tenente da Armada, José Francisco Pinto, imediatamente subordinada ao Capitão do 

Porto. O seu pessoal era de 218 praças, a saber, um comissário, um escrivão, um 

contramestre, dois guardiões, um mestre de armas, oito marinheiros de classe superior, 

e duzentos aprendizes, sujeitos às disposições do Regulamento que acompanhou o 

Decreto no 2003, de 24 de outubro de 1857 (VAZ et. al. 2009, p. 04, apud Leandro, 

2002). 

Há neste contexto a “instrução profissional”, nomenclatura usada na época, realizada 

na antiga Companhia de Navegação Maranhense, onde havia a escola de aprendizes de 

mecânica, além de ofícios de carpinteiro, ferreiro, modelador, fundidor, maquinista e caldeiro 

a vapor oferecidos na Casa de Fundição da Companhia de Navegação Maranhense (VAZ, et. 

al., 2009, p. 05). A seguir a descrição no jornal O ARTISTA, Maranhão, n. 9, 26 de abril de 

1868, época sobre a organização e os curtos desse ensino. 

O Sr. Antonio Joaquim, em seu Relatório, fala das dificuldades que vinha enfrentando 

no funcionamento da escola, em especial a freqüência dos alunos aprendizes às aulas: 

O tempo para os offícios de carpinteiro e ferreiro será de 5 annos, e para os offícios 

de modellador, fundidor e machinista de 7 annos, e para caldeireiro a vapor de 6 

annos. Os dous primeiros annos para quaisquer dos offícios será sem vencimentos. 

Este tempo sem vencimento é meramente de experiência para que o administrador 

possa conhecer melhor a intelligência, comportamento moral, e assiduidade na 

freqüência das officinas, e só depois d’este tirocínio é que começarão a vencer um 

pequeno jornal, não excedente de 1$000 rs. no último anno. Todo aprendiz é obrigado 

a freqüentar as aulas noturnas de instrucção primária e mechanica aplicada, sob 

pena de ser demitido se não o fizer. Passados os dous primeiros annos, então será 

lavrado o contracto contando-se para isso o tempo que servirão sem vencimentos 

sugeitando-se o pai, mãi, ou tutor do aprendiz, a uma multa de 150$000 se antes de 

acabar o tempo o aprendiz deixar o estabelecimento por qualquer motivo a não ser 

doença incurável. Não se admitem aprendizes menores de 12 annos e mais de 14 por 

consideração alguma. Nos dous primeiros annos sem vencimentos o aprendiz será 

obrigado a fazer todo o serviço da casa que lhe for ordenado. ‘Fundação em 23 de 

abril de 1868 - Antonio Joaquim L. da Silva’ (grifos do autor) (VAZ, et. al., 2009, 

p.05). 

O apogeu maranhense se deu pela reorganização comercial do Estado Grão Pará e 

Maranhão, 1794, caracterizado pela fase do ciclo do “Ouro Branco”. A base econômica 

agrícola, principalmente o arroz e algodão, começa a expandir-se além da fabricação ou 

beneficiamento de produtos como couro.  
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Não há registros, até àquela data de meninas em algo similar ao transcrito, uma vez 

que exclusão feminina da educação continua a mesma atitude recorrente do período colonial 

(século XVI) aos anos finais do século XVIII, conforme Ribeiro (2019, p. 07) mesmo com a 

vinda da Família Real Portuguesa, em 1808, “a educação feminina, de forma geral, continuou 

a mesma, a preocupação era que as mulheres soubessem cuidar do lar e pudessem aparecer em 

público sem causar vergonha ao marido ou aos pais”. Geralmente as ofertas vinham de 

estrangeiros que ensinavam as filhas das classes abastadas, mantinha-se restritas ao domínio da 

leitura e escrita para melhor conduzir a administração do lar, sem a progressão, uma vez que 

eram desobrigadas cursarem o ensino secundário. 

Este fator não implica a inexistência do trabalho feminino nas diferentes classes 

sociais, dentre as quais, destacamos as mulheres pobres, que durante o período da mineração, 

em Minas Gerais, exerciam funções para manutenção ou complemento de renda, e assim 

ocupavam-se na panificação, tecelagem e alfaiataria. Dividiam com os homens essas funções, 

cabendo-lhes alguma exclusividade quando eram costureiras, doceiras, fiandeiras e rendeiras; 

aprendizados que ocorriam na prática diária de sobrevivência, e, 

Ainda como cozinheiras, lavadeiras ou criadas reproduziam, no Brasil, os papéis que 

tradicionalmente lhes eram reservados. Algumas, através de uma prova prática, 

assistida por médicos e sangradores, promovida pelas câmaras municipais, receberam 

‘cartas de exame’, uma espécie de diploma que as tornava aptas ao exercício legal da 

função de parteira (FIGUEIREDO, 2004, p. 119). 

A marcas das primeiras iniciativas de implantação do ensino profissional brasileiro é 

resumido por Moura (2007, p, 06) ao destacar que entre 1809 a 1854 começa-se a 

institucionalização de alguns centros de formação profissional, dentre os quais destaca-se a 

seguir, conforme a data de criação: 1816 - Escola de Belas Artes visava articular o ensino das 

ciências e do desenho para os ofícios realizados nas oficinas mecânicas; 1861 - Instituto 

Comercial no Rio de Janeiro, objetivo era capacitar pessoal para o preenchimento de cargos 

públicos nas secretarias de Estado; 1854 - Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos que 

ensinavam as primeiras letras e encaminhavam os egressos para oficinas públicas e particulares, 

através do Juizado de Órfãos. 

Segundo Manfredi (2002, p, 70), no século XVIII, o trabalho artesanal pautou-se no 

modelo corporativo da Metrópole, organizado em corporações embandeiradas e em ofícios não 

embandeirados, com regulamentação variada, caminhando ao lado do trabalho escravo para a 

execução de atividades artesanais e de manufatura “acabou criando a representação de que todo 

e qualquer trabalho que exigisse esforço físico e manual consistiria em um trabalho 

desqualificado (grifo da autora)” (Ibid. p, 71). 
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Ainda nessa época, meados do século XIX, surgiram as Sociedades Propagadoras da 

Instrução Popular (nas cidades de São Luís (1838), Rio de Janeiro - 1858, Salvador - 1872, São 

Paulo - 1873), para ministrar cursos de artes e ofícios, mantidos por meio das quotas de seus 

membros burocratas, fazendeiros e comerciantes. (MÜLLER, 2009, p. 03). Organizadas pela 

sociedade civil e mantidas pelas elites, pretendiam implantar no Brasil, os Liceus de Artes e 

Ofícios, modelo então em voga na França. Ofereceram além da educação profissional, o ensino 

primário. Esses estabelecimentos de ensino permaneceram durante o período republicano, 

principalmente nos estados, que na época, tinham autonomia financeira. Foram inclusive 

ampliados e serviram de base para a construção de uma rede nacional de escolas 

profissionalizantes (MANFREDI, 2002, p. 78-9; MÜLLER, 2009, p. 11). 

...a Sociedade Propagadora de São Paulo inovou ao criar aulas noturnas, tentando 

‘ministrar, por meio de cursos noturnos gratuitos, os conhecimentos indispensáveis ao 

cidadão e ao operário’ (grifo da autora), apresentando aos estabelecimentos da 

indústria, operários inteligentes, morigerados, amigos do trabalho e, como infalível 

corolário de tais premissas, melhores produtores e de mais fácil direção, porque sobre 

eles atuará o espírito do pundonor, que não se encontra no homem-máquina 

(MORAES, 1990, p. 45 apud MÜLLER, 2009, p. 12). 

Observa-se que com o início do processo de industrialização começam as ações no 

intuito de preparar operários, necessários para atender à demanda do mercado de trabalho 

especialmente em São Paulo, pois estava se estabelecendo o seu parque industrial. 

Nos anos finais do século XIX, desenvolve-se empreendimentos industriais que 

implicam na necessidade de implantação de serviços de infraestrutura urbana de transporte e 

edificações. Neste período, a sociedade ainda estava marcada pelos ranços da escravatura 

recém-extinta, caminhando ao lado da crescente expansão da economia cafeeira e da 

consolidação do projeto de migração, de um lado; e de outro, em virtude da aceleração dos 

processos de industrialização e urbanização (MANFREDI, 2002, p. 79). Ocorreram também as 

políticas protecionistas destinadas aos barões do café por força da crise econômica internacional 

eclodida em 1929.  

Neste processo os países de economia independente vão transferir para os países 

dependentes os efeitos, no caso do Brasil, segundo Romanelli (2002, p. 48) entregue à própria 

sorte, conseguiu emergir da crise por conta de dois fatores: “a acumulação primitiva de capital 

e a ampliação do mercado interno”. A economia consistiu na transferência de capital, que saiu 

do meio rural para a cidade, através do investimento nas indústrias. Nesse contexto, diminui-se 

o ensino agrário e se começa a investir no ensino técnico- industrial. 

Consequentemente, as necessidades de produção demandaram a necessidade de 

formação de quadros profissionais, o que exigiu novas iniciativas de fomento da instrução 
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básica e profissional. Ressalta-se que essa demanda se concentrou na região Sul e Sudeste do 

país. Nessa perspectiva, as tentativas de reestruturação da EPT, receberam uma das primeiras 

influências dos positivistas, na Constituição de 1891; esta apontou a separação entre Estado e 

Igreja, principalmente porque entre eles havia discordâncias quanto ao ensino profissional, 

embora ambos concordassem que se constituiria num instrumento de controle e disciplinamento 

da sociedade e numa forma de negar as intensas desigualdades de renda no Brasil, logo os 

conflitos sociais inerentes. (MANFREDI, 2002, p. 81). 

Enquanto isso, no Maranhão crescia a produção têxtil em 1868 e o ciclo do açúcar, de 

1868 a 1894, dentre outros produtos, somado à oferta abundante de mão de obra, 

economicamente rentável, sobretudo por meio da escravidão indígena e colonos livres. 

(BORGES; SILVA; MENDES, 2018, p. 02; CHAMBOULEYRON, 2006, p. 06). Dessa forma, 

foi concebido como um dos estados mais bem-sucedidos do Brasil, aproximando-se das 

principais províncias de rentabilidade na economia portuguesa, a quarta maior economia do 

país, sendo superado somente pela Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. (BORGES, SILVA E 

MENDES 2018). Tal cenário pode ser assim descrito: 

Com a libertação dos escravos apregoou-se a morte da lavoura e o início da Era 

Industrial [...] veio a moda da industrialização [...]; os poucos recursos ainda 

existentes da lavoura de algodão e da cana-de-açúcar e do comércio foram atraídos 

para a indústria [...]; construiu-se um parque industrial de 10 fábricas de fiação e 

tecido de algodão [...]. A proliferação das indústrias foi um ato extremo, um 

desesperado esforço maior ainda e mais dramático, porque foi tentado às custas de 

capitais tomados por empréstimos, ou seja, obrigações contraídas sem possibilidades 

de serem saldadas. Daí a razão haverem quase tudo fracassado pela inexistência de 

recursos próprios [...]. Assim, a liberdade dos escravos a ‘desinteria fabriqueira’ como 

chamou Fran Pacheco essa febre industrial e a mudança para o regime republicano, 

criando novos encargos para o Estado, concluíram a obra de aniquilamento da nossa 

economia.   (LIMA, 1981, p. 181-183). 

Diante desse status de província bem-sucedida, apareceram outras escolas 

profissionais, todas organizadas sob a anuência do governador da Província, de caráter privado, 

como o ensino do comércio, instituído em 1831, ministrado por Estevão Rafael de Carvalho, 

(maranhense instruído em Portugal), mas só se efetivou em 1838 com a criação do Liceu 

Maranhense. Em 1893, sob a liderança de Manoel Godinho e Francisco Tossa, criou-se a 

Cooperativa dos Artistas e Operários Maranhenses, onde as classes laborais promoveram a 

Escola Operária e ainda a criação do Centro Artístico Eleitoral, cujo objetivo consistiu: 

(...) na oferta da instrução primária, technica e secular gratuitas e obrigatórias (art. 

10º) e no art. 33: creação de estabelecimentos profissionais technicos, a expensas dos 

municípios, dos Estados e da união para aprendizagem e regularisação de aptidões, 

por commissões peritas de operários (CORRÊA,1986: 133 apud VAZ et. al., 2009, p. 

05).  
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Consta-se neste período, através da Lei n. 105 de 23 de agosto de 1841, a instalação 

da Casa dos Educandos Artífices, fechada em 1900. Esse empreendimento foi idealizado e 

concretizado pelo Presidente da Província, João Antônio Miranda, cujo objetivo era “desviar os 

jovens dos caminhos dos vícios e, oferecer à Província, trabalhadores e artífices”. Destinada ao 

ensino de alfaiates, pedreiros, carpinteiros e charuteiros, dirigida aos meninos e jovens pobres 

deixados na roda dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia. (VAZ, et. al., 2009, p. 05). 

 Em 1856, é aprovada a criação da Escola Prática de Agricultura (Escola do Cutim), 

somente em 10 de setembro fora regulamentada pelo então Presidente da província, Conselheiro 

João Lustosa da Cunha Paranaguá; não se constituía um ensino superior, mas uma das 

atribuições era desenvolver pesquisas e experiências que melhorassem a lavoura maranhense 

aos níveis internacionais. Consta que o objetivo principal da Escola Agrícola era a formação de 

lavrador, ensinando as teorias e práticas do labor, além de, 

Instituir uma série de experiências e ensaios concernentes ao melhoramento do 

sistema atual de nossa lavoura, criando ao mesmo tempo um centro de observação e 

demonstrações práticas para a instrução dos lavradores; transplantar para a Província 

os métodos e progressos agrícolas, cuja proficiência houver sido abonada por uma 

esclarecida e constante experiência dos países estrangeiros mais adiantados. (VAZ, et. 

al. 2009, p. 06 apud MARQUES, 1970, p. 263). 

Neste contexto, o trabalho da mulher brasileira no século XIX e nos anos iniciais do 

século XX vai transitar entre a negação da instrução fora do ambiente doméstico, depois o 

ensino elementar e na sequência a profissionalização feminina, à nível médio, através do 

Magistério. Conforme Ribeiro (2006, p. 55-59), o ensino secundário feminino durante o 

Segundo Império permanece como algo de pouco interesse pelo governo monárquico. E ainda, 

as que chegariam a acessar o mundo letrado restringir-se-ia às representantes das classes 

abastadas da época, porém sem permissão para adentrar à educação superior. Esta mesma 

autora, registra que é nessa época que se inicia um levante mulherio reivindicando acesso às 

Academias de Educação Superior, e, 

[...] mediante a influência dos pais e de atestados de bons costumes, solicitaram à 

direção dos cursos suas permanências, mesmo que o fizessem acompanhadas de 

criadas como prova de acatarem as regras da vigilância e controle masculino. 

(RIBEIRO, 2006, p. 56). 

E assim paulatinamente, vão adentrando ao espaço público, e em profissões externas 

ao ambiente doméstico. Apesar de a sociedade brasileira, dominada pelo patriarcalismo resistir 

e por vezes impedir a emancipação feminina mediada pela educação-trabalho. 

E retomando ao ensino profissionalizante para também demonstrar o lugar da mulher 

neste contexto, apresentamos que, no período republicano, em sua breve passagem na 
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presidência da República, Nilo Peçanha em 1909, “como respostas aos desafios de ordem 

econômica e política” (MANFREDI, 2002, p. 82) criara, através do Decreto n. 7.566 de 23 de 

setembro, 19 escolas de aprendizes, uma para cada unidade da federação, exceto o Distrito 

Federal. A localização dessas escolas nos estados obedecia mais aos interesses dos grupos 

políticos, do que às necessidades formativas de incremento da produção industrial 

(MANFREDI, 2002, p. 83). Instaladas em condições precárias tanto em nível de instalações 

quanto na formação de professores,  

Assim, em 1910, estavam instaladas dezenove escolas, embora em edifícios 

inadequados e em precárias condições de funcionamento de oficinas. A eficiência não 

poderia deixar de ser senão pequena, mas a causa principal do baixo rendimento era a 

falta completa de professores e mestres especializados. Os poderes públicos não 

tinham campo onde recrutar pessoal experimentado. [...] Os professores saíram dos 

quadros do ensino primário, não trazendo, por essa razão, nenhuma ideia do que 

necessitavam lecionar no ensino profissional. [...] Os mestres viriam das fábricas ou 

oficinas e seriam homens sem a necessária base teórica, com capacidade, apenas, de 

transmitir a seus discípulos os conhecimentos empíricos que traziam. (CIAVATTA; 

SILVEIRA, 2010, p. 91). 

Conforme o explícito, o recrutamento dos docentes destinava-se apenas a 

representantes do sexo masculino, pois reproduziam o pensamento voltado aos pressupostos 

positivistas da ciência biológica, que definiam as mulheres como organicamente 

incapazes/inferiores para o aprendizado científico ou tecnológico. Apesar de as escolas 

profissionalizantes receberem o estatuto de órgãos públicos, tanto quanto sua criação e 

manutenção, as Escolas de Artífices e Ofício, em 1910, transformam-se em Liceus, como 

Escola Técnica Nacional em 1942 (CIAVATTA; SILVEIRA, 2010, p. 56). 

Terá, ainda, a presença de escolas criadas e mantidas pela sociedade civil ou igreja, 

geralmente filantrópicas, voltadas principalmente às massas populares. As missões Salesianas 

são um exemplo desse tipo de espaço profissionalizante de crianças órfãs (MÜLLER, 2009, p. 

14). De acordo com os estudos de Carvalho (2008, p. 23), as iniciativas salesianas para o ensino 

profissional sistematizado antecedem à iniciativa governamental da escola de Aprendizes e 

Artífices (1909). Informa ainda que se aliaram à aristocracia agrária, mas desenvolveram suas 

escolas no ambiente urbano; nelas havia dois itinerários educativos, conforme a classe social 

de seus alunos: no formato de internato, abrigava os jovens filhos da aristocracia agrária e os 

membros da classe média urbana emergente, a eles destinava-se o ensino secundário; e aos 

jovens das camadas populares, os cursos profissionalizantes. 

A criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, destinadas a ministrar o ensino 

profissional primário gratuito para os desvalidos contava também com a presença feminina, 

atuando no ensino das primeiras letras. Por conta dessa necessidade profissional de professoras 
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para o ensino primário, inicia-se a criação e/ou revitalização das Escolas Profissionais 

Femininas, em São Paulo, pelo Decreto nº 2.118-B, que regulamenta uma das primeiras escolas 

profissionais mistas, destinadas às mulheres e aos homens (OLIVEIRA, 2015), a saber, a Escola 

Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, criada em Brasília, em 1918 a 1937, de modo que: 

[...] oferecia basicamente dois cursos: o Curso Técnico Profissional, frequentado por 

alunos e o Curso de Trabalhos Manuais, predominantemente formado por alunas. A 

escola foi sempre mista, com alunos e alunas desde o início de suas atividades, mas o 

número de alunas foi sempre maior que o de alunos. De modo geral, a frequência 

escolar foi bem alta ao longo de toda a trajetória da instituição, sendo os índices 

superiores a 85% em todos os relatórios já pesquisados, desde 1920 até meados da 

década de 30, o que sinaliza, a princípio, que não havia uma evasão escolar 

significativa. As oficinas femininas incluíam o Curso de Trabalhos Manuais e as 

oficinas de modas, economia doméstica, de flores, de chapéus, de bordados e costura. 

Além de formar docentes nestas especialidades, a Escola também estimulava que as 

oficinas produzissem diversos artigos, que eram expostos e vendidos em Feiras de 

Amostras realizadas na Escola, revertendo a renda para a própria Instituição. No 

começo do século XX, praticamente as únicas mulheres que se dedicavam ao trabalho 

extra doméstico eram as operárias. Aliás, a imagem que nos anos se faz da mulher 

ainda está associada à ideia de fragilidade física e mental, que era reforçada pela 

imprensa e pela propaganda. Entretanto, a inflação e o aumento do custo de vida, a 

famosa ‘carestia dos anos 10’, que motivou greves e manifestações populares, 

acabaram transformando também a ‘rainha do lar’ em assalariada. (CARDOSO, 2005, 

p. 24). 

Percebemos na gênese da educação profissional feminina a contínua rotulação do ser 

mulher, predeterminando suas capacidades e habilidades profissionais restritas ao aprendizado 

de ofícios manuais. 

No Maranhão, foi criada em 27 de outubro de 1909, a Escola de Artes e Ofícios, 

instalada em 11 de novembro daquele ano, destinada ao ensino profissional gratuito. Descreve-

se que o primeiro Diretor foi José Barreto da Costa Rodrigues, sendo que a referida instituição 

escolar foi instalada na Praça da República, onde funcionava a Delegacia do Ministério da 

Agricultura, inaugurada dia 16 de janeiro de 1910, e, 

(...) tinha como objetivo primordial, o desenvolvimento de cursos de primeiras letras, 

desenho, profissão de sapateiro, marceneiro, alfaiate e ferreiro. Bons mestres 

asseguravam o êxito do empreendimento: Almir Augusto Valente, Vicente Ferreira 

Maia, Hermelina de Souza Martins, Cesário dos Santos Véras, Alberto Estevam dos 

Reis, Alexandre Gonçalves Véras, Alexandre Gonçalves Nunes, Eduardo Souza 

Marques e Nestor do Espírito Santo. A criação da Escola despertou, entre os alunos, 

o interesse pelas práticas desportivas e, como não podia deixar de ser, pelo futebol 

(VAZ et. al. 2009, p.08). 

Ainda continham os “adjuntos de professor Jerônimo José de Viveiros, Fernando 

Cardozo, Elvira Magalhães de Assis, Gilberto Maia Costa, Cleomar Falcão, José Piracicaba 

de Moraes Rego, Antonio Bernardino Sales e Venâncio Erico Fernandes (grifo do autor)” (Ibid. 

p. 09). Observamos mediante o exposto, que duas mulheres compunham a equipe docente, sem 
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informações sobre cada uma, o que reafirma as inexpressivas pesquisas sobre as professoras, 

sua instrução e seu trabalho docente na Educação Profissional, em especial no Maranhão.  

Depreendemos que as duas professoras, provavelmente, seriam as primeiras docentes a atuarem 

na Educação Profissional, neste estado.  

Entre 1910 e 1912 existiu uma segunda escola de agricultura, instalada no interior do 

Maranhão, chamada de Aprendizado Agrícola Cristino Cruz, no município de Guimarães, 

destinada além do ensino agrícola, o ofício de industrialização de madeira. Em 1916, por 

determinação do Governador Herculano Nina Parga, ocorreu a transferência de todo material 

da escola para São Luís, o que se transformou em Escola Agrotécnica Federal de São Luís, hoje 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Maracanã. (VAZ 

et. al. 2009, p. 10). 

Retomando os traços históricos da Educação Profissional, o período inicial do século 

XX até 1930, nomeado primeira República, tinha a finalidade de formação da massa operária 

brasileira e dos contramestres, reunidos numa proposta educacional fundamentalmente prática 

e o fornecimento de conhecimentos técnicos mínimos nas oficinas de trabalhos manuais ou 

mecânicos. Os cursos oferecidos, com o passar do tempo, acabaram restringindo-se aos 

artesanais como os ofícios de alfaiataria, sapataria em detrimento dos manufatureiros, pois 

poucas escolas tinham as estruturas necessárias à formação industrial.  

No período outrora citado, no Rio de Janeiro, é criada a Escola Profissional Feminina 

Nilo Peçanha, fundada no ano de 1922 na cidade de Campos dos Goytacazes. De acordo com 

Reis (2013, p. 66), destinava-se ao ensino de artes e ofícios, mas também se incluía em sua 

grade curricular “cultura física, intelectual e cívica dos alunos, no intuito de prepará-los para a 

vida prática e para o magistério em estabelecimentos congêneres e seções profissionais”. 

Conforme a autora, os cursos de formação profissional eram divididos em dois blocos 

sendo o complementar e profissional; abrangia o Curso Geral: Português, Aritmética, 

Geografia, História Pátria, Caligrafia, Física, Química, História Natural, Higiene, Geometria, 

Desenho Profissional, Economia Doméstica e os Cursos Técnicos: Costura, Bordados e Rendas, 

Chapéus, Cozinha destinados à formação e habilitação das alunas. Nestes termos, o caráter 

formativo era preparar possíveis trabalhadoras das fábricas, mas sobretudo, como reforço de 

tarefas do lar, “além de propiciar oportunidades para o magistério em escolas 

profissionalizantes” (REIS, 2013, p. 79). 

Neste contexto, de modo geral, a tônica que prevalece na oferta da educação 

profissional pública não consiste na concepção de trabalho inserido no processo educativo, mas 

dissociada da perspectiva de trabalho como princípio educativo (CIAVATTA; FRIGOTTO; 
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RAMOS, 2005; SAVIANI; 2007; KUENZER, 1989). Fintava-se na ligação direta do 

aprendizado de técnicas úteis ao processo produtivo vigente (CARVALHO, 2008, p. 35), 

caminhando ao lado da falta de políticas de estruturação e manutenção da rede recém-criada.  

Entre os anos 1930 e 1950 ocorreram reformas educacionais que implicaram 

diretamente na formação profissional, dentre as quais, com a criação do Ministério da Educação 

e Saúde. Com isso, “desapareceram as denominações de Escolas de Aprendizes Artífices, que 

passaram a ser conhecidas por Liceus” (CIAVATTA; SILVEIRA apud FONSECA, 2010, p. 

102). Objetiva-se que, sob a responsabilidade federal, essas escolas tivessem mais recursos, 

vista à melhoria dos prédios e das instalações das oficinas. Contudo, nos anos 30, conforme 

Manfredi (2002, p. 88), o ensino técnico profissional ficou circunscrito ao eixo Rio-São Paulo, 

caminhado lado a lado com as iniciativas privadas. Por exemplo, a Escola Profissional 

Mecânica funcionou através da manutenção das companhias ferroviárias paulistas, que mais 

tarde em 1934, criou o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional, depois em 1945, 

esse padrão de financiamento e gestão foi incorporada na criação do Senai. 

Até o século XIX, a educação feminina era confiada aos particulares, depois em 

colégios particulares (ALMEIDA, 1998; RIBEIRO, 2006), porém mantinha-se o total desprezo 

da família, da sociedade e do poder público. Ainda nesse século e no posterior, com a 

implantação das Escolas Normais, inicia-se a publicização dessa instrução ao lado da crescente 

reivindicação de acesso das mulheres à educação sistematizada e a garantia de prosseguimento 

dos estudos. Nesses termos,  

Além das escolas de instrução básica para as meninas, deveria haver uma saída para 

a profissionalização feminina, representada por um trabalho que não atentasse contra 

as representações acerca de sua domesticidade e maternidade. O magistério inseria-se 

perfeitamente bem nessa categoria, pelo menos era assim que rezava o discurso oficial 

da época. (ALMEIDA, 1998, p. 58). 

Inicia-se nesse contexto o processo de feminização do magistério, via de 

profissionalização, aliado às transformações econômicas e sociais que ocorriam no Brasil e a 

crescente luta por acesso à instrução travada pelas mulheres. E por muito tempo, esse trabalho 

será compreendido como profissão similar à lida maternal, sendo digna, conforme o ideal 

feminino para não atentar aos costumes que as mantinham nos cárceres da domesticidade e do 

cuidado com as crianças. Neste sentido, o exercício do magistério, como oportunidade de 

profissionalização, carregará as marcas dos estereótipos androcêntricos enquanto 

prolongamento das funções maternais.  

Já no século XX, mediante o processo de industrialização e a retirada dos homens desta 

profissão, o magistério sofrerá, conforme Almeida (1998, p. 63), acusações e denúncias de 
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proletarização, ao passo que será tipificado como trabalho essencialmente feminino e ao mesmo 

tempo, profissão desvalorizada. 

No que tange ao ensino profissional, de modo geral, durante o Estado Novo, continua 

a prevalência, voltado aos fundamentos do trabalho manual destinado aos jovens das camadas 

populares e o propedêutico, secundário destinado aos filhos das elites. A estrutura educacional 

brasileira vai se organizando alicerçada nos princípios da divisão social do trabalho. 

Desenvolvido no seio de um Estado que exercia papel central no desenvolvimento econômico, 

por meio de investimentos públicos no setor industrial privado, cuja máquina administrativa 

burocrática, se instituiu. 

A concretização dessa política autoritária, excludente da maioria da população e 

protecionista dos interesses dos grupos detentores do capital, tanto agroindustrial quanto nas 

indústrias, serão as bases das reformas educacionais ocorridas entre 1930 e 1950, dentre as 

quais a de reformulação do ensino público, que legitimou a dualidade estrutural dos itinerários 

educativos, beneficiando “a articulação das políticas que vieram a favorecer os interesses dos 

setores empresariais privados e das nascentes estatais, em detrimento dos interesses dos grupos 

populares” (MANFREDI, 2002, p. 98). Nesse contexto, 

O ensino médio, para jovens de 12 anos ou mais, compreendia cinco anos. O ensino 

secundário (Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942) tinha por objetivo formar os 

dirigentes, pelo próprio ensino ministrado e pela preparação para o superior. Os 

demais ramos do ensino médio tinham a finalidade de formar uma força de trabalho 

específica para os setores de produção e da burocracia: o ensino agrícola para o setor 

primário; o ensino industrial para o setor secundário; o ensino comercial para o setor 

terciário; o ensino normal para a formação de professores para o ensino primário. Cada 

ramo de ensino estava dividido em ciclos, o primeiro propedêutico ao segundo. 

(MANFREDI, 2002, p. 99). 

Percebemos que a estrutura educacional brasileira reproduz as relações antagônicas 

das classes sociais as quais se organizaram nossa sociedade. E por isso, as propostas sistêmicas 

de ensino se acentuam com marcas do dualismo educacional, produzindo, de um lado, as 

categorias profissionais que comporão as elites dirigentes, e, portanto os cargos de comando 

nos diferentes órgãos ou esferas de exercício profissional. E, do outro, para as classes 

empobrecidas, a formação técnico profissional rudimentar, como elemento de reprodução da 

mão de obra que compõem o exército de reserva a ser cooptado pelo mercado conforme os 

interesses econômicos dos setores produtivos. 

Destacamos, no entanto que a relação entre Estado e sociedade civil terão fortes apelos 

de controles do movimento organizado dos trabalhadores, o que se tornará uma das principais 

políticas governamentais na produção de acordos e tolerâncias diferenciadas conforme os níveis 

de periculosidade impetrados por essas organizações na perspectiva dos defensores da ordem 
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social vigente, no caso o Estado e as camadas privilegiadas, dentre as quais as elites rurais e a 

burguesia brasileira em ascensão (ROMANELLI, 2002, p. 47-53). 

No campo da formação profissional, o modelo construído a partir de 30 combinou o 

cerceamento e o enquadramento institucional das associações de trabalhadores a uma 

política de convencimento e de disputa hegemônica no plano ideológico. Assim, a 

montagem do sistema corporativista de representação sindical, além de possibilitar o 

desmantelamento das iniciativas dos trabalhadores, favoreceu a construção de um 

sistema, que paralelo ao sistema público (às redes públicas estaduais e à rede federal 

de ensino), era organizado e gerido pelos organismos sindicais patronais – o chamado 

‘Sistema S’, que teve como primeiras estruturações o Senai (1942) e o Senac (1943)  

(MANFREDI, 2002. p. 98). 

Há outras ações governamentais sobre a educação profissional, dentre as quais se 

destacam a criação da inspetoria do ensino profissional em 1931, transformada em 

superintendência do ensino profissional em 1934. Além destes com a Constituição de 1937, 

passa-se a dar “a ênfase na obrigatoriedade do ensino dos trabalhos manuais ainda no primário 

e uma política de um ensino pré-vocacional e profissional destinados às classes ‘menos 

favorecidas’” (CARDOSO, 2005, p. 88). 

Entre os anos 1940 e 1964, do século XX, o Estado do Brasil continua na sua função 

mantenedora dos planos, projetos e programas de investimentos do capital nacional. Como 

acentua Carvalho (2008, p. 87), tais intervenções ocorriam mediante a conjuntura internacional 

de Guerra Mundial, de implantação do Estado do Bem-Estar Social para amenizar os efeitos 

nocivos às populações mundiais e o crescente “vinco nacionalista e intervencionista” para 

atender às demandas internas, “em face da circunstância de escassez de recursos, tecnologia e 

produtos disponíveis internacionalmente”.  

Esse panorama norteará a política educacional no Brasil na década de 1940, numa 

sociedade em industrialização e modernização das relações de produção, exigindo do Estado 

ações mais efetivas na estruturação legal da educação nacional. Para tanto, foram promulgados 

diversos Decretos-Lei, conhecido como Leis Orgânicas da Educação Nacional, dentre os quais 

citamos, 

Decreto n. 4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decreto n. 4.073/42 – Lei 

Orgânica do Ensino Industrial; Decreto n. 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto n. 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto n. 

8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e Decreto n. 9.613/46 – Lei Orgânica do 

Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-lei 4.048/1942 - cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI, que deu origem ao que hoje se conhece como 

Sistema ‘S’. O conjunto desses Decretos–Lei evidencia a importância que passou a 

ter a educação dentro do país e, em especial, a educação profissional, pois foram 

definidas leis específicas para a formação profissional em cada ramo da economia e 

para a formação de professores em nível médio. (MOURA, 2007, p. 08-09). 

Conforme o pensar de Moura (2007, p.08-09) as propostas educacionais organizadas 
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em conformidade com as legislações educacionais proposta na época reafirmavam a dualidade, 

uma vez que coibia o acesso ao ensino superior, este acontecia via processo seletivo, nesta 

seleção continuava ocorrendo em função do domínio dos conteúdos gerais, das letras, das 

ciências e das humanidades, assumidos como únicos conhecimentos válidos para a formação 

da classe dirigente. 

Depreendemos desse panorama que o ensino profissional brasileiro face de sua 

histórica organização dificilmente atenderia as prerrogativas de formação humanística e 

omnilateral, nem tão pouco para diminuir a extrema exclusão dos jovens das classes populares 

ao ensino escolar. Pois a EPT por muito tempo ficou circunscrita ao eixo Rio-São Paulo, e 

nestes locais, a infraestrutura escolar, o meio de acesso e permanência contribuem pouco para 

melhoria do quadro de defasagem, porque os meios de acesso e os custos para se manter na 

escola inviabilizavam a presença de pessoas dos setores mais carentes da sociedade. Além disso, 

pairava-se no imaginário social que a EPT é uma educação de classe, como tal destinada ao 

trabalho braçal, e este era o destino dos contingentes empobrecidos.  

Prevaleceu, portanto, um discurso proveniente das concepções redentoras da 

educação, que projetavam naquele o conserto das mazelas instauradas na sociedade 

sedimentada num movimento econômico, assentado na divisão social do trabalho, na 

exploração e expropriação da força produtiva, e ainda numa cultura brasileira profundamente 

enviesada pela negação das minorias de diferentes etnias que compõem nosso povo, tudo isso, 

para atender os privilégios de um restrito grupo social, mas donos do capital, inclusive o 

educacional.  

E como salienta Romanelli (2002), essa análise não pode fugir no processo mais amplo 

que configurou a educação profissional no Brasil. A década de 1940 registrou a expansão da 

referida modalidade de ensino. No entanto, o ônus tem sido estatal, inclusive subsidiando as 

iniciativas privadas, permitindo destacar que: 

Quando falamos em educação profissional ou educação técnica, queremos significar 

com isso que a escola tem ou deve ter as condições para oferecer ao educando as 

estruturas básicas do pensamento científico, da manipulação prática técnica e as 

informações essenciais para obter o treinamento específico, ramo de trabalho para o 

qual deve encaminhar-se. É evidente que a escola terá de passar constantemente por 

uma remodelação em função dos avanços técnicos, mas essa remodelação se 

processará em ritmo compatível com os recursos disponíveis para a educação e com 

os avanços ocorridos na tecnologia (ROMANELLI, 2002, p. 114). 

As reformas na educação com já mencionado, ocorreram maciçamente nos anos 

iniciais da década de 1940, no que tange ao ensino profissional, demonstrando-se o interesse 

governamental pela modalidade, mas apresenta uma proposta de organização e financiamento 
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de modo compartilhado, como observa-se no artigo 47 da Lei 4.073 de 30 de janeiro de 1942, 

no qual prescreve que o ensino industrial deveria ocorrer em todo país, mas observando dois 

aspectos, contidos nos incisos: delimita que o ensino dos ofícios como obrigação dos 

empregadores ocorreria nas fábricas, bem como a oferta de aprendizagem em serviço; e ao 

ensino agrícola, os cursos preconizados foram agricultura, horticultura, zootécnica, práticas 

veterinárias, indústrias agrícolas laticínios e mecânica agrícola. 

Mediante esses aspectos, Romanelli (2002, p. 156) nos apresenta duas análises 

pertinentes quanto à organização do ensino técnico, destacando algumas falhas, dentre as quais 

considerada a mais grave: a inexistência da flexibilização entre os vários ramos desse ensino e 

entre este e o secundário impedindo o trânsito do aluno entre eles, além de limitar o ingresso 

nos cursos superiores, pois deveria ser num curso da mesma área do cursado no nível anterior. 

A autora destaca ainda outro aspecto referente à seleção institucionalizada disfarçada de 

estratégias pedagógicas para a garantia de qualidades dos quadros de formação, como se pode 

perceber: “a legislação denunciava efetivamente a sobrevivência da velha mentalidade 

aristocrática que estava aplicando ao ensino profissional...os mesmos princípios adotados na 

educação das elites. E denunciava, enfim, a continuidade do jogo de forças antagônicas 

(ROMANELLI, 2002, p. 156). 

Neste mesmo contexto, em 1951, Getúlio Vargas retornou à Presidência, agora sob 

aclamação popular ocorrida através das eleições. Carvalho (2008, p. 81) salienta que em meio 

à diversidade desse eleitorado brasileiro, agora mais expressivamente urbano, é composto por 

grande parte do proletariado brasileiro e fundado na ótica do populismo. As políticas 

governamentais da época, continuaram o “nacionalismo econômico que permite a entrada do 

capital estrangeiro, porém, associado ao capital nacional, dando neste seu governo, mais um 

impulso à industrialização brasileira e criando ainda órgãos e empresas nacionais como o 

BNDES e a Petrobrás” (Ibid. p. 88). Porém, os mesmos grupos da elite que o apoiara vão exigir 

sua renúncia; este aspecto aliado a outros fatores de ordem política e econômica culminarão no 

suicídio de Vargas em 1954.  

Durante a governança de Vargas, o ensino técnico é criado para a constituição de 

profissionais de qualificação intermediária para a indústria, agricultura, o comércio e os 

serviços definidos como ciclo do ensino médio. Em 1942, por meio do decreto n. 4.127, 

assinado em 25 de fevereiro de 1942, estabeleceu-se as bases de organização do ensino 

profissional e a instituição das escolas técnicas federais, dentre as quais a Escola Técnica 

Federal de São Luís.  
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Nesse contexto, a presença feminina ainda é inferiorizada na educação profissional, 

seja a inexpressiva presença nos cursos industriais, seja numa formação técnica que servia 

apenas para acentuar suas qualidades naturais. Consta no estudo de Rocha (2019) que as 

primeiras escolas mistas datam de 1942, consistindo na formação básica e profissional, fundada 

na divisão sexual. Quanto à oferta dos cursos, aos homens os cursos de educação profissional e 

às mulheres, os chamados semiespecializados, como de “adestramento têxtil”, este 

especificamente para injetar nas fábricas de tecido, a força de trabalho feminina.  

Nesse espaço formativo, no caso feminino, o magistério foi o principal curso de 

profissionalização, desde 1880, considerado o gueto feminino, para exercer o poder materno e 

o ensino. Há, segundo Machado (2010), em 1940, a presença maciça do gênero masculino no 

exercício da profissão docente, na educação profissional, exceto nos cursos para mulheres, 

inclusive as ações nacionais de formação docente desenvolvidas na época, por meio do acordo 

MEC-USAID, foram voltadas para o recrutamento de “homens jovens (grifo da autora) com 

capacidade, entusiasmo e o desejo de ensinar aos outros. Em face dessas razões [...] estamos 

planejando um treinamento para os futuros professores” (MACHADO, 2010, p. 392). 

Nessa cadeia de exclusão às mulheres pobres, será bastante acentuada, seja através das 

Escolas Normais, de alto custo, seja na Educação Profissional, porque mesmo sendo pública, a 

oferta era inferior ao contingente apto a ingressar, além do alto custo para se manter nessas 

escolas. Em outras palavras, para as mulheres pobres nem o ensino propedêutico, nem o 

Normal, muito menos a profissionalização formal. Restavam-lhes, então, o aprendizado 

informal de suas profissões, e, por isso, precarizado, tais como os serviços de costureiras, 

doceiras, fiandeiras, cozinheiras, criadas, lavadeiras, carregadoras de água e comércio 

ambulante. As desigualdades de condições de acesso à educação formal as conduziam a 

empregos que não exigiam muitas qualificações e reservadas ao exercício profissional no 

campo da informalidade, portanto, invisibilizadas. 

Neste panorama, mesmo àquelas que tinham acesso à educação profissional, 

reproduzia-se a tônica social de divisão sexual do trabalho social, na medida em que as mulheres 

abastadas não possuiriam competências para o aprendizado técnico ou tecnológico, conforme 

o controlo social determinado pelo poder patriarcal e a ideologia sexista muito presentes na 

sociedade brasileira. Por isso, suas formações voltavam-se para o trabalho manual e doméstico. 

Neste prisma, essa lógica de subsunção de seu aprendizado profissional atravessou a Colônia e 

chegou à República, reproduzindo a domesticidade profissional.  

Sobre a profissionalidade da mulher, Cardoso (2005, p. 24) enfatiza que no início do 

século XX, criou-se a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz desativada em 1937. 
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Conforme esse estudo, a referida instituição escolar não atendia satisfatoriamente a essas novas 

expectativas econômicas e sociais por conta de sua característica principal: ser mista. O objetivo 

seria formar quadros docentes qualificados para o ensino profissional; “oferecia basicamente 

dois cursos: o Curso Técnico Profissional, frequentado por alunos e o Curso de Trabalhos 

Manuais, predominantemente formado por alunas”, o que representava um desvio de finalidade.  

Retomando o processo social do Brasil, no âmbito do poder federal, depois de 

sucessivas substituições temporárias, em 1956, Juscelino Kubitschek assume a Presidência da 

República, mantém a mesma prerrogativa anterior nas políticas econômicas, no entanto a 

engendra alicerçado pelo capital estrangeiro na produção do desenvolvimentismo nacional, que 

financiou seu Plano de Metas, o qual propiciou a construção de uma infraestrutura para o país, 

com estradas, transportes, redes de energia e a construção de Brasília, estaria atendendo às 

exigências para instalação de centros fabris multinacionais.  

Nos governos seguintes, Jânio Quadros, 1960 e seu sucessor João Goulart, 1961, sob 

o regime parlamentar de governo, sofreram pressões de diversos setores de influência política 

e econômica da época, principalmente os advindos da elite tradicional e aristocrática, como os 

representantes da burguesia. O primeiro, conforme Carvalho (Ibid. p.88), “forte apelo populista, 

assume tomando algumas posturas que perturbavam os representantes das elites capitalistas”; 

o segundo definido como nocivo, “assume a presidência sob resistência dos setores políticos. 

“Este presidente, que tinha influência dos setores de esquerda, procura aliar o crescimento 

industrial a uma menor desigualdade social”, ambos sofreram pressões que culminaram em suas 

renúncias, para ser deflagrada a investida militar, no país, através pelo conhecido Golpe Militar 

de 1964. 

A educação profissional, nesse contexto, cristaliza-se na prática fundada na concepção 

da escola dualista, através das leis de educação, das estruturas formativas implementadas. 

Destaca-se ainda, a prevalência da concepção tecnicista de educação, transplantada da teoria 

administrativa taylorista–fordista4  incrementado inclusive pelo Sistema S de ensino, sistema 

paralelo de ensino  público, sob o comando da classe patronal, contando com subsídios 

públicos. Fatores que desenharam a oferta, estrutura e organização da EPT brasileira. Durante 

 
4 Taylorismo, originado da Teoria da Administração Científica iniciada por Frederick W. Taylor (1856 1915) e o 

Fordismo de Henry Ford, em 1913. A primeira, fundamenta- se na aplicação de métodos da ciência positiva, 

racional e metódica aos problemas administrativos, a fim de alcançar a máxima produtividade. A segunda, aplica 

a tecnologia da linha de montagem na fabricação de automóveis, consiste no uso de estratégia mais abrangente de 

organização da produção, que envolve extensa mecanização, como uso de máquinas e ferramentas especializadas, 

linha de montagem e de esteira rolante e crescente divisão do trabalho. O modelo taylorista/fordista, reúne os dois 

princípios destas teorias e gera a fragmentação do trabalho com separação entre concepção e execução, que 

associada ao controle gerencial do processo e à hierarquia rígida tem levado à desmotivação e alienação de 

trabalhadores, bem como a desequilíbrios nas cargas de trabalho. (MATOS; PIRES, 2006, p. 509). 
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a vigência militar, em 1978, são criados os Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets). 

Um elemento determinante das políticas educacionais intensificadas a partir dos anos 

de 1930 até os anos de 1970 exprimem o modelo de estruturação acumulativa do capital: 

taylorismo-fordismo educacional, cuja retórica consistiu numa proposição de educação voltada 

para a formação de um contingente de trabalhadores qualificados via escola, assentado no tripé 

Capital-Trabalho-Estado (ANTUNES, 2009, p. 206-208).  Ocorreu, em consequência, dentre 

outras políticas, as elaborações teórico-práticas de EPT e a institucionalização da pedagogia do 

Capital Humano5, ambas objetivando esse aumento gradativo dos contingentes de trabalho 

abstrato (PAULA et.al. 2014).  Neste sentido, a organização educacional ou escolar se apresenta 

“muito aquém das expectativas dos movimentos pela educação e, por conseguinte, da sua 

população” (CARVALHO, 2008, p. 89). Houve também variadas estratégias de cerceamento 

dos movimentos populares, dentre os quais os de defesa da educação pública, laica e universal. 

Entre os Governos Militares de Castelo Branco (1964) e João Batista Figueiredo 

(1985), segundo Manfredi (2002, p. 104), as estratégias de desenvolvimento voltaram-se para 

“os grandes projetos nacionais”, que influíram no surgimento de “vários programas que 

requereram mão de obra em massa”. Revitaliza-se mediante isso, o Programa Intensivo de 

Formação de Mão de Obra (PIPMO), oferecendo treinamentos executados pelo Senai e pelas 

escolas técnicas da rede federal. “Os cursos eram de duração breve e abarcavam um conteúdo 

reduzido, prático e operacional”. Fundada na perspectiva tecnicista, tais ações fortaleceriam o 

Sistema S de Ensino ao mesmo tempo em que as iniciativas públicas e privadas recebiam 

incentivos fiscais para que as empresas oferecessem seus próprios cursos, preconizado pela Lei 

n. 6.297 de 1957 e pelo PIPMO. 

À promulgação da LDB nº. 5.692 de 1971, permanece o caráter dualista da educação 

profissional, pois nos governos militares, instituiu-se “a profissionalização universal e 

compulsória para o ensino secundário” (CURY, 1982 apud MANFREDI, 2002, p. 105). Tal 

prerrogativa atenderia aos objetivos mercantis, para participação na economia internacional e 

incremento das condições necessárias a esse acesso, dentre os quais a definição dos três níveis 

de ensino, o fundamental, o médio profissionalizante e o superior, a saber: 

...até 1996, sistema formal de ensino profissionalizante compunha-se de uma rede de 

escolas públicas mantidas pela União (rede federal) e pelos Estados e municípios (rede 

 
5 [...] a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 

ideologicamente para o trabalho [...] a escola é uma instituição social que mediante suas práticas no campo do 

conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula determinados interesses e desarticula 

outro (...); papel estratégico no contexto neoliberal, qual seja, formar o trabalhador para o processo de produção 

(FRIGOTTO, 1993, p. 26; 44). 
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estadual e municipal), sendo administrativamente ligadas a esses níveis ensino, e de 

outra a rede mantida por entidades privadas incluindo o Sistema S. (Ibid. p. 106). 

Carvalho (2008, p. 89) explica que a educação profissional entre as décadas de 1940 

ao início da década de 1960 modificou-se quanto a estrutura numa forma escolarizada, 

influenciadas pela legislação e seus gerenciamentos políticos, “além da própria demanda da 

consolidação da industrialização no país”. Ressaltando nesse conjunto, “as regulamentações 

legais expressas no rol de decretos das leis orgânicas da educação, também chamadas de Leis 

Capanema, na primeira LDB de 1961, culminando na Lei 5692, de 1971”. Essas apenas 

consistiam em reformar os direcionamentos administrativos, financeiros, organizacionais e 

curriculares da anterior. 

O trânsito histórico da Educação Profissional nesse momento permite que a 

compreendamos tomando o contexto amplo da sociedade e sua relação com o movimento 

internacional de reestruturação do capitalismo mundial. Para tanto, ratificamos que o modelo 

social e econômico foi se estabelecendo sob as orientações do regime liberal democrático que 

repercutiu no mundo, no pós Guerra, portanto as políticas intervencionistas de incentivo ao 

desenvolvimento do capital interno brasileiro configuram a condição do país face às demandas 

e condicionalidades internacionais impostas pelos países desenvolvidos.  

Não obstante, urgia-se a criação de alguns pontos chaves para estrategicamente 

garantir as perspectivas da elite nacional, dos quais, no âmbito social, a expansão da educação, 

mesmo que não se tenha atingido os níveis de democratização real, mas se manteve o controle 

da demanda populacional para acesso e continuidade de estudos. Essa contenção se deu pela 

forma como o sistema educacional foi estruturados nas legislações, e neste contexto, o ensino 

técnico se tornou um instrumento ideológico na medida em que as escolas federais 

concentravam-se nas capitais ou grandes centros, seu acesso era legitimado pela seleção, e seu 

financiamento compartilhado entre as iniciativas privadas, além de sua organização curricular 

que estreitava as possibilidades de progressão para o ensino superior, ao passo que se pretendia 

encaminhar para os setores de produção. 

Outro aspecto, no âmbito social como forma de controle, foi a criação dos regimes 

corporativos delimitados dentro da organização sindical - prevista na legislação, em 

consonância com as reivindicações da classe trabalhadora.  Neste contexto, o objetivo do 

corporativismo não é apenas o de reprimir, como, também, de mobilizar os trabalhadores a 

apoiar o governo Vargas. 

Esses dois elementos, são dentre outros, instrumentos de controle das movimentações 

populares e conseguiram por um período, manter anônima a luta de classe, que nunca deixou 
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de existir, ora vista entre o governo de Jânio Quadros e João Goulart a efervescência dos 

conflitos sociais serão contidos pelo conhecido estratagema das elites políticas brasileiras 

defensoras dos ideais liberais, mas profundamente onerada pela aristocracia, o clientelismo e 

patrimonialismo que sustentam os desmandos dentre os quais o Golpe de 1964. A esse respeito: 

O Golpe Militar de 1964, a fim de garantir o capital e proteger o país do socialismo, 

abafou quaisquer obstáculos que pudessem, no âmbito da sociedade civil, dificultar o 

processo de adaptação econômica e política que se impunha à nação. Conteve-se a 

crise econômica, sufocou-se a movimentação política e consolidou-se o caminho para 

o capital multinacional. (SILVEIRA, 2019, p. 10). 

Face ao exposto, a educação longe de ser instrumento de equalização social, como 

defendem os positivistas liberais, tornar-se-á instrumento de classe, neste caso, atender aos 

interesses dessa burguesia formada pelo extremismo ruralista e pelo nacionalismo teocrático ou 

demagógico. 

Neste contexto, as reformas educacionais receberam as consequências desse regime 

político autoritário, centralizador e classista. Primeiro, mediante as políticas econômicas 

traçadas e levadas a cabo, ao lado das intensas contenções de gastos e repressão social, se 

agravou a crise educacional; segundo, as medidas educacionais implementadas suprimem as de 

curto prazo e adotam-se àquelas que vão “adequar o sistema educacional ao modelo de 

desenvolvimento econômico que então se intensifica no Brasil” (ROMANELLI, 2001, p. 196). 

Segundo a autora, esses aspectos justificaram a celebração dos acordos do governo 

brasileiro através do Ministério da Educação (MEC) e seus órgãos à "Agency for Internationale 

Development (AID), conhecido como “Acordos MEC-USAID”. Ao contrário do que se propaga 

não se constituiu em ajuda financeira, mas no desenvolvimento de assistência técnica e 

cooperação financeira. Importa esclarecer que esta cooperação necessariamente não consistia 

em entrada de recurso, mas na oferta de serviços de administração pública e gestão assentados 

no gerenciamento do controle de despesas e maximização dos recursos, que no caso oferecia 

assistência técnica à organização do sistema educacional. 

Desencadeiam-se variadas Reformas Educacionais fundadas na prerrogativa de que o 

problema do subdesenvolvimento brasileiro seria a falta de competência gerencial. Ressaltamos 

que esse aspecto foi analisado numa perspectiva parcial, que o relaciona ao termo atraso e 

interpreta os problemas sem uma visão totalizadora dos problemas da realidade que se deseja 

interferir. Para tanto, a dificuldade da educação seria de ordem técnica, precisava de 

planejamento sistemático, daí a centralidade da educação. Conforme Romanelli (2002 p. 199), 

através dela cria-se “hábitos de consumo próprio das camadas mais altas da população e, ao 

mesmo tempo, cria, através do ensino, mão de obra de baixo nível”. 
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Sob essa prerrogativa, as ações governamentais produziram certa expansão do ensino, 

no entanto ocorreu em níveis contingenciais para ao mesmo tempo controlar a demanda, seja 

pelos recursos ideológicos, seja pela força arbitrária da lei, como o caso da educação superior 

mediante sua reforma e controle do movimento estudantil e de quaisquer formas de organização 

política social, por meio do Ato Institucional n.5 de 13 de dezembro de 1968; Decreto-Lei n. 

477 de 26 de janeiro de 1969.  

Neste âmbito, as leis educacionais conduziram a Educação Superior para o 

gerencialismo empresarial enquadrando-a no princípio da economia e produtividade 

manifestados nos seguintes mecanismos legais: Decreto-Lei n. 63.341 de 1º de outubro de 1968, 

estabeleceu critérios para a expansão; Decreto-Lei n. 405 de 31 de dezembro de 1968, que 

“fixou as normas para o incremento de matrículas em estabelecimentos de ensino superior”; o 

Decreto-Lei n. 68.908 de 13 de julho de 1791 criou o sistema de acesso através do vestibular. 

Além da Lei n. 5.537 de 21 de novembro de 1968 que criou o Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, “complementado pelo Decreto-Lei n. 872, de 15 de setembro 

de 1969”, que conduziu a desarticulação no âmbito da pesquisa e extensão; a Lei 5.540 de 28 

de novembro de 1968, “instituiu os princípios para a organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média” (ROMANELLI, 2002, p. 216-226). 

E para a Educação Básica as medidas foram legitimadas por força da citada Lei 

5.540/68 e da Lei n. 5.692 de 11 de agosto de 1971, esta fixou as diretrizes para o ensino de 1º 

e 2º Graus. A primeira, conhecida como lei da reforma universitária no Brasil, tem uma relação 

direta com esta modalidade de ensino, na medida em que sob um discurso de estabelecer 

conexão entre esses níveis de ensino preconiza o desvio da demanda social para a escola 

superior, conforme os objetivos definidos pelos acordos MEC-USAID, referendado no 

Relatório Meira Matos e pelo Grupo de Trabalho da Reforma Universitária.  

Conforme Romanelli (2002, p. 334) em sua leitura sobre esse acordo MEC-USAID, 

enfoca que as estratégias utilizadas são formas de controles sociais dos contingentes aptos a 

ingressar na universidade. A crise na Universidade se dar por força do aumento constante dos 

excedentes dos exames vestibulares e pela pressão por mais vagas, no entanto, a “reformulação 

do ensino médio se configura ante os membros dessas duas comissões como uma forma de 

conter a demanda em limites mais estreitos”. Neste sentido, para esse grupo reformador este 

controle contingencial “só seria possível na medida em que aquele grau do ensino fosse capaz 

de proporcionar uma formação profissional”. Ora vista que ao adquirirem uma profissão os 

potenciais candidatos às vagas da Educação Superior teriam os seus destinos desviados e 

legitimados por entrarem no mercado como força de trabalho e se despreocuparia de continuar 
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lutando pela aquisição de uma profissão que, na maioria dos casos, só era obtida através do 

curso superior (ROMANELLI, 2002, p. 234). 

A lei de reforma do 1º e 2º graus (LDB n. 5.692/71) instituiu, sob a profissionalização 

compulsória, o destino certo das camadas populares para o ingresso no antigo 2º Grau 

Profissional, eliminando juridicamente a dualidade do ensino com a criação de uma escola única 

nestes níveis de ensino. No entanto, o viés profissionalizante pairou no Ensino Fundamental na 

medida em que objetivava a formação geral, a sondagem vocacional e a iniciação para o 

trabalho. E o outro, “passa a constituir-se, indiscriminadamente, de um nível de ensino cujo 

objetivo primordial é a habilitação profissional” (Ibid. p. 238). Por força dessa lei, o ensino 

secundário, o ensino normal, o ensino técnico industrial, o ensino técnico comercial e o ensino 

agrotécnico fundiram-se, tornando a Educação Profissional não como uma modalidade a mais.  

E ainda considerando que a prerrogativa da compulsoriedade e a universalidade da 

educação profissional pretendida pela ditadura, Cunha (2014, p. 923) numa análise pertinente 

a denomina de pretensão fracassada, pois setores da sociedade começaram explicitar seu 

descontentamento, dentre os quais cita-se: o setor privado que exigia e oferta da educação 

básica; os “alunos não receberam passivamente a nova ordem da profissionalização universal e 

compulsória no ensino de 2º grau, apesar das restrições e cerceamento da liberdade de 

manifestação”; as disciplinas profissionais introduzidas diminuíram a carga horária das 

preparatórias para o vestibular; cobrança de taxas realizadas pelas escolas para custear as 

modificações, pois a estruturação do sistema escolar não acompanhou os propósitos legais; não 

havia material, maquinário e pessoal qualificado suficiente para desenvolver esse modelo de 

ensino, o que se tornou outro ponto crítico do assunto. Ademais, 

No âmbito da administração educacional, houve críticas de outra natureza, que 

reconheciam a inviabilidade prática da profissionalização universal e compulsória no 

ensino de 2º grau: eram as críticas de diretores de escolas técnicas, de administradores 

de sistemas de ensino industrial e especialistas em educação profissional, que 

conheciam a realidade do trabalho e os problemas especiais que colocava a formação 

de trabalhadores de todos os níveis de qualificação, particularmente os profissionais 

de nível médio (CUNHA, 2014, p. 922). 

No campo administrativo, Cunha (ibid. p. 933) destaca Roberto Hermeto Corrêa da 

Costa (1971), era assessor da Comissão Especial para Execução do Plano de Melhoramentos e 

Expansão do Ensino Técnico e Industrial – Cepeti –, do Departamento de Ensino Médio do 

MEC. Demonstrava em seus discursos, suas discordâncias em relação à formação profissional 

precoce, defendendo o ensino de conhecimentos básicos necessários ao desempenho de um 

conjunto de ocupações. Em 1974, presidiu o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos 

Escolares (Cebrace-MEC), destinado à “elaboração de projetos de construção de escolas e 
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padronização de material de ensino para o 1º e o 2º graus, o que dependia, necessariamente, das 

definições curriculares, de um lado e das disponibilidades de recursos, de outro”; expressava 

com realismo a inadequabilidade da profissionalização nacional no âmbito econômico, 

curricular pela ausência de fundamentos da tecnologia. 

Diante das condições sociais, políticas e econômicas que pairavam o domínio militar 

na ordem pública, com seus reordenamentos e contradições, “a reforma da reforma da 

educação” (Ibid. p.927) começou a se instaurar: Aviso Ministerial n. 924, de 20 de setembro de 

1974, dirigido ao presidente do Conselho Federal de Educação- CFE a Indicação n. 52/74, de 

Newton Sucupira, “reconhecendo e legitimando, de modo bastante explícito, a corrente de 

opinião que fora enunciada por Roberto Hermeto” e a aprovação do Parecer n. 76/75, relatado 

por Terezinha Saraiva, trazendo uma reinterpretação da Lei n. 5.692/71, dentre as quais se 

destacam, 

Nas razões apontadas para essa reorientação da política educacional a formação 

específica (i) poderia fazer com que os estudantes levassem para as empresas certos 

vícios resultantes de uma formação que poderia estar distorcida em relação à atividade 

que iriam efetivamente exercer; (ii) exigiria que se conhecessem dados de difícil 

obtenção sobre as necessidades do mercado de trabalho, considerando-se que havia 

cerca de 1.000 ocupações correspondentes à escolaridade de 2º grau; (iii) exigia que 

as escolas acompanhassem as transformações tecnológicas cada vez mais frequentes, 

o que seria muito dispendioso; (iv) dificultava a adaptação a novas ocupações, 

havendo o perigo do excedente (CUNHA, 2014, p. 927). 

E, neste traçado histórico, o ensino profissional feminino? Perguntamo-nos para trazer 

algumas considerações sobre a temática, enfatizando que no campo da formação profissional 

será o magistério o principal caminho das mulheres. Sendo as escolas profissionalizantes, os 

primeiros locais de formação, para depois serem as Escolas Normais (século XIX e XX), os 

cursos superiores de Pedagogia e ou Normal Superior (século XX e XXI).  

Neste traçado, encontramos em Reis e Martinez (2012, p. 34) a afirmativa de que o 

ensino profissional feminino entre 1922 e 1930 terá um caráter formativo com anseios de 

moralização e civilização das alunas, destinando-lhes uma instrução para a profissionalização 

do sexo feminino que formaria trabalhadoras para as fábricas ou para o magistério, mas, 

sobretudo, um reforço de tarefas do lar.  

Louro (2004, p. 360-394) além de apontar alguns fatores que levaram à feminização 

do magistério e por consequência, se tornar o principal meio de profissionalização da mulher 

no século XX, traz um perfil sobre o corpus profissional normalista. Enquanto nos anos iniciais 

deste século, a presença da mulher no magistério era inconcebível, depois tolerada com 

argumentos diversos, nos anos finais deste período consta a efervescência da profissionalização 

feminina via magistério. O tipo ideal de docência que representava a mulher desde o século 
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anterior perdura com  a “feminização do magistério” até 1960 (século XX). As assim chamadas 

“características naturais femininas” articuladas às tradições religiosas da atividade docente, 

dava-lhes a conformação de professora consagrada mãe espiritual; depois entra em cena a 

representação de professora solteirona  “é, então, muito adequada para fabricar e justificar a 

completa entrega das mulheres à atividade docente; serve para reforçar o caráter de doação e 

para desprofissionalizar a atividade” (LOURO, 2004, p 394).  

 Se o objetivo da disciplinarização é a autorregulação do ser mulher professora, nos 

anos posteriores (1960 a 1980) persistirá, agora legitimado pelas teorias da aprendizagem 

difusas nos centros de formação, fundado no discurso de “profissionalismo do ensino” 

(LOURO, 2004, p. 394) surgido no final dos anos 60 e na década de 70, e sobre a professora 

insurge a responsabilidade pela precarização do trabalho docente. Nesse sentido, 

Acompanha essa nova orientação do campo educativo uma ênfase no caráter 

profissional da atividade docente, o que é feito relegando o afeto, a espontaneidade e 

a informalidade nas relações intraescolares a uma posição secundária. Há uma 

tendência em se substituir a representação da professora como mãe espiritual por uma 

nova figura: a de profissional do ensino. De fato, essa expressão é muitas vezes 

empregada nas mensagens governamentais, nas orientações dos múltiplos órgãos 

administrativos criados para regular o sistema educacional, na mídia e até mesmo 

pelas próprias professoras e professores. Esse profissionalismo caracterizava-se pela 

valorização de um outro tipo de habilidades dos professores e professoras. Agora caía 

sobre eles uma avalanche de tarefas burocráticas, exigindo-lhes uma ocupação 

bastante intensa com atividades de ordem administrativa e de controle; determinava-

se, também, que sua ação didática se tornasse mais técnica, eficiente e produtiva. 

(LOURO, 2004, p. 395). 

Sem trazer argumentos balizadores do famigerado vitimismo, é importante ressaltar 

que, esse corpus professora se constrói mediante as contraditórias relações sociais e de 

produção. Às mulheres-professoras devemos enfatizar que todos os estereótipos impostos não 

lhes foram aceitos passivamente, na resistência velada ou organizada, a professora demarca seu 

lugar na profissão. Reivindica políticas educacionais democráticas quanto às garantias de 

igualdade de acesso e permanência, luta valorização do magistério, e por isso é preciso pensar 

que, 

As mulheres, nas salas de aulas brasileiras e nos outros espaços sociais, viveram, com 

homens, crianças e outras mulheres, diferentes e intrincadas relações, nas quais 

sofrem e exercem poder. Pensá-las apenas como subjugadas talvez empobreça 

demasiadamente sua história, uma vez que, mesmo nos momentos e nas situações em 

que mais se pretendeu silenciá-las e submetê-las, elas também foram capazes de 

engendrar discursos discordantes, construir resistências, subverter comportamentos 

LOURO, 2004, p. 399).  

Essa ação profissional militante é também percebida nas décadas finais do século XX 

e permanece no corpus da mulher-professora, expressos principalmente mediante as políticas 
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educacionais postas em voga nestas épocas. E quanto às políticas educacionais, nos anos de 

1980, surgiram variados documentos legais que modificaram o principal entrave da lei 

educacional vigente, o modelo de ensino médio profissionalizante compulsório, já 

evidenciando os interesses dos grupos sociais médios e altos que desejavam a progressão 

vertical do ensino mediado pelo nível médio.  

Desse contexto, então, surgem o Parecer n. 860/81 que defende o fim da 

preponderância da formação especial em detrimento da parte de educação geral, mas preserva 

a educação para o trabalho e propõe a extinção da exigência da habilitação profissional como 

condição para a aquisição do certificado de conclusão do curso; o Parecer n. 177/82, habilitação 

profissional seria mantido, porém, substituível pelo aprofundamento em determinadas ordens 

de estudos gerais. Em 1973, o MEC apresentou a proposta que se tornava Lei n. 7.044, de 18 

de outubro de 1982 aproveitando boa parte das recomendações do CFE. 

Moura (2007, p.14) enfatiza que a profissionalização obrigatória vai se desvanecendo 

no final dos anos de 1980 e a metade de 1990, com a promulgação da Constituição de 1988 e a 

aprovação da Lei n. 9.393/1996. A educação profissionalizante de 2º grau começa, então, a se 

extinguir, restringindo-se sua permanência apenas nas instituições federais renomadas como as 

Escolas Técnicas Federais - ETFs e Escolas Agrotécnicas Federais EAFs e em alguns poucos 

sistemas estaduais de educação, estes por força de suas receitas para financiamento adequado e 

professores qualificados com remuneração adequada, delimitaram suas ofertas nas áreas de 

Técnico em Contabilidade, Técnico em Administração e Técnico em Secretariado, pois não 

demandam aparelhamento mais específico. Por outro lado, as escolas federais consolidaram sua 

atuação principalmente na vertente industrial ofertando cursos de Técnico em Mecânica, 

Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mineração, Técnico em Geologia, Técnico em 

Edificações, Técnico em Estradas (as ETFs), e, no ramo Agropecuário (EATs). 

Essas escolas federais segundo Moura (2007, p. 14-16) consolidam-se como referência 

em qualidade na preparação profissional, no entanto permanece seu caráter elitista na medida 

em que se restringe aos centros de desenvolvimento econômico acentuado tanto na indústria, 

como no comércio e no agronegócio, além de ser efetivamente seletiva para conter a demanda, 

uma vez que não possuía unidades suficientes para enlaçar essa qualidade com equidade de 

oportunidade de acesso. 

Os anos de 1990, em meio aos debates da atual lei de educação e as defesas pelo ensino 

médio integrado e politécnico ganham evidência; ressurge o velho conflito da dualidade na 

estrutura do ensino brasileiro. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 21-55). 

Evidenciam-se as prescrições normativas, suas incoerências e contradições mediante o projeto 
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de ensino médio e educação profissional e tecnológica face sua inclusão na educação básica 

com modalidades ofertadas concomitante, sequenciada e integrada, explicitada nos debates e 

na revogação do Decreto n. 2.208/97 e a construção do Decreto 5.154/2004.  

Esse processo, como acentuam os autores, foi fruto da retomada das mobilizações 

organizadas da sociedade civil, dentre as quais as de defesa pela escola pública, prevalecendo 

a concepção neotecnicista6 (SAVIANI, 2007) ou tecnocrática da Educação Profissional, 

mediante a aprovação do Decreto de 1997, pois restabelece o dualismo e assume o ideário da 

pedagogia das competências idealizado pelos defensores da reestruturação do mercado ou do 

capital, através da flexibilização da economia e do trabalho. 

A reordenação dos objetivos e ações formativa da EPT presentes nas reformas 

educacionais durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso demonstram o caráter 

imperioso e comercial das políticas educacionais, alinhadas aos interesses imediatos do mundo 

empresarial e, conforme as recomendações dos organismos internacionais como o Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (KUENZER, 1989; MANFREDI, 2002; 

FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).  

Sucessivamente perdemos o apoio parlamentar para a aprovação da lei em termos 

propostos e chegamos à LDB n. 9.394/96 e, no seguinte, ao Decreto n. 2.208/97 e à 

Portaria n. 646/97. Enquanto o primeiro projeto de LDB sinaliza a formação 

profissional integrada à formação geral nos seus múltiplos aspectos humanísticos e 

científico-tecnológicos, o Decreto n. 2.208/97 e outros instrumentos legais (como a 

Portaria n. 646/97) vêm não somente proibir a pretendida formação integrada, mas 

regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função 

das alegadas necessidades do mercado, o que ocorreu também por iniciativa do 

Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de sua política de formação profissional. 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 25). 

Entre os projetos em disputa prevalece àquele de representação do neoliberalismo 

educacional em detrimento daquele voltado à formação da cultura geral, defensor da escola 

básica unitária organizada nos níveis elementar para a aquisição dos saberes necessários à 

compreensão da participação social e produtiva, do básico e fundamental esperava-se a 

formação da autodisciplina intelectual, a autonomia moral vista à formação da omnilateralidade 

humana. Fundado nos princípios científicos gerais, no desenvolvimento das habilidades 

instrumentais básicas, nas categorias de análise histórico-crítica da realidade, numa perspectiva 

 
6 Consiste na retomada do tecnicismo, sob novas bases: o neotecnicismo, implantado na educação a partir dos anos 

1990, para Saviani (2008, p. 440), nas empresas consiste na busca de qualidade total, relacionada à satisfação total 

do cliente e, no caso dos trabalhadores, ao incorporar a ideologia dela, o “vestir a camisa da empresa”, visa atingir 

eficiência e produtividade. Aplicado na educação, manifesta-se na tendência a considerar os profissionais da 

educação como prestadores de serviço, os estudantes (e seus responsáveis) como clientes e a educação como 

produto. 

 



 63 

 

de formação multilateral dos sujeitos e sujeitas da educação profissional (KUENZER, 1989; 

MANFREDI; 2002). 

Prevalece com a aprovação do Decreto n. 2.208/97 a complementaridade da Educação 

Profissional expressa nos objetivos (Artigos 1º e 2º), bem como na sua organização como 

modalidade em que sua oferta poderia ser de modo concomitante e sequencial, dividida nos 

níveis básico, técnico e tecnológico (Art. 3º). E no artigo 4º, expressa claramente o propósito 

do ensino médio profissional, sua relação estreita com os propósitos do mercado e sua demanda 

de postos de trabalho reordenados ou precarizados por força da reestruturação flexível, da busca 

de uma qualidade concorrencial, visando os nichos de consumo mediado por uma produtividade 

tecnologicamente viável, personalizada e versátil para esses diferentes públicos. (BRASIL; 

2019).  

Em contraposição ao exposto e por sua clareza conceitual, as forças de resistência 

fundamentam as práticas de institucionalização do Decreto n. 5.154/04. Essa luta, apesar das 

divergentes compreensões quanto a sua aprovação seria uma retomada da restauração do projeto 

de ensino médio integrado, politécnico e omnilateral. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005). 

 Esse Decreto visou regulamentar o parágrafo 2º do art. 36 e os artigos 39 a 41 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, referentes à educação profissional, observando as 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Quanto à 

organização, continuou a oferta dos três níveis, desenvolvida por meio de cursos e programas 

de: I - formação inicial e continuada de trabalhadores; II - educação profissional técnica de nível 

médio; e III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação (BRASIL, 

2004).  

Para orientar essa oferta discorrem nos Artigos 2º e 3º, respectivamente, que todos os 

níveis sejam organizados por áreas profissionais mediante a estrutura sócio ocupacional e 

tecnológica; organização com articulação entre educação, trabalho e emprego em consonância 

com o desenvolvimento científico e tecnológico; prever os itinerários formativos para a ofertas 

dos cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores no conjunto de etapas 

que compõem a organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando 

o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos; prevê a oferta similar à educação de jovens 

e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador. (BRASIL, 2004). 

No que tange às premissas articulação e integração, o Artigo 4º, preconiza que a 

educação profissional técnica de nível médio, será desenvolvida considerando os objetivos 
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contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição 

de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. No campo da pretensão do ensino médio 

integrado de forma de oferta nas modalidades integrada, destinada aos concludentes do ensino 

fundamental, para conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; concomitante, oferecida 

também aos que tenham concluído o ensino fundamental ou que estejam cursando o ensino 

médio, de caráter complementar; pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, 

podendo ocorrer: “a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; ou c) em instituições de ensino distintas, mediante 

convênios de intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos unificados”; finalmente o subsequente, oferecido somente a quem já tenha 

concluído o ensino médio, garantido as condições de formação geral e as condições de 

preparação para o exercício de profissões técnicas. (BRASIL, 2004). 

Deste contexto emerge a concepção de ensino médio integrado como travessia 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005), fundada nos pressupostos impostos pela realidade 

dos 10.646.814 jovens entre 15 e 17 anos que vivem em condições de pobreza, com renda 

familiar per capita entre meio salário a dois salários mínimos, que exige sua entrada antecipada 

no mundo do trabalho, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - Pnad/IBGE de 2005 expostos pela revista da 

Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação -CNTE (BRASÍLIA, 2013, p. 132).  

E assim defendem em face da sociedade atual, “a forma integrada do ensino médio à 

educação profissional... como condição necessária para a travessia em direção ao ensino médio 

politécnico e à superação da dualidade educacional, em busca da efetiva transformação da 

estrutura social” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005 p. 99-102). Fundados nos 

pressupostos de um projeto de sociedade de enfrentamento da realidade brasileira, vista 

superação do dualismo educacional e de classe e rompimento da simplificação mercantilizada 

do trabalho, perpassa pelo segundo o da articulação entre ensino médio e educação profissional; 

o da adesão de todos os responsáveis por essa formação, bem como o princípio da articulação 

escola e família.  (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005 p. 100). 

Um dos meios representativos de efetivação do ensino integrado se materializa em 29 

de dezembro de 2008, quando são criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), Lei n. 11.892 Artigo 5º. Corresponde à continuidade das políticas 
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educacionais para EPT, já no então Governo Lula (2000-2013), aspectos já apontados 

anteriormente, porém, dada sua contemporaneidade, importa salientar, além da criação dos IF’s, 

o processo de expansão da rede federal, as distorções dos programas de formação profissional 

como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, acentuando 

os desafios e as perspectivas expressas nas propostas em confronto com a realidade brasileira.    

Ferretti (2014) sistematiza os preceitos básicos dessa instituição conglomerado à Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, definido com lugar de 

formação superior, básica e profissional nas modalidades nos sentidos vertical e horizontal. Nesse 

sentido, importa trazer à baila: 

Como autarquias, os Institutos Federais têm autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar podendo, por isso, criar e extinguir 

cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, registrar os diplomas dos cursos 

que oferecem e exercer a acreditação e certificação profissionais. As instituições de 

ensino superior estão submetidas aos mesmos processos de regulação, avaliação e 

supervisão que regem as universidades federais (FERRETTI, 2014, p. 70). 

Quanto às suas finalidades e característica, expressas no Artigo 6º, os Institutos 

oferecem educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, 

considerando uma formação e qualificação que considere a atuação profissional nos diversos 

setores da economia, enfatizando o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, 

e ainda,  

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais; III - promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; IV - orientar sua 

oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação 

do Instituto Federal; V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; VI - qualificar-

se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições 

públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; VII - desenvolver programas de extensão e de 

divulgação científica e tecnológica; VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a 

produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico; IX - promover a produção, o desenvolvimento e a 

transferência de tecnologias sociais, notadamente às voltadas à preservação do meio 

ambiente. (BRASIL, 2008). 

No âmbito de suas finalidades à Lei, cabe aos Institutos Federais -IF’s, a missão de 

ministrar educação profissional técnica de nível médio, através de cursos integrados 

prioritários, destinados aos concluintes do ensino fundamental (Ensino Médio Integrado) e para 

o público da Educação de Jovens e Adultos - PROEJA; oferecer capacitação, aperfeiçoamento, 
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especialização e atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da 

educação profissional e tecnológica por meio dos cursos de formação inicial e continuada 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA; Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego -formação inicial e continuada - PRONATEC-FIC); estimular o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade, através pesquisas aplicadas; desenvolver atividades de extensão articuladas com 

o mundo do trabalho e os segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; considerando a geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional estimulando e apoiando processos educativos. (BRASIL, 2008). 

Ferretti (2014, p. 72) ao analisar documentos publicados pela SETEC e pelo IFRN, 

aponta a perspectiva socioeducacional atribuída pelo Governo Federal, a partir da lei, na medida 

em que expressam o vínculo dos IF’s com a justiça social, a equidade, a competitividade 

econômica e a geração de novas tecnologias, e, no âmbito da dimensão ideológica, o foco deixa 

de ser o fator econômico e passa a ser a qualidade social. Será, portanto, o fator de norteamento 

do programa de expansão da rede federal, enquanto “dimensão de uma estratégia de 

desenvolvimento econômico-social sustentável (grifo do autor)” (Ibid. p. 72). E ainda, 

compreende a instituição no âmbito da política pública materializada, com vistas a superar a 

subordinação ao poder econômico, atuando na realidade local e regional em relação cambial às 

realidades mais amplas, intervindo-a na perspectiva de soberania e inclusão social. 

Problematizar essa proposição, refletir sobre ela, decidir-se pela sua aceitação, 

negação ou mudança, constitui o primeiro e maior desafio com que se confrontam os 

recém-criados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a rede a que se 

integram. Há uma legislação que a estipula e cada Instituto desenvolveu seu respectivo 

PDI para o período 2009-2013. O caminho já trilhado indica que a perspectiva de 

negação explícita não se pôs aos IFs, no que diz respeito às suas finalidades, objetivos 

e estrutura, sem o que não haveria sobrevivência institucional. Admitir isso significa 

a aceitação condicional do proposto e, daí, a disposição de colocá-lo em prática. Ao 

fim e ao cabo, será o teste da experiência que mostrará que um efetivo sentido da rede 

como um todo, ou parte dela, atribuiu à proposição governamental, inclusive no que 

diz respeito ao seu sentido político-ideológico. Tal experiência, devidamente 

investigada, poderá evidenciar as razões do sucesso ou insucesso parcial ou total da 

proposta (FERRETTI, 2014, p. 74). 

E, novamente, o lugar da mulher-professora neste processo de expansão da RFEPCT? 

É o que se propõe este estudo, trazer à cena o trabalho da professora no IFMA campus Codó, 

com traçado da sua profissionalidade. Na seção 4 - Traçado Analítico dos Dados trazemos 

algumas considerações sobre o processo de feminização do magistério na EPT, mediante as 
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relações de gênero-trabalho-poder. 
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3 PERCURSO E TRAÇADOS METODOLÓGICOS 

 

De modo usual o percurso é um caminho que se deve fazer, organizado por um roteiro, 

este definimos, aqui, como traçados, no sentido metafórico, consiste no delinear o como 

percorremos esse caminho. Esses termos trazidos para a pesquisa científica nos permite dizer 

algo sobre seus variados significados nas diferentes ciências, mas sobretudo situá-los no entre 

meio do processo de busca exaustiva para compreendermos um fenômeno, tomando-o em sua 

amplitude dialética. Reservamo-nos, neste tópico, a trazer o sentido da pesquisa na educação e 

sua importância na formação humana. 

Pesquisamos então, nesse propósito, para melhorar o mundo, estabelecendo critérios 

de verdades historicamente construídos e utilizáveis, para rompermos a iniquidade das ações 

humanas, especialmente quando o vislumbrado é sua emancipação. Para tanto, estabelecemos 

critérios que acompanham “os sentidos da construção de justiça, de solidariedade e de 

transformação da sociedade na direção de mais humanidade entre os seres humanos” 

(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 39). E nessa perspectiva a pesquisa em educação, dada sua 

especificidade, pressupõe, 

 

(...) a educação como prática social humana; é um processo histórico, inconcluso que 

emerge da dialética entre homens, mundo, história e circunstâncias (...) como prática 

social histórica transforma-se pela ação humana e produz transformações nos que dela 

participam (...). É um objeto de estudo que se modifica parcialmente quando se tenta 

conhecê-la (...) permite sempre uma polissemia em sua função semiótica. (GHEDIN; 

FRANCO, 2011, p. 41).  

 

Mediante o exposto, no traçado do percurso de uma pesquisa em educação é mister a 

escolha de um aporte metodológico que apreenda a natureza dela, vislumbrando não apenas 

enumerar os fenômenos, mas também as possibilidades de transformações da realidade. E ciente 

ainda de que esses fenômenos têm conteúdo objetivos e subjetivos, indispensáveis à análise e à 

compreensão do real, caminhamos para ressignificá-los face às necessidades de transformações 

humanas, vista a sua emancipação. Esta pesquisa, portanto, só tem sentido porque “realça a 

necessidade do caráter dialético dessa ciência” (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 43). 

Traçamos um percurso metodológico que eduque nosso olhar no sentido de “aprender 

a pensar sistemática e metodologicamente sobre a coisa vista” (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 

73), para assim identificar os fatos humanos em seus sentidos e significados, sendo explicáveis 

e compreendidos dialeticamente.  

Por esse prisma apresentamos os caminhos trilhados na busca de elementos para 

composição de uma explicação crítica-dialética acerca do processo de feminização do 
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magistério na EPT, na particularidade do IFMA, campus Codó. O tecido da narrativa é 

constituído por várias linhas, cada uma com características próprias, mas no conjunto é o ressoar 

de vozes de mulheres-professoras da EPT. Este traçado nos conduziu para análise das relações 

de gênero-trabalho-poder estabelecidas no processo de feminização do magistério na EPT e os 

reflexos desse fenômeno na profissionalização das professoras do IFMA, campus Codó. 

 

3.1. No percurso, o imprevisto e a redefinição do traçado.  

 

  A proposta de pesquisa apresentada e aprovada no Exame de Qualificação, e que foi 

submetida ao Comitê de Ética na Plataforma Brasil e aprovada em 30 de março de 2020 pelo 

Conselho de Ética de Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão 

(FACEMA), através do Parecer n. 3.943.893, tinha como intuito, evidenciar vozes femininas 

atuantes como docentes na EPT, na perspectiva de trazer à cena, discussões entre os coletivos 

sobre as relações de gênero-trabalho-poder no espaço institucional do IFMA, campus Codó e 

suscitar práticas pedagógicas voltadas para a educação de gênero, por meio da constituição de  

narrativas orais da trajetória histórica dessas professoras, com o registro de memórias acerca de 

sua profissionalização e do exercício do magistério na EPT em meio às contraditórias relações 

de gênero-trabalho-poder.  

Pretendia-se elaborar como produto educacional um documentário intitulado As Vozes 

Femininas na EPT: o que fazem e o que fazem professoras?, utilizando entrevista semi 

estruturada e a técnica do grupo focal, no entanto o cenário pandêmico que se instaurou no 

mundo inteiro, por conta da proliferação do COVID-19, levou as instituições à tomada de 

decisões no sentido de manter o distanciamento social, dentre elas, a suspensão das atividades 

escolares presenciais,  o que nos impôs à redefinição do traçado investigativo da pesquisa; fato 

que influiu nesta pesquisa. Por isso, os procedimentos metodológicos foram alterados, cabendo, 

nesse bloco, escritos explicativos sobre todas as modificações e novos traçados metodológicos 

utilizados para que o ato de tecer e o tecido produzido mantivesse-se coerente aos objetivos 

almejados.  

A pandemia ocasionada pelo vírus COVID-197, novo coronavírus (Sars-Cov-2), 

divulgada em vários veículos de comunicação, dentre os quais na Universidade Aberta do 

 
7
Conforme o site:  https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-coronavirus-recebeu-o-

nome-de-covid-19, publicado em 07 de julho de 2021, “O nome Covid é a junção de letras que se referem a 

(co)rona (vi)rus (d)isease, o que na tradução para o português seria "doença do coronavírus". Já o número 19 está 

ligado a 2019, quando os primeiros casos foram publicamente divulgados” Acesso em 12 de julho de 2021. 
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Sistema Único de Saúde - UNA-SUS, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), por meio do seu diretor, Tedros Adhanom, em março de 2020. 

No Brasil foram expedidas pelo Ministério da Saúde - MS, a Portaria nº. 188 de 03 de 

fevereiro de 2020, com recomendações sobre a situação de pandemia do coronavírus, e a Lei 

nº. 13. 979, de 07 de fevereiro de 2020, que declarou o estado de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional com medidas para enfrentamento da pandemia como: regras de 

isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do 

País. 

Baseado nesses mesmos mecanismos legais e fundado na Portaria nº. 356 de 12 de 

março de 2020, que decreta as medidas de isolamento social, o governo do estado do Maranhão 

publicou decretos para normatizar ações de combate e controle da pandemia, dentre os quais: o 

Decreto n° 36.531, de 03 de março de 2021, que suspende a autorização para realização de 

reuniões e eventos em geral, para aulas presenciais em instituições de ensino, dispõe sobre o 

funcionamento de atividades comerciais na Ilha de São Luís; o Decreto nº.  36.643, de 31 de 

março de 2021 do mesmo ano altera os artigos do Decreto anterior, estendendo os prazos de 

suspensão das atividades nos órgãos públicos e particulares, entre outras providências. E no dia 

19 de março de 2020 estabeleceu por meio do Decreto n° 35.672, o estado de calamidade 

pública em todo território do Estado do Maranhão, e estende novamente o período de 

afastamento social, expresso no Art. 1°, “para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 

e à COVID-19 (Doença Infecciosa Viral)”. (MARANHÃO, 2020). 

Em meio a todo esse cenário, no traçado investigativo da pesquisa manteve-se os 

objetivos geral e específicos, adaptados conforme sugestões apresentadas no Exame de 

Qualificação; mantidos o marco temporal: 1993 a 2015; o lócus, no caso o IFMA, campus Codó,  

no entanto foram alterados os critérios de seleção das participantes,  os instrumentos de coleta 

e de análise de dados no que tange ao uso da técnica de Grupo Focal e ao modo de realização 

das entrevistas, bem como o formato do produto educacional. 

 

3.2 Os caminhos metodológicos. 

 

As propostas de pesquisa podem partir de premissas, ou seja, de uma verdade já 

estabelecida sem que seja um estudo inexequível, superficial ou inexato, conduzimo-nos num 

olhar indagativo que sujeito-objeto-realidade se imbricam dialeticamente. Acreditamos 

também, que nas ciências sociais e humanas todas as explicações, por mais aprofundadas que 

sejam, são sempre recortes do real, uma vez que a “pesquisa só se refere a uma parte do processo 
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de conhecer para modificar ou transformar” (GAMBOA; 2012, p. 111).  

Neste subitem são apresentados os pressupostos norteadores da escolha dos caminhos 

metodológicos, uma vez em que o ato investigativo não pode se dar à revelia dos 

procedimentos, caso contrário permanecerá no campo das especulações empíricas. Por isso, é 

“desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos” (GIL; 2002, p. 45). Neste contexto, se 

torna imprescindível no decorrer do processo, desde a problematização científica da realidade, 

os usos de métodos de coletas adequados, além de uma apresentação satisfatória dos resultados. 

Dado o objeto de investigação do estudo e sua peculiaridade, entendemos que o 

fenômeno em si requereu um tratamento crítico-dialético de abordagem qualitativa, uma vez 

que procuramos dar sentido aos fenômenos, interpretar seus significados e contradições, na 

busca de extraí-los naquilo que esteja imanente e manente.   

Quanto ao caminho metodológico, sua escolha está amparada na compreensão de que 

“os fenômenos devem ser estudados considerando seus entornos, seus ambientes, os contextos 

em que se desenvolvem e têm sentido” (GAMBOA, 2012, p. 11).  Optou-se por uma abordagem 

crítico-dialético compreendida como “pensamento crítico que se propõe a compreender a coisa 

em si e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade” 

(KOSIK, 1976, p. 20), para que possamos captar “a coisa em si” (grifo do autor) contidas nos 

diferentes significados, nas representações sociais e profissionais, nas atitudes e nas vozes das 

participantes do estudo. Nesse contexto, 

As abordagens crítico-dialéticas… partilham do princípio da contextualização. Isto é, 

os fenômenos devem ser estudados considerando seus entornos, seus ambientes 

naturais, os contextos em que se desenvolvem e têm sentido. Nesse sentido, essas 

abordagens podem ser consideradas críticas. No entanto, as abordagens dialéticas dão 

prioridade às categorias de temporalidade (tempo) e historicidade (gênese, evolução 

e transformação). (GAMBÔA, 2011, p. 126) 

Em outras palavras, pretendemos conhecer a realidade para além de sua aparência 

“fenomênica”, respaldada nos princípios da contextualização, na temporalidade e historicidade 

dos fenômenos,  

[...] conhecer adequadamente a realidade...não se contenta com esquemas abstratos da 

própria realidade, nem com suas simples e abstratas representações, tem de destruir a 

aparente independência do mundo dos contactos imediatos de cada dia” (KOSIK, 

1976, p. 134).  

Essa interpretação sob o prisma da dialética origina-se do método dialético, que, 

conforme Gil (2002, p. 48) atingiu seu apogeu com Hegel, depois reformulado por Marx, 

buscava-se explicar a realidade pressupondo que todos os fenômenos apresentam características 
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contraditórias, organicamente unidas e indissolúveis. Por isso, as contradições transcendem-se, 

dando origem a novas contradições que passam a requerer a ação interventiva dos sujeitos 

historicamente construindo e construindo-se. Empregado em pesquisa qualitativa, é um método 

de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. 

Assim, baseada nos pressupostos da teoria crítica e da teoria dialética, fundamentou-

se o desenvolvimento desta pesquisa; eis o porquê da escolha da perspectiva crítica-dialética na 

busca de evidenciar categorias investigativas explícitas, implícitas e subjacentes das/nas 

relações de gênero-trabalho-poder vivenciadas no espaço da EPT, permeado pela condição de 

gênero. 

Para tanto, de acordo com Gamboa (2012, p. 113), reiteramos que essa abordagem 

metodológica tem perspectiva de análise qualitativa do tipo participante, visto que o/a 

pesquisador/a “ao realizar o processo de observação participa, de alguma forma, no campo de 

pesquisa com o objeto investigado” (MEDEIROS, 2017, p.56).  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza como descritivo-exploratório. Ao 

descrever o objeto são apresentadas as características dos fenômenos, mas considerado numa 

realidade historicamente situada, entrelaçada das relações antagônicas e contraditórias 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52-3), além de favorecer a explicação da razão de ser dos 

“fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 1989, p. 

46).  

Na perspectiva de ampliar o conhecimento do objeto de pesquisa sobre o assunto e 

descrever o estado da arte. (MEDEIROS, 2017, p. 4), recorreu-se aos pressupostos da pesquisa 

bibliográfica e documental. 

Nesse caminhar utilizou-se a pesquisa documental para análise de documentos oficiais 

institucionais que elucidam o objeto investigativo, dentre os quais o Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMA, campus Codó (2008 a 2012; 2012-2016) - PDI; a plataforma do Sistema 

Unificado de Administração Pública (SUAP), Editais de Homologação de Concursos Públicos 

para Carreira de Magistério na EPT, realizados de 1996 a 2016. 

  

3.3. Sobre Lócus e as participantes da pesquisa. 

 

O Ensino Profissional no Maranhão iniciado com a criação das Escolas de Artes e 

Ofício em 1909, permaneceu por muito tempo restrito à capital do estado, São Luís. Somente 

em 1947 foi oficializado institucionalmente o ensino profissional agrícola no estado, por meio 

do Decreto nº 22.470, de 20 de outubro de 1947, que criou a Escola Agrotécnica de São Luís, 
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mais tarde, em 04 de setembro de 1979, pelo Decreto nº. 83.935, foi transformada em Escola 

Agrotécnica Federal de São Luís, hoje IFMA- campus Maracanã (MARANHÃO, 2014).  

A instituição locus da pesquisa, o IFMA, campus Codó, foi criada pela Lei 8.760, de 

30 de junho de 1993, como Escola Agrotécnica Federal de Codó- MA e autorizada para 

funcionar pela Lei nº. 1.923, de 28 de julho de 1993, contudo iniciou suas atividades educativas 

somente em março de 1997 (MARANHÃO, 2014). Em conversa com a atual Direção de Ensino 

do Campus fomos informados que a demora para o início das atividades se deu por falta de 

professores para compor o quadro e alunos matriculados. Essa informação se confirma pelo 

Edital EAF nº. 03, de 20 de dezembro de 1996 (edital de reabertura de Concurso Público para 

Seleção de Professores de 1º e 2º Graus).  

Desde sua origem, mantém-se localizada no Povoado Poraquê, Zona Rural do 

município de Codó, estado do Maranhão.  A data de sua criação, em nível nacional, é marcada 

pelas políticas neoliberais desenvolvidas pelo Governo Federal, sob comando do então 

Presidente da República Fernando Henrique-FHC (1995-2002). Época definida na literatura 

como período de reestruturação do capital nacional, por força do fenômeno de globalização, 

para adequar-se ao processo de desenvolvimento do capital financeiro internacional 

(ANTUNES, 2009, p. 68-70). No campo educacional retomam-se as discussões em torno da 

identidade da Educação Profissional no país, que historicamente sempre reproduziu na 

dualidade do ensino, quando à educação profissional de modo obrigatória ou 

compulsoriamente, seria o destino de jovens oriundos/as da classe trabalhadora e o ensino 

propedêutico destinado aos filhos/as das classes abastadas brasileira. Somente com a LDB nº 

5692/71 a Educação Profissional adquiriu o status de modalidade de ensino. 

Quando da expansão da RFEPCT a EPT está em volta das discussões em torno do 

ensino médio integrado à educação profissional. Sob a prerrogativa da Lei nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, a Escola Federal Agrotécnica de Codó juntamente com o Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Maranhão - CEFET-MA e as Escolas Agrotécnicas de São Luís e de 

São Raimundo das Mangabeiras tornaram-se campi do IFMA. A partir de então, a EAF- Codó 

passou a responder pelo nome de IFMA, campus Codó, com a oferta de mais três cursos de 

nível médio, hodiernamente na perspectiva do ensino integrado: Agroindústria, Meio Ambiente 

e Informática.  

Atualmente, além desses três cursos, oferta na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, por meio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, os cursos de 

Agroindústria, Comércio e Manutenção e Suporte em Informática. E, seis cursos de nível 
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superior: Bacharelado em Agronomia, Licenciatura em Ciências Agrárias, Licenciatura em 

Matemática e Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências Biológicas e Graduação de 

Tecnologia de Alimentos. E, através do Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR, 

oferece os cursos de Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em 

Química. Em nível de Pós-graduação lato sensu oferta a Especialização Ensino de Ciências e 

Matemática. (MARANHÃO, 2019). 

A Escola Agrotécnica Federal de Codó iniciou suas atividades com um quadro de 33 

(trinta e três) professores, dentre os quais 12 (doze) eram do gênero feminino.  A maioria das 

docentes com pós-graduação, 08 (oito) em nível de lato sensu, especialização e 3 (três) em nível 

stricto sensu: uma doutora e duas mestras. Havia apenas 01 (uma) docente que possuía somente 

a graduação; nesse período oferecia o Curso Técnico de Agropecuária. A primeira turma 

concluiu em 1999, com 89 (oitenta e nove) alunos (MARANHÃO, 2008, p, 35-6).  

De acordo com os estudos de Aguiar-Santos (2018, p. 60-2), após o processo de 

expansão da Rede Federal, na qual a antiga EAF- Codó tornou-se campus do IFMA, houve um 

aumento significativo do número de professores. Quando esse estudo foi realizado existiam 82 

(oitenta e dois) docentes, dentre os quais 37 (trinta e sete) eram mulheres (45%). Assim, 

percebe-se “uma considerável participação do gênero feminino neste mercado de trabalho em 

relação ao masculino” (Ibid. p. 61). No entanto, quanto aos dados, ao ser realizada uma 

consulta, em 2021, na plataforma do SUAP8, para fins desta pesquisa, o IFMA, campus Codó, 

possui 89 (oitenta e nove) docentes. Dentre os quais, 48 são professores e 41 professoras, 

distribuídos/as nas diferentes áreas de ensino que envolve a área técnica e das disciplinas do 

núcleo comum. Conforme tabela 1 abaixo, o número de professoras aumentou nos últimos anos. 

Suas titulações em relação ao sexo masculino mantem-se equilibrada; as variações ocorrem no 

âmbito das relações de gênero-trabalho-poder, como serão descritas nas análises dos dados. 

Tabela 1- Quantitativo de Docentes por Gênero e Formação -IFMA-Codó - 2021 

FORMAÇÃO HOMENS MULHERES 

Graduação  01 01 

Especialização 05 04 

Mestrado 21 24 

Doutorado 19 11 

Pós-Doutorado 02 01 

TOTAL 48 41 
FONTE: SUAP - Elaborada pela autora. 

 
8
 Dados do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), coletado em 05 de julho de 2021 para fins dessa 

pesquisa. 
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Os dados da tabela 1 comparados ao período de início das atividades do IFMA campus 

Codó após a expansão, demonstrado por Aguiar Santos (2018) revelam que o magistério na 

EPT, se encontra em processo de feminização, no entanto, ainda prevalece de modo majoritário 

a representação do gênero masculino.  

Quanto ao processo de escolha das participantes da pesquisa, tomando esses dados 

acima mencionados e outros obtidos na pesquisa documental, organizou-se o processo de 

elaboração /reelaboração dos critérios de participação no estudo em foco. Ressaltamos que 

iniciamos a pesquisa de campo depois do dia 30 de março de 2020; data do Parecer n. 3.943.893 

expedido pelo CEP-FACEMA, neste período já estávamos no contexto da Pandemia de COVID 

- 19, e, com a decretação do Estado de Calamidade de Saúde Pública, a nível Federal e Estadual, 

foram suspensas as atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino, por força do 

necessário afastamento social.  

Esses fatores implicaram no processo de escolha das professoras participantes, o que 

acabou acontecendo em dois momentos: o primeiro corresponde aos procedimentos de escolha 

planejado no projeto de pesquisa e qualificado pela Banca de Avaliação do IFMA, campus 

Monte Castelo, do curso de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica em Rede - 

profEPT; o segundo corresponde ao período em que estava decretado o afastamento social e as 

atividades educacionais presenciais do IFMA, campus Codó, que como as demais instituições 

também foram suspensas, assim como dos campi onde estão atualmente algumas das possíveis 

professoras investigadas. 

No primeiro momento, o processo de escolha se iniciou a partir de dados coletados na 

pesquisa documental, baseada no critério de seleção das possíveis entrevistadas: àquelas que 

atuaram/atuam no magistério da EPT dentro do período que engloba o marco temporal da 

pesquisa. 

Dentre os documentos consultados obtivemos, no PDI-EAF - Codó (2008-2012), os 

dados para identificação de 06 (seis) professoras que atuavam nessa instituição desde 1993, que 

seriam possivelmente colaboradoras da pesquisa ao concederem as entrevistas. Ao analisar o 

Edital nº 03 de 20 de dezembro de 1996 e o Edital nº. 119 de 28 de janeiro de 1998, todos 

destinados ao provimento de cargo para professor/a de 1º e 2º na EAF-Codó, percebeu-se que 

dentre as possíveis colaboradoras, 05 delas iniciaram suas atividades docentes como professora 

substitutas, todas prestaram um desses concurso públicos mencionados e foram aprovadas. 

Destas, apenas 03 (três) foram nomeadas, 02 (duas) em 1997, de acordo com a Portaria nº. 07 

de 01 de abril de 1997 e a terceira, em 1998, conforme a Portaria nº. 26 de 02 de março de 1998. 

Das nomeadas, apenas a última permanece no quadro de docentes do IFMA campus Codó até 
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os dias atuais. As outras 03 (três) professoras não se encontraram dados quanto suas aprovações, 

mas as localizamos em outros campi, após consulta ao SUAP. Diante disso, depreendemos que 

todas se mantiveram na RFEPCT, via concurso público. Mediante esses dados, definiu-se que 

as 06 (seis) professoras iriam compor o grupo de investigação para o desenvolvimento do grupo 

focal e a entrevista semiestruturada.  

Enfatizamos que essas duas técnicas de coleta de dados estavam previstas no 

planejamento investigativo inicial, e foram alteradas e/ou substituídas por conta das 

dificuldades logísticas de desenvolvimento em meio ao estado de pandemia do COVID -19, 

isolamento social e a suspensão das atividades pedagógicas presenciais nos IF's. As entrevistas 

semiestruturadas seriam realizadas de modo presencial, gravadas, transcritas na forma de 

narrativas. O material gravado seria editado e transformado em um documentário que seria a 

proposta inicial de produto educacional. Os impedimentos citados e a resistência das 

colaboradoras em serem entrevistadas via online no Google Meet, influíram na realização da 

entrevista, esta foi modificada para o formato digital no Google Forms (ocorrida no segundo 

momento). Quanto ao grupo focal, sua inviabilidade consistiu também porque, sendo 

presencial, 03 (três) das possíveis entrevistadas atualmente não trabalham no campus Codó, e 

moram em outras cidades; outra, quanto ao estado de pandemia, certificamo-nos que tanto as 

colaboradoras e a como esta pesquisadora não se sentiram seguras para realizá-los. 

Localizados por meio do SUAP, os e-mails e o campus que atuam atualmente das 

professoras colaboradoras, enviamos, entre 11 agosto a 11 de setembro de 2020 o convite, o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE e o Roteiro da Entrevista. 

Até o momento em questão havia-se alterado apenas o modo de realização da 

entrevista que seria agora online no Google Meet, mas o intento de gravar e transformá-la em 

documentários ainda prevalecia. 

No conteúdo dessa comunicação eletrônica informou-se sobre o processo 

investigativo, além do período para serem executadas as entrevistas. Para realização desta, 

propusemos o período de 01 a 11 de setembro para serem efetivadas, via online, por meio do 

aplicativo de videoconferência Google Meet. No entanto, dentre as convidadas apenas 03 

professoras retornaram nossas solicitações, confirmando suas participações. Destas, apenas 01 

(uma) aceitou o encontro online para ocorrer a entrevista, 01 (uma) enviou o texto por escrito, 

e outra, respondeu as questões contidas no roteiro, utilizando o aplicativo de mensagem, com 

gravação de áudios. Esses fatos impediram a realização do documentário, sendo uma das 

principais motivações que alteraram a proposta do produto educacional desta pesquisa. 
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Reforçamos que o contexto da pandemia de COVID 19 foi um dos fatores de 

dificuldades para realização dessa atividade. Porém, através de seus relatos, entregues em três 

tipos textuais, fizemos as transcrições dos gravados e consideramos o texto enviado por uma 

das participantes. Destes retiramos o primeiro bloco de análise que se refere ao querer saber 

sobre o porquê escolheram ser professoras. Todavia, faltavam elementos a serem respondidos 

considerando os objetivos da pesquisa, e estes transcritos não continham elementos suficientes 

para contemplar as pretensões investigativas. Mediante esses infortúnios, identificamos a 

necessária utilização de modificar o formato da entrevista semiestruturada, passando a ser no 

formato eletrônico e aberta a outras professoras que seriam selecionadas; etapa ocorrida na 

segunda fase do processo de coleta de dados. 

A segunda etapa consistiu na execução da entrevista semiestruturada, ocorrida entre os 

dias 02 e 29 de maio de 2021. Estabeleceu-se como critério de seleção que as participantes 

deveriam ser docentes efetivas da RFEPCT, via concursos públicos realizados entre 1999 e 

2016 e atuantes no lócus de pesquisa. Foram participantes da investigação, professoras do 

IFMA, campus Codó, as professoras que atuaram quando ainda era a Escola Agrotécnica 

Federal de Codó (EAF) e as que entraram na RFEPCT no período da expansão; essas serviram 

para complementar a análise ao trazerem mais elementos das categorias de estudo: gênero-

trabalho-poder. 

As entrevistas foram realizadas por meio da Plataforma do Google Suíte, através do 

programa Google Forms. Obtivemos um número total 16 (dezesseis) retornos, dentre os quais 

02 (dois) professores do sexo masculino responderam, o que consideramos uma atitude 

colaborativa, mas inexpressível para fins de análise crítica do objeto de estudo, pois quaisquer 

generalizações poderiam não corresponder à realidade. Entre as professoras, 14 (quatorze) 

atenderam à solicitação respondendo a entrevista, o que corresponde a 34,1% das docentes 

integrantes do quadro de servidores. Dentre as quais, após análise, considerou-se as respostas 

de 11 (onze) professoras (26,8%), por apresentar elementos sobre os quais baseou-se o traçado 

analítico desta pesquisa. 

Destaca-se que todas as colaboradoras aqui foram nomeadas fazendo referências a 

algumas mulheres brasileiras, de diferentes épocas que, de longas datas, percorreram nesta luta 

de se fazer ser ouvida, vista, respeitada, vivenciaram a luta pelas condições de igualdades de 

oportunidades nas mais diferentes esferas de atuação social. Elas são: Dionísia Gonçalves Pinto 

(Nísia Floresta), Leila Roque Diniz, Dandara dos Palmares, Carlota Pereira de Queirós, Celina 

Guimarães Viana, Patrícia Rehder Galvão (Pagu), Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, 

Bertha Lutz, Mietta Santiago (Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira); Maria da 
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Penha Maia Fernandes; Rose Marie Muraro; Marielle Francisco da Silva (Marielle Franco); e 

Laudelina de Campos Melo. No entanto, utilizamos apenas as iniciais destes nomes, como 

forma de resguardar tanto as memórias de todas essas mulheres que fizeram de suas vidas a 

história de luta pelos direitos de ser gente, mulher, mãe, profissional de qualquer raça, credo ou 

classe social. E ao mesmo tempo, preservar as identidades das colaboradoras diretas desta 

investigação. 

Foi conduzido o processo investigativo zelando pelo cuidado ético, destinado às 

colaboradoras no registro de suas trajetórias profissionais, ressignificadas pelas suas memórias. 

Para o planejado documentário havia a necessidade de que as professoras entrevistadas, 

autorizassem o uso de suas imagens, no entanto esse pedido não foi acatado. Como fizemos 

abordagens para colaboração de forma voluntária, garantimos-lhes a liberdade de aceitar ou 

desistir do processo investigativo.  

Fundamo-nos nas orientações da Lei nº. 510 de 07 de abril de 2016, que normatiza as 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Nela, se transcorre sobre as definições 

terminológicas, os princípios, o processo de consentimento livre esclarecido, bem como os 

possíveis riscos que venham ocorrer com nossos colaboradores. As técnicas e instrumentos de 

coleta e análise de dados obedecem a essa prerrogativa legal. 

E ainda, porque compreendemos que o limite ético da pesquisa é “traçado pela 

dialética entre consciência individual, sociedade civil e sociedade política legitimamente 

empossada. Todavia, a consciência do pesquisador é a última instância de decisão” (NOSELLA; 

2008, p. 11). 

Reiteramos que nossas colaboradoras tinham ciência que poderiam desistir do 

processo de coleta de dados em quaisquer momentos, desde que seja sua vontade e 

conveniência. E ainda essa possibilidade não lhes causou danos nem pessoais, nem 

profissionais. E assim o fizemos diante das desistências ocorridas. 

 

3.4. Para análise das relações de gênero-trabalho-poder: os instrumentos traçados.  

 

Considerando a opção pela perspectiva crítica-dialética nesta pesquisa, durante o 

período de coleta de dados, na pesquisa de campo, foi utilizado o seguinte instrumento 

metodológico: entrevistas semiestruturadas e delas retirados as narrativas escritas, que estão 

expostas aqui, como recortes de depoimentos. Importa no momento da escolha do instrumento 

de coleta e de análise considerar os fenômenos que estão “relativos a fatos e acontecimentos 

que foram significativos e constitutivos de sua experiência de vida” (CHIZZOTTI, 2006, p. 52). 
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De acordo com Rocha-Coutinho (2006), as pesquisas de gênero estão ligadas aos contextos, à 

experiência e ao envolvimento pessoal do/a pesquisador/a; sua relevância consiste no uso de 

múltiplas metodologias.  

Por isso, concordamos com Minayo (2012, p. 63) porque compreendemos que no 

trabalho de campo a relação entre pesquisadora e pesquisadas perpassa por uma relação 

interacional possibilitando que a fala seja reveladora, exaltando nela, aspectos elucidativos, 

(...) de condições de vida, da expressão dos sistemas de valores e crenças e, ao mesmo 

tempo, ter a magia de transmitir, por meio de um porta-voz, o que pensa o grupo dentro 

das mesmas condições históricas, socioeconômicas e culturais que o interlocutor. 

(ibid.: 2010, p. 64)  

Nesse parâmetro, pressupomos que todo conhecimento é socialmente construído, 

portanto inexiste a perspectiva neutra, principalmente nos estudos de gênero (ROCHA-

COUTINHO, 2006). Neste estudo privilegiamos as entrevistas semiestruturadas como um dos 

instrumentos de coletas de dados, pois: 

No caso das mulheres, ao dar voz a elas, torna-se possível que se dê conta da natureza 

dialética de sua consciência (...). Assim, torna-se importante que as mulheres falem 

sobre suas experiências, sobre sua situação no mundo, a fim de que assumam a autoria 

sobre suas vozes e vidas. (ROCHA-COUTINHO, 2006, p. 67).  

Essa técnica consiste no ato de estimular as entrevistadas, possibilitando que no 

primeiro momento da coleta pudessem narrar os episódios importantes da vida profissional, que 

no caso, foi no IFMA, campus Codó.  Nesse sentido, a narrativa foi incitada por meio de 

questionamentos que focalizavam os eixos discursivos (SOUSA; CABRAL, 2015, p. 80), os 

quais são as categorias gênero-trabalho-poder. Tal pretensão visava evidenciar, por meio do 

processo de rememoração, expusessem as significações expressas a partir das situações de 

trabalho-gênero-poder vivenciadas pelas participantes da pesquisa, expostas, mediante o 

contexto de vivência na Educação Profissional, as inquietações geradas, as impressões 

sensibilizadas, as perspectivas do exercício profissional, enfim as teias de relações estabelecidas 

face ao contexto e as categorias de análise.  

Ressaltamos que essa opção metodológica é também política, porque define e expressa 

o lugar de fala das sujeitas que historicamente ocuparam papéis secundários ou mesmo foram 

invisibilizadas, seja no espaço doméstico, seja na produção da existência material, seja no 

campo das ciências enquanto lócus de elaboração de conhecimento. As suas narrativas 

expressariam a pessoa-que-fala e pessoa-que-participa da pesquisa, que tem interpretações da 

realidade fundadas nas suas experiências profissionais e pessoais, tanto no âmbito objetivo 

como subjetivo; significa retirar os silêncios historicamente impostos em nossa sociedade, 
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[...] se quisermos melhor entender como as ideologias dominantes muitas vezes 

contraditórias, refletidas e reforçadas pelos diferentes tipos de discurso, estruturam 

nossas instituições e moldam a vida cotidiana das pessoas, é necessário ouvir não 

apenas o que as pessoas reais dizem de suas vidas concretas, mas também como elas 

o dizem e porque o fazem desta forma. (ROCHA-COUTINHO, 2004, p. 67). 

Neste sentido, organizamos a aplicamos a entrevista semiestruturada via Google Meet. 

Depois a fizemos no modelo de formulário eletrônico. Mesmo assim, seguimos o trabalho, 

norteado por Sousa e Cabral (2015, p. 89), que divide esse processo em etapas e fases. A 

primeira nomeada de Etapa de Preparação; depois a Etapa de Aplicação (nesta constam três 

fases – iniciação, narração central e perguntas) e, a última etapa composta pela fase conclusiva. 

Segue os respectivos esclarecimentos de cada uma das etapas e fases e os critérios de análise 

fundados nas categorias gênero-trabalho-poder, considerando os princípios de 

contextualização, temporalidade e historicidade dos conteúdos contidos nos relatos. 

No período de preparação, o intuito foi explorar o campo de investigação, conforme 

Minayo (1994; 2012), é o momento de efetuar a primeira atividade investigativa, que consiste 

em [...] “Estabelecer os fundamentos do trabalho em campo”. Assim, formulou-se questões que 

refletiram nossas intenções investigativas baseadas nos objetivos estabelecidos, que também 

tivessem questões imanentes com temas, tópicos e relatos que ocorrem durante a narração para 

a entrevista gravada (somente com uma professora) e para a entrevista no formulário eletrônico. 

Neste período, catalogou-se nos documentos oficiais a nível local, regional e nacional, 

impressos ou digitais, bem como na plataforma do SUAP os elementos/dados favoráveis à 

organização do roteiro de entrevista com fins na análise crítica-dialética.  

Nesse processo recorremos às orientações de Minayo (2012), quando enfatiza que 

numa análise dialética, urge-se o intento de compreender, interpretar e dialetizar os fenômenos. 

Para tanto, nas pesquisas qualitativas, a 

Matéria-prima é composta por um conjunto de substantivos cujos sentidos se 

complementam: experiência, vivência, senso comum e ação. E o movimento que 

informa qualquer abordagem ou análise se baseia em três verbos: compreender, 

interpretar e dialetizar (MINAYO, 2012, p 03). 

Embora os sujeitos e sujeitas humanas tenham vivenciado as mesmas experiências 

(ação coletiva), sua vivência é única (individual) e compõe o corpo de conhecimentos 

provenientes do senso comum (chão dos estudos qualitativos). 

Compreender é exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista 

que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse entendimento... é preciso 

levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma 

manifestação do viver total...é preciso saber que a experiência e a vivência de uma 

pessoa ocorrem no âmbito da história coletiva e são contextualizadas e envolvidas 

pela cultura do grupo em que ela se insere. [...] Ao buscar compreender é preciso 
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exercitar também o entendimento das contradições: o ser que compreende, 

compreende na ação e na linguagem e ambas têm como características serem 

conflituosas e contraditórias pelos efeitos do poder, das relações sociais de produção, 

das desigualdades sociais e dos interesses. (MINAYO, 2012, p. 04) 

Reconhecidos os termos estruturantes da pesquisa, e ainda retomando as finalidades 

de compreender os dados, para confirmar os pressupostos da investigação ladeados por nossas 

questões norteadas, nos propomos a conhecer exaustivamente nosso objeto envolto de seus 

contextos sociais, profissionais e da condição do gênero professora nas relações de trabalho e 

poder. 

Seguindo o norteamento planejado, foram desenvolvidas as fases 2 e 3 do processo de 

coleta de dados.  Na Segunda Fase: Narração Central consistiu na espera investigativa, pois 

deixou-se a narração fluir, evitando interromper o relato, encorajar a fala de modo não verbal e 

esperar os sinais de finalização. Solicitou-se que a professora narrasse sobre as experiências 

que a levou ao magistério, as motivações que a conduziu para essa escolha profissional.  Na 

sequência expõe-se sobre o processo de entrada na Educação Profissional, suas expectativas 

iniciais, o transcurso do exercício da profissão professora, suas impressões, as relações 

estabelecidas. Neste momento inicial, conforme o roteiro da entrevista foi composto pelos 

seguintes tópicos: 1-Sobre VOCÊ, professora: pediu-se que descrevesse um pouco sobre si 

mesma, nomeando-se ou não, dados pessoais, logradouro, como as devidas alterações ocorridas 

desde seu nascimento até o exercício profissional;  2- FALE SOBRE SUA VIDA ESCOLAR: 

pediu-se que descrevesse sobre o local onde estudou, nomeando a escola, caracterizando-a 

(pública ou privada), como era sua relação com os/as professores/as, que disciplinas mais 

gostava, enfim que expusessem suas lembranças; 3- FORMAÇÃO ACADÊMICA: solicitou-se 

que falasse sobre o curso (graduação e pós-graduação) que fizera, a instituição e ano que 

estudou. 4. DOCÊNCIA: neste tópico definia-se o porquê da escolha pela docência, destacando 

as lembranças das suas vivências de ser professora.  

Na sequência, a Terceira Fase: Perguntas, foram elaboradas cuidadosamente para 

que as subjetividades da investigadora não interferissem nos relatos, indagativas focalizando o 

exercício da docência na EPT no IFMA, campus Codó. A seguir as indagações, elaboradas para 

as entrevistas: Como se deu sua trajetória formativa e profissional, suas vivências, dificuldades 

enfrentadas? Como é ser docente num espaço que historicamente se configurou como um lugar 

ocupado apenas por professores do gênero masculino? Que traços dessa condição de gênero-

trabalho-poder foram vivenciadas/observadas? Que marcas da condição de gênero foram 

experienciadas/observadas mediante o exercício do magistério na EPT? Salientamos que essas 

mesmas questões compuseram a entrevista no formato de formulário eletrônico (Google 



 82 

 

Forms), bem como o roteiro inicial contido na fase 02. 

Em relação às três professoras que acolheram o convite de participar desta pesquisa, 

reiteramos que apenas uma professora se deixou gravar sua narrativa, as duas outras docentes 

que atuaram na época da EAF-Codó entregaram as narrativas de modo diferenciado: uma por 

escrito e a outra por gravação de voz. Mediante o exposto, planejou-se uma outra forma de 

aplicação da técnica de coleta, a entrevista semiestruturada, via online, na qual o público 

ampliou para as demais docentes que entraram na RFEPCT, IFMA, campus Codó, no período 

de expansão. De posse dos dados coletados na plataforma do SUAP, do roteiro da entrevista 

que seria narrada, reorganizamos as questões da entrevista, todas se mantiveram coerentes aos 

objetivos do estudo, apenas foram transpostas as indagações, com as devidas adaptações para 

o programa Google Forms.  

Foram construídos os critérios de análise, considerando as características de 

contextualidade, temporalidade e historicidade do conteúdo das falas das entrevistadas em 

relação às categorias gênero-trabalho-poder, referente às perguntas elaboradas para a entrevista, 

e aos objetivos desta pesquisa. Seguem os critérios de análise: 1. Elementos de identificação 

pessoal e de formação; motivação para ser professora; 2. Elementos do ser mulher-professora 

no espaço androcêntrico da EPT; 3. Traços que expressam as relações de gênero-trabalho-poder 

no IFMA, campus Codó. 4. Marcas da condição de gênero-trabalho-poder 

vivenciadas/observadas no magistério na EPT. A partir desses critérios, organizou-se o 

conteúdo das entrevistas expostas na análise.    

De acordo com Sousa e Cabral (2015), a técnica de entrevista de cunho qualitativa, 

denominada não estruturada, se contrapõe ao tradicional modelo pergunta-resposta da grande 

maioria das entrevistas, pois ordena as perguntas e as faz a partir de seu próprio vocabulário.  

Sua utilização, favoreceu na versatilidade para coleta das informações e possibilitou checagens 

adicionais para investigar uma experiência concreta, além de fornecer informações que ajudem 

na interpretação de efeitos inesperados, como os ocorridos durante esse processo. 

As análises dos dados estão apoiadas na vertente qualitativa. No que se refere a essa 

abordagem, Fonseca (2002) enfatiza o elemento subjetivo com meio de compreender e 

interpretar as experiências tendo em vista a análise das informações narradas de forma 

organizadas. 

Selecionamos instrumentos de análise de dados marcados pela “visão de mundo, pela 

postura teórica e valores do/a pesquisador/a o grupo de pesquisadores” (GAIO; CARVALHO; 

SIMÕES: 2008, p. 65) que possamos prever a interação do/a pesquisador/a com o objeto a ser 

estudado; reconhecer a marca da subjetividade presente nos instrumentos de coleta; e, não 
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considerar os fatos rígidos, tangíveis e relativamente imutáveis, que podem ser conhecidos sob 

a análise na forma de generalizações provisórias, mas científicas. 

Quanto à ordenação do processo de burilagem dos dados, fez-se o seguinte 

procedimento organizativo no levantamento analítico:  

(1) dos textos teóricos e referências que balizaram o projeto e agora precisam ser 

complementadas; (2) do material de observação, que geralmente está contido no diário 

de campo, fonte legítima de informação para compor a análise; (3) dos documentos 

(...) institucionais que porventura existam, que foram pesquisados e que devem ajudar 

na contextualização do objeto; (4) das entrevistas, resultados (...) e de outras fontes 

primárias (que devem ter sido desgravadas caso a interlocução tenha sido mediada por 

gravações). Os elementos citados nos itens 1, 2, 3 são contextuais. Os do item 4 dizem 

respeito ao conteúdo das falas (e escritas) e das observações que a partir de então 

devem ter prioridade numa leitura atenta, reiterativa e cheia de perguntas. A esse 

movimento costumo chamar de ‘impregnação’ ou ‘saturação’ (MINAYO, 2012, p. 10). 

Acréscimo do termo e grifo nosso. 

Tomando por base as orientações de Minayo (2012, p. 10-12) sobre sua proposta 

dialética de análise de dados, de posse dos critérios de organização do conteúdo das entrevistas 

para análise dos dados coletados. E ainda, definida as categorias concretas: gênero-trabalho-

poder, de posse do conteúdo das falas/escritos, analisamos os dados visando compreender, 

interpretar e dialetizar para chegar ao movimento de “impregnação/saturação”. A análise 

destacou os seguintes elementos: os conceitos imanentes, subjacentes ou evidentes sobre as 

categorias; os princípios de mutualidade e exclusiva para elucidar as contradições imanentes, 

subjacentes ou evidentes sobre as categorias; e, finalmente, a análise crítica dialética do 

conteúdo das entrevistas, mediante as contradições argumentadas sob os princípios da 

contextualização, temporalidade e historicidade.   

Para complementar a interpretação e compreensão do que nos propomos investigar, 

nestas categorias, recorreremos aos princípios de classificação, exaustão e mutualidade 

exclusivistas (GOMES, 2002, p. 70), para fins de elucidação das contradições, comparar as 

similaridades, divergências e superações, evidenciando suas origens e em relação ao contexto 

mais amplo. 

Destacamos os dois níveis de análise dialética (MINAYO, 2012), “primeiro nível de 

interpretação” que são os das determinações fundamentais (conjuntura socioeconômica e 

política e a historicidade do grupo pesquisado e o contexto sócio-histórico) geradoras destas 

contraditórias relações de gênero-trabalho-poder. A partir da identificação e compreensão 

destas, começamos o processo de enumeração/análise das marcas/dos traços destas categorias 

expressos nos discursos e nos relatos que apresentam aspectos alocáveis como denunciante, 

caracterizante ou anunciante das categorias concretas. Consiste, pois, numa elucidação das 
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relações de gênero-trabalho-poder manifestas no espaço de trabalho da EPT.  

Para tanto, considerou-se o contexto do espaço institucional no qual as professoras 

exercem sua profissão (IFMA, Campus Codó), para também identificar/compreender/dialetizar 

as contradições, expressivas nos relatos das relações de gênero, de trabalho e de poder 

(categorias concretas). 
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4 TRAÇADO ANALÍTICO DOS DADOS 

  

4.1. Entre traços e marcas, o magistério na EPT e as relações de gênero-trabalho-poder 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, que nos levam a análise das relações de 

gênero-trabalho-poder no espaço da EPT, para assim fazê-la, tomamos essa modalidade de 

ensino como um espaço de ocupação feminina, pois agora têm maior representação, atuando 

como professoras. Neste sentido, focalizamos essas mulheres atuantes nas diversas áreas, sejam 

nas disciplinas do núcleo comum, seja nas áreas técnicas de formação profissional. E mediante, 

os resultados obtidos pelos instrumentos de coleta investigativa, apresentamos as considerações 

críticas-dialéticas das análises, a partir do conteúdo das respostas dadas pelas professoras 

durante a entrevista.  

Perguntamos às nossas colaboradoras, o porquê da escolha pela docência, e, como se 

deram suas trajetórias profissionais, que vivências tiveram, quais dificuldades 

enfrentam/enfrentaram.  

N.F.: [..] A escolha [...] se deu justamente porque a minha mãe, foi professora da rede 

municipal [...]. Meus pais trabalhavam por um tempo na Zona Rural, e depois vieram 

para Codó. A gente veio com eles para cá. Então minha mãe, sempre professora, desde 

eu acho, dos quinze anos dela. E nós tivemos, portanto, esse contato com o magistério, 

através da minha mãe [...]. 

L.D.: [...] Brincava de ser professora na infância [...]. Durante a graduação, dava aulas 

em sistema de contrato [...]. Esses fatos contribuíram para a escolha da profissão.  

D.: [...] eu não escolhi ser professora. Ser professora me escolheu! Certo! As 

adversidades fizeram com que me tornasse docente. E graças a Deus eu acabei 

gostando do que eu estava fazendo [...] não eu não sei dar aula. Mas aí, minha amiga 

disse assim: ‘tu já desta aula! Lembra que tu gostaste, naquela turma lá, naquele 

projeto social!’ E eu disse: é mesmo! Então vamos lá! Eu encarei esse desafio de ser 

docente, eu aprendi a ser docente.  

Percebemos nestes comentários, que profissão de magistério tem variadas vias 

condutoras de acesso, expressos pelas entrevistadas. A primeira se tornou professora, porque 

sua mãe assim o era, como uma espécie de determinismo social. A segunda, demonstra o brincar 

de ser professora como algo especificamente feminino. E a terceira, como oportunidade de 

trabalho, em sua viabilidade e facilidade de acesso. Todas, no entanto, não se tornaram 

professoras por opção no sentido de seguir a carreira de magistério como emancipação social, 

mas induzidas por força das estruturas socioculturais impostas e vivenciadas. 

Um aspecto que a declaração da última professora nos demonstra está relacionado ao 

entendimento, ainda presente no imaginário social, de inferiorização da profissão docente, 
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portanto, como atividade inferiorizada, cuja prática, não exige muita instrução, ou 

conhecimentos específicos. Denota-se o que a sociedade atual reproduz, no âmbito da 

valorização do magistério e da formação docente, como uma área de atuação vulnerável, na 

qual quaisquer profissionais, sem qualificação para a docência, adentram. Aspecto muito 

peculiar na Educação Profissional e Tecnológica, pois boa parte do contingente de professores 

são bacharéis sem qualificação para a docência. 

 O que permite afirmar que a profissão docente, ao trazer o estigma do trabalho 

inferiorizado, condiz nos dizeres de Bourdieu (2019, p. 146 -152), entre àquelas posições 

sociais dominadas pelas mulheres que se situam essencialmente “nas regiões menos dominadas 

de poder”. E, neste sentido, compreendemos que o magistério é um dos principais exemplos, 

pois é localizado como ocupação que não leva à valorização social, uma vez que no processo 

de divisão sexual do trabalho, esse ofício se enquadrou no campo de atividade assistencial 

determinada pelo Estado de patriarcado público.  

Mas, nem sempre a docência foi pertencente ao universo feminino. Segundo Michael 

Apple (1988), esse fenômeno ocorreu no final do século XIX. Para o autor, a feminização do 

Magistério pode ter ocorrido porque os homens foram abandonando paulatinamente essa 

profissão. Permanecendo nela, mas ocupando majoritariamente os cargos de mais alta 

remuneração e status (APPLE, 1988, p. 18). 

E no Brasil, dentre muitas estudiosas na área de feminização do magistério, Ferreira 

(1998), ao sistematizar o processo histórico desses estudos, declara que somente no século XIX, 

com o surgimento das primeiras escolas normais, as mulheres têm a oportunidade de dar 

continuidade aos seus estudos e de ingressar em uma carreira profissional. E assim, confirmar 

que, 

A feminização do trabalho docente acontece em concomitância com a expansão 

mundial dos sistemas de ensino, por sua vez, como um requisito do próprio 

desenvolvimento do capitalismo. Associado ao ‘abandono’ pelos homens [...]. O 

número de mulheres na profissão docente cresceu assustadoramente no decorrer do 

século XIX. Ao final deste período, em Pernambuco, mais da metade da clientela das 

escolas que preparavam para o magistério era do sexo feminino. (FERREIRA, 1998, 

p. 1-6). 

Neste sentido, o magistério se configura numa profissão que não a afasta das funções 

determinadas pela sociedade patriarcal, porque as condições econômicas levam-nas ao 

rompimento das barreiras e nos faz adentrar no mundo profissional, mediado pelo magistério. 

No entanto, estigmatizadas sob o signo da inferioridade que o sexo feminino representa em 

relação ao masculino.  

Nesses aspectos percebemos que o ofício de docente carrega o estigma da 



 87 

 

inferioridade, de trabalho invisibilizado apesar de se apresentar como oportunidade 

profissional.  Reconhecem sua importância, no entanto, expressam suas negativas no âmbito da 

emancipação seja pessoal ou profissional, pois esse desprestígio recai sobre o gênero feminino 

nessa condição subvalorizada. Ressaltamos, porém, que a profissionalização da professora, 

sofre também por força das condições sociais/classe de raça e de trabalho no contexto das 

mutações econômicas promovidas pelo Estado neoliberal para vias de reestruturação do capital. 

Corroboram aqui as prerrogativas de Saffioti (1976, p 173-174) pois, na sociedade 

comandada pela lei de mercado e acúmulo de capital, todos as representações de gêneros 

sofrerão exclusões, quer em virtude de sua cor ou raça ou em virtude da não-qualificação de 

sua força de trabalho, pois são instaladas as condições desiguais de acesso educacional para 

atingir o êxito econômico, valor central das sociedades capitalistas. Para as mulheres, 

entretanto, além desses fatores “o sexo opera, via de regra, como fator de discriminação que 

tende a alijá-las da estrutura ocupacional ou a admiti-las em posições que não comprometam a 

estrutura de poder já ocupada pelos homens” (SAFFIOTI, 1987, p. 174). 

É nesse direcionamento que se compreende que as entrevistadas trazem consigo as 

marcas dessas exclusões demonstradas nos categóricos de suas escolhas profissionais, no 

exercício da docência, nas quais as dificuldades e superações imprimem em suas trajetórias 

profissionais o descrédito social da profissionalidade, todos envoltos nesse universo da 

educação. 

Foi perguntado às colaboradoras sobre representações do magistério na Educação 

Profissional, como é ser docente num espaço ocupado por professores do gênero masculino?  

P.: Ao chegar no campus [...], senti um ‘peixe fora d'água’, um ambiente de trabalho 

comandado por homens e com predominância na área de Agrárias.  [...] vinda de outra 

cidade, precisei construir minha autoridade trabalhando e mostrando resultados junto 

aos alunos [...]. Me deparei com vários rótulos e venho desconstruindo-os com 

discurso e ação.  

C.P.: É um desafio diário, pois precisamos sempre nos posicionar diariamente contra 

falas machistas em nosso ambiente de trabalho, principalmente, no que diz respeito a 

fazer pesquisa, organização de eventos científicos e assumir um cargo no trabalho. 

Somos às vezes julgadas por opiniões pessoais quando assumimos um cargo, e não 

por nossa postura profissional e competência. Ser mulher no espaço historicamente 

ocupado por homens é comprovar diariamente a sua formação acadêmica, capacidade 

intelectual e mérito próprio em fazer parte do corpo docente da instituição. 

C.G.: Espaço historicamente masculino e na área da [...] prevalece o gênero 

masculino. A gente tem sempre que está se impondo, falando em alto e bom tom, 

muitas vezes à mercê da ‘generosidade’ do colega; precisamos constantemente 

mostrar que temos conhecimento já que por ser mulher na área de exatas, entende-se 

de imediato que um homem sempre sabe mais. 
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M.F.: É um desafio, às estruturas sociais e políticas da instituição serem configuradas 

e dimensionadas para a esfera masculina, sobretudo em um campus agrícola. Percebe-

se a prática dos hábitos e as configurações que reservam à marginalidade à esfera 

feminina, observada na ocupação de cargos e nos direcionamentos das ações. 

M.P.: Difícil, muitas vezes humilhante, desconfortante e muitas vezes me sinto 

somente um objeto de desejo ou de enfeite. 

Observamos nas falas das entrevistadas, aspectos que revelam um grau de opressão 

nos seus espaços de trabalho. Expressões como “precisei construir minha autoridade 

trabalhando e mostrando resultados”; “nos posicionar diariamente contra falas machistas”; 

“sempre ter que estar se impondo, falando em alto e bom tom; reservam a marginalidade a 

esfera feminina; “muitas vezes humilhante, desconfortante”. Todos esses argumentos 

materializam um ambiente profundamente demarcado pelo uso do poder masculino, definidos 

naquilo que Bourdieu (2019, p. 56) define como violência simbólica9 objetiva e subjetiva.  

Nesse direcionamento, é mister compreender que os falares das professoras não devem passar 

despercebidos, não devem ser minimizadas quaisquer tipos de violências, nem tão pouco é um 

discurso de vitimização do feminino. É, primeiramente, algo que deve ser compreendido, 

discutido, assimilado, por todos e todas sujeitas/os deste lócus laboral, numa perspectiva crítica 

dialética para fins de superação dessa condição de exploração-dominação. 

Nesse espaço educacional percebemos, nos relatos, que ainda persistem as divisões 

sexuais do trabalho, expressos especificamente quando as professoras entrevistadas declaram 

que continuam sendo um espaço em que o “poder masculino se expressa nas estruturas sociais 

e políticas da instituição” (declaração da entrevistada M. F.). 

O ambiente na EPT perpassa por relações que expressam, na fala das professoras as 

representações gênero-trabalho-poder que negativamente exigem dessas profissionais 

constante vigilância e uma exausta ação defensiva. Ares a serem superados, através de ações 

interventivas que provoquem mudanças de mentalidades nos diferentes coletivos sociais 

internos e externos à EPT, e assim provocar mudanças culturais. 

Essas afirmativas, sintetizam que, na escola de formação profissional, lócus dessa 

investigação, se institui como um ambiente de trabalho, no qual as mulheres professoras têm de 

se impor constantemente contra as investidas machistas, que ora duvidam de suas competências 

 
9
 (...) são produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, (grifo do autor) para o qual 

contribuem agentes específicos (entre os quais os homens com suas violências físicas e violência simbólica) e 

instituições familiares, Igreja, Escola, Estado. [...] A violência simbólica se constitui por intermédio da adesão que 

o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) ... ou em outros termos, quando 

os esquemas que ele põe em ação para se ver e avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (alto/baixo, 

masculino/feminino, branco/negro etc.), resultam da incorporação de classificações, assim naturalizadas, das quais 

seu ser social é produto.  
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profissionais, ora desqualificam seus trabalhos e áreas de estudo que atuam. Todas essas 

características apresentam uma representação de gênero-trabalho-poder, que expressa 

indubitavelmente o lugar feminino no magistério, e este, enquanto trabalho assalariado de 

maioria feminina, traz à tona relações de exploração-dominação entre os sexos.  

Essa tríade, como já explicitado, ao nosso ver nesse estudo sintetiza os pressupostos 

nos quais a divisão sexual do labor se sustenta, explanada por Saffioti (1976); Sá Dias (2010); 

Biroli (2018), todas compreendem que na analogia sobre gênero e trabalho, a posição das 

mulheres, nas relações de trabalho é o cerne, nas quais as manifestações de poder se manifestam 

e se conflitam antagonicamente. 

Ainda no âmbito dos questionamentos foi solicitado que as professoras respondessem 

sobre: Quais os traços expressam as relações de gênero-trabalho-poder no IFMA?  

C.P.: Ao chegar no campus no dia da minha apresentação [...]. Fui levada a uma sala 

da diretoria onde estavam os representantes (homens apenas) de cargos mais altos e 

algumas das primeiras perguntas foram envolvendo questões pessoais [...] que nada 

tinham relação com o contexto de trabalho [...]. Uma outra situação, [FULANO] 

estava distribuindo as disciplinas e falou para mim: ‘Professora nem pense em 

engravidar agora. Estamos bem apertados com professoras afastadas por licença de 

maternidade’.   

C.G.: [FULANO] insatisfeito em como as coisas tinham se encaminhado [...], em sua 

fala tornou a abordar sobre o ocorrido, me agredindo passivamente-verbalmente, 

diminuindo meu trabalho, minha postura enquanto [...]. Após o final da sua fala, o 

direito de fala é naturalmente e obviamente meu. Mas não foi o que aconteceu, [...] 

voltei a tentar falar mais uma vez e imediatamente, e agora eu tinha 3 homens me 

silenciando.  

P.: Quando solicitei afastamento para realizar um curso de formação [...], em que 

arcaria com todos os custos (passagem, hospedagem, inscrição) e obtive uma resposta 

de recusa da chefia, sem explicação plausível. Tive que recorrer à direção geral para 

obter a liberação e não ter descontos no salário.  

E.G.: Uma vez, uma reunião estava marcada por um gestor homem, com várias 

professoras mulheres, a maioria mães, em que não foi perguntado a elas sobre seus 

horários. Aconteceu que algumas delas não poderia estar na reunião por questões 

maternais (eu ouvir uma professora falando que o filho estava dodói), entretanto eu 

ouvir o gestor falar que aquele problema não era dele. 

B.L.: Interrupção consecutiva de falas ou descrédito delas. Ou um setor inteiro 

composto por homens, pelo fato de receberem ordens de uma mulher (superior direto), 

nem sempre executam da melhor forma o serviço solicitado ou faziam contrário ao 

solicitado sem comunicar ou explicar o motivo. 

M.S.: Ter sido assediada e não ser levado em consideração algumas particularidades 

de mulher grávida. 

M.P.: Constrangimento no que se refere aos momentos de fala [...]. 

As entrevistadas expõem, a partir de suas vivências, tendo experienciado ou percebido, 

situações que confirmam o poder do sexo masculino no âmbito da Educação Profissional e 
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Tecnológica, conforme os argumentos anunciados a seguir: [...]”; “Professora nem pense em 

engravidar agora”; “na reunião por questões maternais [...] ouvir o gestor falar que aquele 

problema não era dele”; “não ser levado em consideração algumas particularidades de mulher 

grávida”, são, portanto, também, os traços que espalham nas relações de gênero-trabalho-poder 

a imposição do capital sobre o gênero feminino. É como se maternidade e profissionalidade 

fossem antagônicas e desarticuladas, passíveis de atrapalharem o desempenho profissional da 

mulher e o andamento técnico-pedagógico da instituição. A maternidade é vista como algo 

negativo, oneroso para o sistema, quando esta condição natural deveria ser respeitada e não 

destacada, como se fosse um dos fatores de desqualificação de competência profissional. E, 

ainda, fundada nas diferenciações anatômicas sexuais, essa contestação polarizada entre 

superior-inferior, representa uma disputa de poder destas “relações sociais de sexo” (SÁ DIAS, 

2009, p. 63 apud KERGOAT 1996). 

Depreendemos disso que, os padrões nos quais foram organizados a divisão sexual do 

trabalho são diversos e diferentes, para a mulher, por ter sido historicamente delegada às tarefas 

maternais em detrimento das profissionais. Quando isso inverte, não é a instituição que mudaria 

sua organização considerando as peculiaridades do sexo feminino, mas o contrário, é esta mãe-

profissional que deve acumular as funções sem prejuízos dos seus rendimentos e produtividade.  

Tais situações, remontam às explicações de Bourdieu (2019, p. 77) sobre a lógica da 

economia das trocas simbólicas, nela as construções sociais que determinam o estatuto social 

de objeto de troca, são destinadas às mulheres conforme os interesses masculinos, ou seja, de 

acordo com o “capital simbólico masculino”, e assim reduzidas a instrumentos de produção ou 

de reprodução deste. Em outros termos, suas funções profissionais aliadas às maternais jamais 

poderiam desviar-se daquilo que lhes foram determinadas no âmbito do processo de elaboração 

das identidades femininas. É como se esperasse das mulheres o fracasso, porque distanciou-se 

das suas atribuições naturais e passou a ocupar espaços que não foram projetados para elas.  

No outro grupo de interlocuções das professoras entrevistadas, há também diversos 

aspectos que expõem suas individualidades e reproduzem esse olhar androcêntrico sobre suas 

capacidades intelectuais e profissionais, por exemplo, nos trechos seguintes: “[...] recusa da 

chefia, sem explicação plausível”; “Interrupção consecutiva de falas ou descrédito delas [...]”; 

“Constrangimento no que se refere aos momentos de fala”. 

Conforme o exposto, todas as respostas corroboram para a condição de exploração-

dominação expressas nas relações de gênero-trabalho-poder, pois segundo Biroli (2019, p. 35) 

são originadas pela divisão sexual do trabalho, base da exploração desse sexo, e assim “gênero 

é produzido na forma de exploração dos trabalhos das mulheres”. 
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Nesses argumentos percebemos traços coercitivos e reguladores do/sobre o feminino 

em suas ações laborais, que revelam também o desejo de manutenção do status quo. Bourdieu 

(2019, p. 78), expõe que, mediante a injunção coactiva objetivamente ou subjetivamente, os 

corpos femininos sofrem violência simbólica. Depreendemos, assim, que essas marcas 

desencadeiam, nos sistemas simbólicos, o elemento da opressão.  

E ainda, compreendemos que a condição mãe e professora é elemento que reflete os 

determinantes da exploração-dominação, perpassando pela elaboração do ser feminino binário, 

oposto ao masculino, e, portanto, corpos inferiorizados, e naturalmente adequados às ações 

inferiores, sem poder de voz, de comando e sem protagonismo em quaisquer que sejam suas 

ocupações. Noções estas, muito bem expostas nas suas interlocuções, ao apontarem os traços 

que assinalam os modos operantes das relações de gênero-trabalho-poder. 

Ainda para complementar os aspectos analisados nessa pesquisa, perguntamos para as 

docentes, quais marcas dessa condição de gênero você experienciou ou observou na sua carreira 

de professor/a de EPT? Obtivemos os seguintes retornos: 

C.P.: [...] percebo que são olhares masculinos que tentam rebaixar nossa formação 

acadêmica por achar que determinadas áreas são mais propícias a mulheres [...]. [...], 

acham que nossa formação acadêmica (titulação de mestre) foi mais fácil devido não 

está concentrada em áreas mais exatas (ditas áreas mais ‘masculinas’ por apresentar 

maior números de homens). 

M.P.: Ser objeto de desejo dos homens, seja de professores ou alunos. Existe um 

respeito profissional sim, [...]. Os momentos de fala, ou questionamentos: nesses 

momentos muitas vezes não querem me escutar, minhas falas são diminuídas ou 

deixadas de lado, [...]. Muitas vezes oprimida. Muitas vezes fortalecida pela 

experiência de se superar. Às vezes cansada por ter que lutar um pouco mais que 

homens para demonstrar a minha capacidade, nem sempre me sinto disposta. 

P.: A escolha da roupa para dar aula, por exemplo, é fortemente influenciada pelo fato 

de ser mulher. [...]. Não me sinto representada, não percebo a existência de ações da 

chefia em falar diretamente com as mulheres docentes. 

E.G.: Observo que alguns alunos ficam surpresos pela minha formação, 

principalmente por ser uma disciplina das exatas, que historicamente era coisa do 

gênero masculino. Já vi um colega admirado/surpreso com minha pós-graduação e 

pelas Instituições que estudei. [...] Como trabalho na coordenação e temos o mesmo 

número de coordenadores e coordenadoras não vejo muita diferença de poder. Até 

porque nossa coordenação geral tem uma mulher à frente, percebo que nesse 

departamento nós mulheres temos mais voz. 

B.L.: [...]. Observo que a mulher-mãe tem uma carga de trabalho maior do que o 

homem-pai e isso reflete no nosso trabalho. 

C.G.: [...] é a nossa capacidade para realizar tal tarefa ser posta sempre em dúvidas. 

E você ser sempre desacreditada de início, e no decorrer do processo você mostra o 

inverso, mas isso é recorrente e cansa. [...] Eu tenho o meu devido respeito, o problema 

maior é só nossa voz ser abafada em certas discussões. Discussões em que homens 

estejam envolvidos. 
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R.M.: Para os trabalhos de campo, tive que mostrar que sabia fazer o que eu falava, 

que manejar animais de grande porte não é só tarefa para homens. Às vezes, me sinto 

injustiçada, pois quando ocupava o cargo mais alto, fiquei muito pressionada. Hoje 

tem um homem na mesma posição, e não vejo a mesma cobrança. 

M.F.: Situações de constrangimentos no que se refere ao aspecto profissional, na 

tentativa de invisibilidade da ação e competência das mulheres. 

L.C.: Não percebo grandes diferenciações. Embora exista uma predominância de 

homens em cargos de direção. 

M.S.: As professoras têm conseguido ter voz nas discussões sobre o trabalho, e isso 

vem colocando a mulher nesse espaço embora ainda tímido de poder, relacionado à 

questão do gênero. [...] Que as atividades de gestão ainda são quase que 

exclusivamente masculinas, especialmente os cargos de direção geral de ensino. 

M.F.: Uma das instituições que mais prezam pela cordialidade e respeito nas relações 

cotidianas. Porém, sem espaço para funções de confiança. 

Mediante o exposto, destacamos nas seguintes interlocuções aspectos que confirmam 

outros estudos quando discutimos sobre as relações de gênero e uso do poder no contexto do 

mundo do trabalho. Dentre os quais, nessas falações: “[...] rebaixar nossa formação 

acadêmica”; “[...] surpresos pela minha formação, [...] ser uma disciplina das exatas”; e, 

“[...] trabalhos de campo, tive que mostrar que sabia fazer [...]”, verificamos a nítida presença 

de estereótipos, que desprestigiam a instrução feminina, quando sua formação se encontra em 

alguma das áreas das Ciências Humanas, ou como descrédito disfarçado de surpresa quando 

essa professora pertence aos campos de estudos das Ciências Exatas, Técnica e/ou Naturais.  

Outro aspecto notado nos discursos seguintes: “[...] ao realizar tal tarefa ser posta 

sempre em dúvidas [...] ser sempre desacreditada de início”; “[...] constrangimentos no que 

se refere ao aspecto profissional, [...] invisibilidade [...]”; “[...] atividades de gestão ainda é 

quase que exclusivamente masculina [...]”, notamos novamente, as tentativas de silenciamento 

e descrédito sofridos pelas entrevistadas. Explícitos através do modo de olhar suas 

profissionalidades, seus saberes profissionais, suas capacidades intelectuais para desenvolver 

certo tipo de atividade, além da presença de atitudes reprodutoras da invisibilidade desse 

trabalho feminino. E na última fala desse bloco, reafirma-se a recorrentes afirmações de que o 

poder do macho prevalece, sendo eles os que controlam e estão nas posições de comando.  

Nesse processo Bourdieu (2019, p, 46-59) nos oferece elementos pertinentes e 

complementares à análise ora investigada. Pressupõe que homem e mulher são produtos de 

construção diacrítica, como corpos opostos e “socialmente diferenciados”. Sendo a ordem 

masculina inscrita e impositiva encucando medidas excludentes dos corpos das mulheres na 

execução de tarefas consideradas mais nobres, restando ao feminino, no contexto do trabalho 

capitalista as ocupações no âmbito social, consideradas inferiores.  
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Retomando às primeiras interlocuções, entendemos que representam aspectos 

similares aos notados por Sá Dias (2009, p. 62-65) em sua pesquisa sobre a feminização na 

saúde no contexto da reestruturação do trabalho.  Passadas mais de uma década, na profissão 

docente, local que as mulheres têm sido a representação em numerário maior, esses mesmos 

traços persistem, por força da divisão sexual do trabalho. E, mediante isso, continuamos 

combatendo-denunciando as ações que favorecem a invisibilidade, o descrédito de sua 

formação e sua capacidade laboral como atividade econômica na esfera pública. Traz à tona as 

relações de opressão-oprimido peculiares nas lutas de classe, onde preserva o trabalho 

masculino como superior.  

Neste sentido, Apple, (1998, p. 19) analisa que “a diferença de gênero forneceu um 

meio importante de controle social” e para as discriminações, à medida que novas colocações 

vinham sendo criadas na educação, os homens foram abnegando-se dos infortúnios da sala de 

aula e passaram assumir cargos diretivos, paralelo ao fenômeno de feminização do magistério, 

ocorrido preponderantemente no século XX. 

Temos ainda, alguns trechos não menos importantes de nossas entrevistadas para 

salientar a existência ainda de uma representação tradicional no âmbito das relações sexuais de 

trabalho, que provocam as desigualdades de oportunidades no processo de desenvolvimento da 

profissionalidade das mulheres, sua carreira e prosseguimentos de estudos. Destacamos estes 

dizeres: “[...] objeto de desejo [...]”; “[...] escolha da roupa para dar aula, [...] é fortemente 

influenciada pelo fato de ser mulher”; “[...] mulher-mãe tem uma carga de trabalho maior [...] 

reflete no nosso trabalho”. E de imediato, percebemos, nos dois primeiros depoimentos, que 

persiste a visibilização negativa dos corpos femininos como fêmea a reproduzir e satisfazer os 

desejos do macho, como corpos que os representam.  

Expõe-se aqui, nas arguições de Bourdieu (2019, p. 111), a incessante luta para, sob o 

olhar do outro, se “converter de corpo-para-o-outro em corpo-para-si-mesma”. Isso, portanto, 

exige dessas mulheres uma transformação da experiência subjetiva e objetiva, para fins de 

superação das desigualdades sexuais no mundo produtivo. É preciso que as impressões de si 

mesmas deixem de ser controladas pelo modus de ser dominante androcêntrico, que a debela, 

mediado pela força simbólica e se impõe pela “família, estado, escola e Igreja”. Reforçam, essas 

instituições, esse enquadramento do ser-se de acordo com o olhar dominante, impostos, seja 

pela “pressão por modelos de corpos, pelo consentimento de aceitação” dos estereótipos 

destinados a caracterizar sua feminilidade casta ou profana, seja pela “coerção mecânica”, por 

meio da submissão voluntária ocasionada pelo processo de aculturação (BOURDIEU, 2019, p. 

111). 
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No terceiro trecho, que trata sobre a função cuidar da prole e da família equilibrando-

a com as tarefas profissionais, considerada com ato natural, sobrecarrega e chega a desanimar 

as mulheres.  Nela é reproduzida ainda, a invisibilidade também negativa do trabalho doméstico 

não remunerado, em que sob à mulher impõem-se todas as responsabilidades, de ser quem traz 

os filhos ao mundo. E assim, acumulando funções, desanimam-revigoram suas forças para 

atender às necessidades laborais sejam públicas com seu trabalho remunerado inferior, seja nas 

esferas privadas com trabalho não remunerado inferiorizado de cuidado com seus entes 

familiares. 

 

4.2 Traços da Proposta Didática para o Estudo de Gênero-Trabalho-Poder na EPT: 

como se realizou e o que se aprendeu? 

A organização desta proposta didática, enquanto produto educacional, inicialmente 

consistiu na elaboração de um documentário a partir dos vídeos gravados durante as narrativas 

orais das pesquisadas, mas em meio ao processo de investigação, por interferências do flagelo 

social da saúde mundial que foi a pandemia de COVID-19, houve a alteração desta proposta 

que é aspecto obrigatório nos cursos de pós-graduação de mestrados profissionais. Face ao 

exposto, foi desenvolvida uma Proposta Didática (PD) para fins de que os/as alunos/as 

estudantes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFMA, campus Codó, pudessem 

compreender gênero-trabalho-poder como categorias inseparáveis/indissociáveis das práticas 

sociais nos diferentes espaços, com vistas ao desenvolvimento de uma postura crítica de 

combate ao preconceito de gênero na EPT, bem como na sociedade. 

Para desenvolver esta PD, percebeu-se a necessidade de consultar o coletivo docente 

do IFMA, campus Codó, com objetivo de diagnosticar a realidade e as necessidades 

pedagógicas quanto ao uso didático de temáticas fomentadoras da educação de gênero, do 

trabalho feminino e das relações de poder nos ambientes de formação de EPT. Visou-se elucidar 

compreensões sobre a temática que favoreceriam ao uso deste meio pedagógico nas turmas de 

EPT, ensino médio. 

O processo de elaboração da PD compreendeu 04 (quatro) fases: a primeira, foi a 

realização do diagnóstico para saber sobre o olhar docente a respeito das relações de gênero-

trabalho-poder que ocorrem em seu espaço de exercício da docência, e nas salas de aulas. 

Elaborou-se uma entrevista para fins de atender aos objetivos traçados a esta recomendação 

didática; utilizou-se a Plataforma do Google Suíte para elaborá-la no Google Forms.  

A segunda etapa consistiu na execução do diagnóstico da realidade, para fins de 
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elaboração do Produto Educacional, disponibilizado por meio de formulário online. Nessa etapa 

ocorreu também a tabulação dos resultados, verificando as sugestões docentes, bem como 

analisando suas impressões sobre a temática, para assim planejar a asserção didática.  

A terceira etapa consistiu planejamento e no desenvolvimento (aplicação) da PD nas 

turmas de 1º, 2º e 3º, dos cursos técnicos de Agropecuária, Agroindústria, Informática e Meio 

Ambiente, escolhidas conforme critérios estabelecidos para esse processo. E na última etapa, 

se deu a avaliação do Produto Educacional, considerando os/as docentes envolvidos/as e os/as 

discentes que participaram da atividade didática, no intuito de verificar/analisar a viabilidade e 

validade da PD sugerida. 

Neste subtópico, serão apresentadas todas as etapas com os devidos esclarecimentos 

fundamentados nos referenciais e nas atividades desenvolvidas. Cabe, portanto, primeiramente, 

apresentar e discutir os resultados obtidos no diagnóstico executado entre os dias 03 e 08 de 

maio de 2020, após a realização da primeira e segunda etapa. Informamos que se destinou esse 

formulário a todos/as docentes do IFMA campus Codó, disponibilizado nos seus e-mails 

institucionais e nas redes sociais as quais esse coletivo se comunica oficialmente para o 

desenvolvimento de seus trabalhos docentes. Dos 89 (oitenta e nove) professores e professoras, 

16 (dezesseis) responderam a entrevista diagnóstica, o que corresponde a 17,9% do público 

consultado, sendo um número expressivo e significativo para ser considerado no planejamento 

da PD. Ressaltamos que se preferiu não utilizar termos ou palavras que identificassem o público 

entrevistado para fins de garantir o anonimato destes/as colaboradores/as. 

De acordo com os propósitos investigativos, a seguir apresentam-se as questões com 

as respectivas considerações docentes: Indagamos se era importante discutir, entre alunos/as e 

docentes, temáticas que favorecem a educação de gênero, além de explicarem os motivos para 

sua realização. Dentre os/as docentes entrevistados/as, 100% concordaram ser importante esse 

estudo e discussão em sala de aula. Destes, apresentam-se, os argumentos que consolidam tal 

significação:  

[...] empoderamento das alunas e luta por direitos; para mostrar na prática a 

capacidade feminina, além de justificar a sua luta diária em relação a tudo; para 

que o gênero não seja determinante nas relações de poder no ambiente de 

trabalho; porque estimula a conscientização. Traz para o diálogo situações não 

percebidas em que a mulher é oprimida ou colocada em segundo plano; porque é 

importante o esclarecimento das meninas jovens, para não sofrer com assédios e 

ou outros constrangimentos e saber se posicionar e buscar ajuda quando isso 

ocorrer; para que possamos garantir equiparidade de gênero no ambiente de 

trabalho; [...] importante discutir qualquer tipo de preconceito dentro da sala de 

aula. Nossos alunos não podem continuar replicando comportamentos já descritos 

pela sociedade como inaceitáveis. [...] importantes e necessárias em nossa 

sociedade; vivemos em uma sociedade desigual e num universo de desigualdades 

encontra-se provocada pelas questões de gênero na sociedade patriarcal. Como o 
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papel da escola e da educação é formar as futuras gerações devemos empreender 

ações que visem a diminuição e/ou erradicação das desigualdades; por ser mulher, 

por se tratar de um tema transversal que deve ser trabalhado na escola, e porque 

identifico o interesse crescente dos alunos e alunas. 

Conforme o descrito, as justificativas para o estudo sobre gênero-trabalho-poder em 

sala de aula reforçam os aspectos que esse estudo vem discutindo no âmbito da condição de 

gênero na sociedade atual. As desigualdades de oportunidades no sentido geral, e no interior 

das instituições são expressas pela necessidade de afirmação da mulher com fins a 

findar/superar as ações reprodutoras de preconceitos peculiares da sociedade patriarcal. E as 

discussões em torno do feminino; explicitam as contradições experienciadas no exercício de 

suas profissões, ou nos espaços de formação, mediante as relações de trabalho-gênero-

poder/classe, tornando-se essenciais, pois, 

Nas sociedades urbano-industriais capitalistas, na medida em que o sexo constitui 

um dos fatores de regulamentação da competição no terreno profissional, os alvos 

do processo socializador e os mecanismos motivacionais de que lança mão diferem 

segundo a categoria de sexo a que pertencem os indivíduos. (SAFFIOTI, 1976, 

172).  

Para buscar argumentos mais consistentes quanto à temática desta proposta didática, 

perguntamos se acreditavam que a temática Gênero-Trabalho-Poder na Educação Profissional 

podem ser discutidas nas suas salas de aulas. Dentre as respostas, 81,3%, disseram que sim; 

12,5%, consideram não necessária as discussões do tema em sala de aula; 6,2%, disseram que 

talvez fosse importante. 

Os resultados corroboram a importância de trazer temáticas que envolvam análises 

sobre a mulher, sua formação profissional e as relações de poder que enfrentam nos espaços 

sociais sobre o qual desenvolvem seu aprendizado profissional e exercem sua profissionalidade. 

Sá Dias (2010, p. 62) enfatiza sobre um esforço de explicar “a noção de divisão sexual do 

trabalho como um dos traços das relações sociais de gênero”, acreditamos, face ao exposto, que 

na temática mulher-professora da EPT, mulher-aluna de EPT, importa que sejam elucidadas as 

manifestações das categorias gênero-trabalho-poder como indissociáveis entre si, 

interpenetrada pelas relações sociais peculiares da organização econômica da sociedade 

capitalista que invisibiliza da atividade produtiva feminina. 

Solicitou-se que apontassem as impossibilidades/dificuldades, para desenvolver 

atividades que proporcionam a educação de gênero-trabalho-poder, em suas salas de aulas. 

Dos/Das indagados/as, organizamos as respostas conforme as características dos impedimentos 

expostos, dividimos em 03 (três) eixos-problemas: Centralidade dos cargos nas mãos de 

homens; Lacunas na formação docente e no planejamento interdisciplinar da atividade 
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de ensino-aprendizagem; A condição de gênero não é vista como problema social. A serem 

descritas a seguir, de acordo com cada um dos eixos-problemas:  

EIXO 01: Centralidade dos cargos nas mãos de homens: 

O fato da maioria dos cargos serem ocupados por homens, eles não incentivam 

tão abordagem e discussão na Instituição. Não passam por isso, devido isso, não 

incentivam e não percebem a gravidade da questão [...]; A maior dificuldade é a 

inserção e participação efetiva do gênero masculino, já que temos um corpo de 

servidores masculinos ocupando a maioria dos cargos na instituição [...].  

EIXO 02 - Lacunas na formação docente e no planejamento interdisciplinar da atividade 

de ensino-aprendizagem:  

A formação do formador; Os conteúdos não são direcionados para a temática; A 

ementa da disciplina; A educação é tão técnica e burocrática que acabamos não 

tendo espaço para outros tipos de discussão; [...] encontrar essas possibilidades 

dentro do que é proposto pela disciplina, pois nem sempre é possível acontecer; 

[...] planejamento e execução de atividades interdisciplinares no nosso Campus; 

Como abordar a temática; [...] dificuldade por ser uma disciplina exata e alguns 

alunos estranham tais temáticas no contexto da disciplina (Química Orgânica), 

porém se for disciplinas pedagógicas fica mais fácil acrescentar essas atividades 

na sala de aula, como debates, por exemplo; Formação continuada dos 

profissionais em enfoque nessas temáticas.  

EIXO 03: A condição de gênero não é vista como problema social:  

A dimensão humana seja ela qual gênero for é a maior dificuldade, só tem que 

respeitar e geralmente quando não se concorda tende-se a não ter respeito; [...] A 

percepção de si como agente de poder.; [...] Ter experiência não somente do sofrer 

a ação, mas de exercer a ação; Poder se exerce a todo momento, e somos 

tendenciosos a fazê-lo com que seja mais fraco, vulnerável ou que julgamos ser 

importantes na nossa vida; Embora seja um tema relevante e atual, muitas pessoas 

da nossa sociedade, incluindo jovens, adultos e idosos, consideram um tema 

exagerado, desnecessário, como se fosse simplesmente uma reclamação das 

mulheres, ou até mesmo uma vitimização; [...] é a mentalidade e falta de iniciativa 

de professores e professoras. 

Percebeu-se, nas exposições sobre os impedimentos, que a divisão sexual do trabalho 

social é um elemento fortemente presente na instituição expressa pela Centralidade dos cargos 

nas mãos de homens, o que impõe um ritmo de trabalho pedagógico que tende a não valorizar 

que o processo de aprendizagem profissional perpassa também pela formação da consciência 

de gênero. Outro aspecto apontado são as lacunas na formação docente e no planejamento 

interdisciplinar da atividade de ensino-aprendizagem, há, pois, duas possíveis causas para 

esse fator: uma é o ritmo do processo formativo docente de modo geral, que tem alijado o 

aprendizado da profissão, e, outra, relacionada ao primeiro, é o modo como a sociedade 

brasileira construiu estereótipos sobre o ser feminino e o papel da mulher no campo do trabalho 

produtivo. 
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As políticas de formação destinada ao magistério no Brasil, são expressão desse lugar 

invisibilizado da mulher e de sua capacidade produtiva, ao passo que focaliza os saberes 

técnicos e/ou desqualifica o conhecimento científico da educação, à medida em que essa 

profissão torna a mulher como expressão identitária. E nesse sentido, os estudos sobre gênero 

visando organizar situações didáticas para aprofundamento do tema em sala de aula, acabam 

sendo negligenciados durante a formação docente. 

E quanto ao fato de a condição de gênero não ser vista como problema social, é na 

verdade o reflexo dessa compreensão desvalorizadora do feminino, que se construiu ao longo 

da instalação da sociedade patriarcal brasileira fundada na expropriação do trabalho humano, o 

que modificou as bases de acumulação de capital, porém reproduziu as desigualdades sexuais 

sejam nas relações sociais, culturais inseridas nos espaços formativos e de trabalho. 

Para elaborarmos uma PD que assemelhar-se-ia às necessidades docentes, sendo a elas 

coerentes e propor atividades que sejam compatíveis com a prática docente, além de motivadora 

da necessidade de desenvolver a ação pedagógica vista à educação de gênero nas salas de aulas, 

perguntamos aos professores como abordariam essa temática, considerando as unidades 

curriculares do componente curricular que atuam. Recebemos variadas sugestões, as quais 

procuramos encaixá-las durante o planejamento da PD desta pesquisa, apresentada como 

produto educacional. Com base nas sugestões oferecidas, apresentam-se as seguintes 

proposições didáticas oferecidas pelos/as entrevistados/as para o desenvolvimento da temática 

gênero-trabalho-poder: rodas de conversa; grupos de discussão e debate; projetos 

interdisciplinares; pesquisa de levantamento e tratamento de dados sobre a desigualdade de 

gênero; seminários; consulta a fontes históricas para demonstração; criação cênica, releituras 

artísticas com linguagem fotográfica; jogos teatrais; leitura e análise de obras literárias; 

dinâmicas de grupo com inversão de papéis; conversa informal de cunho informativo-

motivacional destinada às alunas, do tipo: exposição sobre a própria experiência docente como 

exemplo de superação; sobre as dificuldades das mulheres do campo e a mão de obra 

majoritariamente masculina, sobre as mulheres e as questões ambientais e referente à evolução 

da informática e o papel das mulheres. Conforme os comentários a seguir transcritos,   

[...] momentos de discussões e questionamentos; [...] incentivo às estudantes 

mulheres a não desistirem. Reconhecer que para as alunas-mães existem outros 

fatores que dificultam o estudo [...]; falando das dificuldades que já passei antes 

de ser professora, estive em fazendas e como ocorriam essas situações 

embaraçosas; Uso transversal das discussões de gênero no conteúdo; Uso 

constante de dados que fundamentam a desigualdade de gênero, trazendo essa 

realidade para o cotidiano escolar; Realização de eventos que tratassem 

diretamente da temática; atividades em grupo com inversão de papéis: mulheres 

sendo líderes de suas equipes e homens executando atividades que são designadas 



 99 

 

historicamente como femininas. [...] segregar meninos de meninas em atividades 

de equipe ou que necessitem de esforço coletivo, cuja habilidade feminina é 

preponderante no êxito. Isso faz com que meninos entendam ou se coloquem no 

ponto de vista de mulheres e deixem de fazer chacotas ou usem termos sexistas e 

homofóbicos [...]; [...] falar sempre que possível, sobre a importância, valorização 

e dificuldade das mulheres no campo, já que sou professora da área técnica em 

ciências agrárias e essa ainda é uma área com mão de obra majoritariamente 

masculina; Leitura e análise de obras envolvendo personagens femininos em 

contextos realistas e contemporâneos; Debates, rodas de conversa e aulas 

temáticas; As disciplinas de informática não nos permite temas subjetivos [...]. 

Exceto quando abordamos sobre a evolução da informática e em meio a essa 

explicação puxar um debate sobre porque é difícil encontrarmos nomes de 

mulheres na evolução da informática [...], são desconhecidas, ao contrário dos 

homens que tem até livros e filmes; Trabalhos em equipe que envolvessem 

hierarquias no desenvolvimento do mesmo; Minhas disciplinas são extremamente 

técnicas, mas se eu fosse fazer uma relação, como trabalho com meio ambiente, 

eu proporia estudar as mulheres que lutam ou lutaram por questões ambientais. 

Falar sobre a luta da Marina Silva, a morte de Dorothy Stang etc.; [...] acredito 

que fazer debates através de fontes históricas para demonstração; poderia propor 

grupos de discussão, rodas de conversa, execução de projeto com palestras sobre 

a temática. Trabalho com debates em sala de aula, discussão de artigos sobre a 

temática, entre outros; [...] abordaria em debates nas disciplinas pedagógicas, 

pois não ia fugir muito dos componentes curriculares. Através do Levantamento e 

tratamento de dados sobre essa temática. Produção de análise de gráficos; [...] 

por meio de um processo de criação cênica; através de releituras artísticas com a 

linguagem da fotografia; por meio de jogos teatrais, seminários, dentre outros 

procedimentos. 

E, finalmente, para que elencassem os riscos ou danos que essa temática pode trazer 

para o aprendizado dos/as alunos/as estudantes da EPT. Conforme os comentários, a seguir, 

todos os entrevistados consideram que nenhum risco ou danos podem ocorrer, 

Não consigo ver como riscos, mas vejo o princípio da igualdade discutir essa 

temática; acredito que não haveria riscos ou danos às alunas. Queria eu ter tido 

a oportunidade de discutir isso quando estudante; os riscos da não abordagem e 

entendimento da temática se configuram na manutenção das desigualdades de 

gênero e das inúmeras violências a que as mulheres são submetidas. Isso favorece 

a continuidade da opressão e desqualificação do trabalho e de todas as dimensões 

femininas subjugadas ao gênero masculino; Danos não existem o que existem é a 

possível falta de interesse por esse tipo de discussão na sociedade escolar e 

externa. Daí a necessidade de se conhecer minimamente seu público, seus anseios, 

necessidades, vontades, condições sociais atuais, e perceber as nuances e os 

detalhes; Nenhuma discussão é danosa, danosa é quando no ato de se discutir ele 

se perde dentro dessa ação repetitiva e puramente oral e escrita; Itens 

relacionados a artes devem ser levados em consideração, mas as atreladas ao 

Trabalho, emprego, relações sociais e afetivas devem ser levadas em 

consideração; Não vejo risco nenhum, falar sobre essa temática só traz benefícios; 

Só benefícios, pois a construção social cidadã se dá nas oportunidades de ganhos 

na capacidade de entender o mundo e se posicionar como agente do processo; 

Apenas benefícios; Não vejo como algo negativo que ela possa vir a trazer; 

Nenhum; Acho que não traria nenhum risco! Só traria ganhos; não acredito que 

traga riscos, quanto aos danos seriam o de não promover esse debate tão 

necessário e atual”; não considero que a temática traga riscos ou danos para o 

aprendizado, mas sim benefícios aos estudantes, o que poderia ser benéfico para 

a sua formação profissional e para sua formação social; não vejo riscos. Só vejo 

benefícios! Não vejo riscos ou danos, acredito que acrescentaria muito na visão 

profissional e pessoal deles; não vislumbro a ocorrência de riscos ou danos; 

nenhum risco, só traz contribuições positivas, amplia a percepção de mundo.  
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Efetuada a fase de diagnóstico, ocorreu a elaboração e execução (terceira etapa) da PD 

intitulada Proposta Didática para o Estudo de Gênero-Trabalho-Poder nas turmas de EPT, 

aqui explicitada, em que apresenta seu planejamento envolto no processo de aplicação, 

avaliação e validação. 

Entendemos que a proposição de PD, dentre outras metodologias colabora para a 

apreensão da realidade na aprendizagem. Por isso, o seu planejamento obedeceu aos objetivos 

da pesquisa, a análise dos dados e o diagnóstico efetuado, optamos, portanto, por uma proposta 

fundamentada em Gasparin (2002) que apresenta uma Metodologia Problematizadora da 

Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani (2012), a qual advém da concepção dialética 

da educação, em que o conhecimento empírico e o saber científico têm movimentos dinâmicos, 

portanto, revelam suas contradições, que levaram à síntese reelaborada.  Neste sentido, essas 

interpretações, coadunam com a perspectiva de PD apesentada neste documento.  

Pressupõe, dessa forma, que toda noção didática vem da relação dialética entre a 

prática – teoria – prática. Isto é, todo saber origina-se nas práticas sociais, que ao questioná-las 

e analisá-las, buscando compreendê-las e explicá-las, através do conhecimento teórico 

subjacente nestas práticas, volta para a realidade como intervenção social. Atitude que levará a 

uma nova ação de caráter profundamente transformador. Consiste, pois, numa ruptura 

paradigmática do fazer pedagógico, no qual se abole a memorização institucionalizada nos 

espaços escolares.  Assim, propõe-se uma organização didática pautada na realidade para 

elaboração coletiva de saberes, dividida em Prática Social Inicial (considerando a realidade 

averiguar/partir daquilo que os alunos e os professores já sabem); Problematização (reflexão 

dos principais problemas da prática social observada/vivenciada); Instrumentalização (ações 

didático-pedagógicas); Catarse (nova forma de entender a prática social) e por fim, a Prática 

Social Final (nova proposta de ação a partir do novo conteúdo sistematizado). 

Propôs-se uma PD, fundada nesta concepção de prática pedagógica, na qual parte-se 

do que os/as alunos/as já sabem sobre relações de gênero-trabalho-poder, depois, apresentam-

se as problematizações sobre o mundo do trabalho no contexto da sociedade capitalista, sobre 

as relações de poder advinda desse contexto contraditório que interfere na formação profissional 

e sobre as relações de gênero no espaço de educação profissional. Em seguida, apresenta-se 

situações didáticas nas quais professor/as instrumentalizam-se e compartilham com os/as 

discentes; para chegar à catarse, ou seja, para compreender criticamente as relações de gênero-

trabalho-poder. E, por fim, ao sistematizar os conhecimentos assimilados, apresentam ações de 

intervenção na realidade (prática social final). 

Como é uma proposta a ser aplicada nas turmas de Ensino Médio Técnico Integrado, 
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decidiu-se que o processo de escolha das salas de aulas obedeceria aos seguintes critérios: que 

houvesse representação das turmas/séries do IFMA, campus Codó; que envolvesse os cursos 

técnicos ofertados pelo campus Codó; que considerasse as possibilidades de aplicação quanto 

ao aceite docente e sua programação pedagógica nas turmas que possivelmente desenvolver-

se-ia a PD.  

Convidou-se dentre os/as docentes que responderam o diagnóstico àqueles que 

poderiam aplicar o produto educacional. Este convite estava previsto entre uma das questões 

disponibilizada no Google Forms. Destes/as professores/as, 06 (seis) disponibilizaram suas 

turmas. Ressaltou-se que por força do estado de pandemia do COVID-19, que ocasionou as 

medidas de isolamento sociais como tentativa de conter a proliferação deste vírus, as atividades 

presenciais nas unidades de ensino estão suspensas desde 18 de março de 2020 até os dias 

atuais, momento de sistematização desta dissertação. Por isso, a aplicação da PD ocorreu nas 

salas virtuais através do Google Meet; plataforma utilizada pelo IFMA, campus Codó para o 

desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.  

Outro aspecto a salientar é que o tempo para desenvolvimento da PD estava 

comprometido considerando o período letivo do campus lócus deste estudo. Para agilizar o 

processo, planejamos que seriam utilizados os horários assíncronos de cada turma referente à 

disciplina do/a professor/a que aplicaria a PD, além de um horário semanal extra. E, solicitou-

se a colaboração dos/as alunos/as estagiários/as desta mesma instituição para ajudar neste 

processo junto com os/as docentes titulares das turmas.  

Mediante essa proposição, os resultados contidos na avaliação dos 06 docentes 

envolvidos neste processo determinam que a PD para estudo de gênero-trabalho-poder nas 

turmas de EPT, se constitui numa atividade didático pedagógica viável, conforme os dados a 

seguir descritos.  

No dia 02 de julho de 2021, ocorreu uma reunião com os/as 06 docentes que se 

disponibilizaram em colaborar com esta investigação, bem como ajudaram na execução da 

Proposta Didática proposta ao oferecerem suas salas de aulas, a fim de que houvesse o 

desenvolvimento desta atividade investigativo-propositiva. Contou-se com a colaboração de 

estagiários/as do IFMA, campus Codó (lócus de aplicação do produto), estes foram convidados 

pela pesquisadora para auxiliar os docentes no processo de aplicação, visto que o prazo para 

sua realização estaria comprometido por força do calendário letivo da escola e das implicações 

geradas pelo distanciamento social. A reunião ocorreu de modo online pelo Google Meet; 

momento em que se deu a organização para o desenvolvimento da SD. 

Previu-se o uso de 06 horas/aulas para que todas as atividades da proposta didática 
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ocorressem. Então, estabeleceu-se com a equipe de trabalho, o uso do horário assíncrono 

correspondente à turma-série-disciplina lócus da aplicação e um horário extra, das 17:00 às 

18:00, no qual teriam um dia da semana para ser utilizada por estas turmas. Todas as atividades 

referentes ao desenvolvimento desta proposta didática aconteceram entre os dias 01 de julho a 

06 de agosto de 2021.  

Dentre as 06 turmas selecionadas apenas 03 (três) conseguiram aplicar todas as 

sugestões pedagógicas da Proposta Didática para Estudo de Gênero-Trabalho-Poder na EPT, 

com a respectiva metodologia problematizadora. As turmas que relatar-se-á as atividades 

realizadas são respectivamente: Turma 21 – 2º ano – Curso Técnico Integrado de Agropecuária, 

disciplina Bovinocultura; Turma 31 – 3º ano – Curso Técnico Integrado Agropecuária, 

disciplina Química III; e, Turma 33 – Curso Técnico Integrado de Meio Ambiente, disciplina 

Artes II. Considerando esse universo, apresentamos em imagens algumas das atividades 

propostas.  O Público-alvo foram os alunos e as alunas do Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional e Tecnológico; turmas com cerca de 40 pessoas em cada. 

Traçou-se o objetivo de compreender gênero-trabalho-poder como categorias 

inseparáveis, portanto inserida nas práticas sociais nos diferentes espaços, visando a partir de 

uma análise crítica o desenvolvimento de propostas de combate ao preconceito de gênero nos 

espaços de formação profissional (na EPT), logo na sociedade. Dividiu-se as atividades da em 

fases e etapas de desenvolvimento do estudo de gênero-trabalho-poder. 

Na FASE 01: Prática Social inicial e Problematização, propôs-se a exibição do 

vídeo, para que fosse desencadeadas perguntas que retomasse as vivências dos/das discentes, 

compreendida aqui com Prática Social inicial. Depois iniciamos a Problematização, na qual 

o/a professor/a apresentou algumas indagações no intuito de trazer à tona especulações e 

favorecer com que os/as alunos/as externassem suas opiniões sobre trabalho, gênero e poder.   

Nesta fase, composta de 02 etapas, na ETAPA 01, as atividades propostas pretenderam 

fazer um levantamento prévio sobre a temática, onde seriam apresentadas as compreensões 

discentes sobre o assunto, expressando os conceitos internalizados nas suas práticas 

socioculturais. Orientou-se que a atividade docente fosse capaz de entusiasmar os ouvintes em 

sala de aula, estimulando-os a expressarem suas opiniões, impressões e concepções sem que 

fossem tolhidas, independentemente de seus posicionamentos. 

Nesta primeira aula, dividida em 02 atividades, objetivamos possibilitar que os/as 

educandos/as apresentassem suas concepções prévias sobre a condição da mulher na Educação 

Profissional e no exercício profissional, as quais exprimissem os conceitos internalizados nas 

práticas socioculturais vivenciadas, pois os saberes em construção pretendidos consistiam na 
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explanação das concepções de gênero-trabalho-poder, considerando as experiências 

vivenciadas na realidade social dos/as discentes. Compõem da ATIVIDADE A: Projeção do 

vídeo “Só podia ser menina” produzido pela Google Brasil; e da ATIVIDADE B: momento de 

apresentar as indagações seguintes aos discentes: Você já vivenciou situações similares ao 

expressado no vídeo? Há profissões que combinam mais com as mulheres do que com os 

homens? Se a mulher for exercer um trabalho que tipificaram como masculino, ela pode 

perder sua feminilidade? Para tanto adotou-se os procedimentos didáticos-pedagógicos, a 

saber: solicitação para ser produzido um pequeno texto (10 linhas), contando suas respostas; 

reserva-se um momento para expressarem suas respostas; e, na sequência a sistematização, na 

qual por meio de uma exposição oral, o/a professor/a apresentou dados atuais de algumas 

ocupações profissionais, as quais as mulheres foram historicamente silenciadas ou 

invisibilizadas. Para avaliação foram anotadas algumas falas ou expressões que imprimiram os 

conceitos prévios sobre gênero, trabalho e poder. Tais anotações nortearam a sistematização da 

aula sequente.  

Na ETAPA 2, realizada em 01 (uma) aula, foi organizada baseada nos objetivos de 

expressar oralmente exemplos de atitudes de resistência ou não às discussões que a temática 

provoca; comparar o texto lido e o vídeo com a realidade, rememorando situações nas quais 

tenham vivenciado; relacionar os fatos explícitos no vídeo e no texto com a realidade na qual 

estão inseridos; estimular a memória visual em relação aos termos utilizados para designar a 

mulher e sua profissionalidade. Os saberes em construção propostos consistiram na elucidação 

das concepções de gênero-trabalho-poder, considerando as experiências vivenciadas na 

realidade social dos/as discente. Nestas aulas propomos a ATIVIDADE A: leitura 

compartilhada da crônica “Só podia ser mulher” assinado pelo codinome Feminista de Araque, 

do blog recanto das letras. Na ATIVIDADE B: elaboração coletiva de uma nuvem de palavras, 

considerando o texto produzido pelos alunos e as palavras escolhidas na aula anterior, além do 

texto lido nesta aula. Os procedimentos didáticos-pedagógicos adotados foram: pediu-se que 

os/as discentes, em uma ou duas palavras expressassem-se sobre a crônica; em seguida 

escolheu-se 01 (uma) ou 02 (duas) palavras que descreviam suas concepções sobre o assunto. 

Depois o/a professor/a anotou as palavras na lousa interativa do Google Meet ou em outro 

aplicativo, para que fosse produzida a nuvem de palavras. A proposta avaliativa considerou todo 

o desenvolvimento da aula, observando, a partir das palavras escolhidas, os possíveis saberes 

sobre gênero-trabalho-poder, anotando-as para posterior organização das intervenções teóricas 

sobre a temática. 

Na FASE 02: Catarse e Prática Social Final, foram propostas uma sequência de 
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atividades, que se incentivaria a elaboração de saberes através da pesquisa em seu uso didático, 

vislumbrando análise crítica, ao produzirem vídeos sistematizadores dos conhecimentos 

compartilhados, pois nesse momento metodológico pretendemos com que os/as discentes 

desenvolvessem sugestões de práticas sociais intervencionistas, vistas a combater o preconceito 

de gênero nos diferentes espaços sociais. Esse momento foi composto de duas fases:  a primeira 

consistiu na mediação do processo catártico e a segunda a proposição de intervenções sociais 

por meio dos vídeos elaborados pelos/as educandos/as. 

Na ETAPA 01 desta fase prevemos que fosse o momento da Catarse, que incide no 

compartilhamento de saberes teóricos realizado por meio de investigação coletiva, para fins de 

apropriação dos saberes elaborados historicamente no campo do gênero-trabalho-poder. As 

atividades realizaram-se em 01 (uma) aula, sendo a terceira na programação desta PD. Os 

objetivos envolveram ações para os/as alunos/as pudessem comparar criticamente as posições 

suas anteriores com as adquiridas; compreender a concepção de gênero na sociedade 

contemporânea; analisar as condições de gêneros nos espaços de poder e de trabalho, e as 

perspectivas de gênero na política, na ciência, na tecnologia e no trabalho. Nesse momento, os 

saberes elaborados sistematizaram as concepções de gênero-trabalho-poder, considerando as 

experiências vivenciadas e os saberes elaborados nas ciências. Compunha-se de 02 (duas) 

atividades a esclarecer: ATIVIDADE A: compartilhamento das nuvens de palavras como 

retomada do tema, indagando aos alunos sobre o que acharam do resultado; e a ATIVIDADE 

B: exposição oral sobre os fundamentos conceituais de gênero-trabalho-poder e suas 

implicações na formação profissional. Para sua efetivação foram executados os seguintes 

procedimentos didáticos pedagógicos: apresentação dos fundamentos conceituais sobre gênero-

trabalho-poder e suas implicações na formação profissional; e preenchimento individual do 

quadro de sistematização da aprendizagem, como instrumento de avaliação da aprendizagem, 

para que revisitassem suas concepções prévias comparando-as com a sistematização exposta. 

Tudo isso escrito pelos/as discentes no quadro sinótico organizado em torno da categoria 

gênero-trabalho-poder, norteado pelas seguintes indagações: o que eu (aluno/a) sei/soube 

sobre... E o que eu (aluno/a) aprendi... (ver apêndice D). 

Na ETAPA 2, nomeada de Catarse e Prática Social Final, ocorreu a sistematização 

dos conhecimentos elaborados através do uso da investigação em sala de aula como 

metodologia de ensino-aprendizagem, vislumbrando o planejamento de ações interventivas por 

meio da produção de vídeos. Esta aula teve os objetivos de investigar sobre as representações 

de gênero na sociedade atual, considerando o mundo do trabalho e os espaços de uso do poder 

como a presença feminina na política. Para que houvesse a reelaboração das concepções de 
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gênero-trabalho-poder levando em conta as experiências vivenciadas e os saberes elaborados 

nas ciências. Essas proposições foram realizadas por meio das seguintes ações didáticas: 

ATIVIDADE 01: compartilhamento do quadro de sistematização da aprendizagem; e 

ATIVIDADE 02: elaboração de saberes sobre gênero-trabalho-poder por meio de pesquisa 

temática em grupos de trabalho. Tais práticas pedagógicas fundamentaram-se nos 

procedimentos utilizados, a saber: sorteio de alguns alunos para fazerem leitura da 

sistematização da aprendizagem, elaborada na aula anterior; organização dos/as discentes, em 

grupos de trabalho para o desenvolvimento de uma pesquisa com temas determinados 

previamente, visando a realização de uma pesquisa sobre as condições de gênero, as relações 

de trabalho e poder na sociedade contemporânea.  

Determinou-se o prazo de uma semana para realizarem a pesquisa, conforme as 

orientações. E ainda, esta temática central: As representações de gênero na sociedade atual 

tomando por base o mundo do trabalho e os espaços de uso do poder foi subdivida em três eixos 

analíticos-discursivos, com suas questões norteadoras, para nortear o processo investigativos. 

Foram as seguintes sub-temáticas e questões norteadoras: 1. As ocupações femininas e o 

mundo do trabalho na sociedade capitalista: Quais as ocupações profissionais das mulheres 

na sociedade capitalista, seus desafios e superações? 2. As representações e significados da 

mulher na política: Mulher na política representa a si mesmo ou ao macho? 3. Mulher no 

campo do desenvolvimento tecnológico: Quais as contribuições das mulheres no 

desenvolvimento tecnológico? Quais os desafios das mulheres cientistas no Brasil? Para avaliar 

esse momento, orientou-se que durante as apresentações do quadro de sistematização da 

aprendizagem, o/a docente anotasse numa lista nominal, os aprendizados adquiridos pelos/as 

alunos/as, tendo atenção para suprimir algumas possíveis distorções conceituais e dúvidas.  

A quinta aula desta etapa, norteou-se pelos objetivos de socializar o material 

catalogado durante a pesquisa; dirimir dúvidas sobre a execução da pesquisa; elaborar o quadro 

sinótico para compartilhamento dos resultados da investigação; e, produzir um vídeo 

considerando a sistematização do quadro sinótico e os demais estudos e discussões efetuados 

durante todo o processo ensino- aprendizagem, visando consolidar os saberes elaborados em 

torno das concepções de gênero-trabalho-poder reformuladas a partir dos aportes teóricos 

pesquisados pelos/as discentes, comparadas criticamente aos expostos pelo/a docente e as 

condições de gênero que enfrentam no cotidiano de suas atividades formativas, sociais e 

culturais. Composta das ATIVIDADE 01: sistematização da pesquisa e da ATIVIDADE 02: 

produção de vídeo. Seguiram os procedimentos didáticos indicados no planejamento da SD, os 

quais nomeamos: divisão dos/as alunos/as conforme os grupos de trabalho; orientação para 
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catalogarem as publicações encontradas; exposição do quadro sinótico como meio de 

sistematização do material pesquisado. A estratégia metodológica quadro sinótico foi elaborada 

de modo que servisse para que, em grupo, os/as discentes, organizassem sua pesquisa conforme 

os gêneros textuais catalogados e utilizados, destacando os/as autores/as e o título da 

publicação; escrevendo uma sinopse correspondente para cada texto científico utilizado; e no 

último tópico, descrevessem seus posicionamentos sobre o assunto pesquisado. Este consistiu 

no processo catártico, pois ocorreu a reelaboração dos saberes e proposição de intervenção 

social.  

Face às orientações pediu-se, após as apresentações dos quadros sinóticos que os/as 

alunos/as elaborassem, no mesmo grupo de pesquisa, um vídeo a partir do material lido e 

sistematizado. Informou-se que poderiam usar diferentes recursos tecnológicos e 

comunicacionais, principalmente àqueles os quais tivessem maior acesso. Dentre as orientações 

vale destacar: os vídeos deveriam ser de 03 a 05 minutos, norteados pela indagação: o que eu 

vou fazer para intervir na minha realidade? Estruturado em torno da temática “As Vozes 

Femininas na Educação Profissional e Tecnológica”; sugeriu-se que eles/elas pudessem ser 

protagonistas, falando de suas vivências; elaborariam a história, um roteiro, a história, 

definiriam as personagens e demais aspectos pertinentes à edição e divulgação do trabalho. Para 

avaliar esse processo, foi solicitado novamente o preenchimento do quadro de sistematização 

da aprendizagem, para que comparassem aos aprendizados elaborados, ao passo que fossem 

verificadas as capacidades de sistematização e organização do conhecimento desenvolvidas 

pelos/as educandos/as. 

A sexta aula objetivou compartilhar o quadro sinótico para compartilhamento dos 

resultados da investigação; socializar os vídeos produzidos, considerando a sistematização do 

quadro sinótico e os demais estudos e discussões efetuados durante todo o processo ensino- 

aprendizagem. Tudo isso para sistematizarem as concepções de gênero-trabalho-poder na 

realidade de ser discente na EPT, fazendo uma análise crítica levando em conta a pesquisa 

realizada, os saberes elaborados sobre as ocupações femininas e o mundo do trabalho na 

sociedade capitalista; as representações e significados da mulher na política; e a Mulher 

no campo do desenvolvimento tecnológico, apresentando possibilidades de intervenção, 

vistas à implantação de práticas sociais fundadas da igualdade de gênero, respeitando as 

diferenças sexuais, étnicas e sociais. As proposições didáticas consistiram na ATIVIDADE 01: 

socialização do quadro sinótico e dos vídeos produzidos. Adotou-se os seguintes procedimentos 

didáticos pedagógicos: o compartilhamento dos quadros sinóticos elaborados pelos/as 

alunos/as; apresentação dos vídeos numa roda de conversa; reescrita do quadro de 
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sistematização da aprendizagem, comparando as mudanças de pensamentos e aprendizagens 

novas apreendidas. O processo avaliativo ocorreu durante todo o desenvolvimento da sequência 

didática, destacando os aprendizados anotados nas observações docentes sobre o desempenho 

estudantil, conforme os critérios estabelecidos a partir dos objetivos traçados para cada 

atividade. 

Retomando à sequência didática em foco, esta foi norteada por quatro etapas (a 

diagnóstica; a aplicação do diagnóstico e a tabulação dos resultados; o planejamento e execução 

da SD, e a quarta que consiste na avaliação da PD quanto a sua viabilidade e validade para uso 

didático em diferentes situações pedagógicas, resguardando as modificações necessárias, 

conforme as peculiaridades de cada série e/ou modalidade de ensino a serem utilizadas. 

Segundo Guimarães e Giordan (2012, p. 38), uma sequência didática compõe 

elementos importantes para a integração entre elaboração, aplicação e validação com a 

finalidade de “observar situações de aprendizagem envolvendo conceitos” basilares que dizem 

respeito à temática central desta atividade. Destaca-se que essas autoras propõem um sistema 

de validação/avaliação fundamentadas na Engenharia Didática de Artigue, onde se ressalta que, 

“este tipo de validação de pesquisa se baseia na confrontação entre validação a priori, baseadas 

nas análises teóricas e na validação a posteriori que se refere à análise dos resultados obtidos 

pela aplicação em sala de aula (GUIMARÃES; GIORDAN, 2012, p. 40 apud MACHADO, 

2008). 

Trouxemos para essa proposta didática esses pressupostos, mas levou-se em conta para 

avaliação desse processo os dois momentos, o primeiro é a análise a priori, que consistiu no 

diagnóstico da realidade, onde elaboramos e disponibilizamos para o corpo docente do IFMA, 

campus Codó, e fundada nele, ocorreu todo o processo de planejamento, organização e 

execução da proposta didática. O segundo momento, denomina-se de análise a posteriori, para 

a qual elaborou-se um roteiro de avaliação da PD, que foi respondido pelos/as docentes que 

aplicaram o produto educacional.  

Estabeleceu-se os seguintes descritores de avaliação: Estrutura e organização da PD 

- Quanto à qualidade e originalidade, sua articulação com as realidades contemporâneas, a 

clareza e inteligibilidade da proposta; Problematização como método fundante da PD, quanto 

à abrangência e foco; Objetivos de Ensino-Aprendizagem dispostos na PD, quanto à 

definição, clareza e coerência com a problemática, o tema e os conceitos fundantes do assunto 

central; e, Metodologia e Avaliação, quanto à adequabilidade aos objetivos, ao público alvo e 

a sistematização do conhecimento a partir das atividades dispostas na PD. Para tanto, 

estabeleceu-se os critérios seguintes: suficiente; insuficiente; mais que suficiente, os quais 
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seriam analisados pelos/as professores/as aplicadores/as da PD nas suas respectivas salas de 

aulas, após o seu desenvolvimento. Além disso, acrescentou-se um quarto elemento, no qual 

solicitou-se s que descrevessem suas observações quanto a cada descritor avaliado e suas 

respectivas sugestões. Esse item objetiva captar as impressões docentes sobre a Proposta 

Didática no ato de seu desenvolvimento. Tal sugestão avaliativa está descrita na tabela 2 abaixo: 

 

TABELA 1: Descritores e Critérios de Avaliação/Validação da Sequência Didática. 

DESCRITORES CRITÉRIOS 

 SUFICIENTE INSUFICIENTE MAIS QUE 

SUFICIENTE 

OBSERVAÇÕES/ 

SUGESTÕES 

1. Estrutura e Organização  

1.1. Qualidade e originalidade da SD e sua articulação com as realidades contemporâneas.  

1.1.1. A SD tem caracteres que a 

define como original? 

    

1.1.2. A SD tem caracteres de 

inovação? 

    

1.1.3. A SD promove interesse aos 

docentes e discentes? 

    

1.2. Clareza e inteligibilidade da proposta. 

1.2.1. A redação é clara e direta?     

1.2.2. Contém explicações 

necessárias ao seu 

desenvolvimento? 

    

2. Problematização     

 A problemática quanto à abrangência e foco. 

2.1. A formulação está coerente com a 

temática? 

    

2.2. Exprime atualidade?     

2.3. Gera necessidade de aplicação?     

2.4. Possui coerência com as atividades 

propostas se conectando com 

diferentes elementos de 

aprendizagem? 

    

2.5. Há articulação entre a 

problematização e os conceitos 

basilares da temática? 

    

3. Objetivos  

3.1. São claramente definidos?     

3.2. Vinculam-se com a problemática, 

o tema e os conceitos fundantes do 

assunto central da SD? 

    

4. Metodologia e Avaliação 
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4.1. Os aspectos metodológicos são 

adequados o suficiente para 

alcançar os objetivos propostos? 

    

4.2. As estratégias didáticas são 

diversificadas e apropriadas? 

    

4.3. A organização das atividades está 

devidamente apresentada. 

    

4.4. As atividades adequam-se às faixas 

etárias foco da SD? 

    

4.5. Os métodos avaliativos são 

adequados e suficientes? 

    

4.6. A proposta avaliativa está 

condizente aos objetivos 

propostos? 

    

FONTE: Própria autora. 

 Mediante o exposto, dentre os/as docentes que desenvolveram a Proposta Didática em 

suas respectivas salas de aulas, os quais foram auxiliados/as pelos/as estagiários/as dos cursos 

de licenciatura do IFMA, campus Codó, 03 (três) conseguiram concluir a proposta em tempo 

hábil para fins desta pesquisa. Consideramos que estas execuções são suficientes para análise 

do processo, pois correspondem a 50% dos que se disponibilizaram a aplicar este produto 

educacional. E tomando esse universo, apresentamos o seu encadeamento, expondo os 

resultados obtidos com esta sistemática de avaliação/validação planejada. Apesar desta pesquisa 

enfatizar uma análise qualitativa dos dados, apresentamos os resultados em números 

estatísticos, pois este processo exigiu o uso deste procedimento, para melhor evidenciar o 

quanto a atividade fora significativa para os fins investigativo. 

No descritor nomeado de Estrutura e Organização, no item para avaliar quanto à 

qualidade e originalidade da Proposta Didática e sua articulação com as realidades 

contemporâneas, obtivemos os resultados a seguir: 100% consideram que a PD tem caracteres 

“suficientes” que a define como original; 66,6% destacam que possui “aceitáveis” caracteres 

de inovação, e 33,4% acham que estes caracteres são “mais que suficientes”. E 66,6% destes 

acreditam que a PD promove, de modo mais que “satisfatório”, o interesse nos docentes e 

discentes, contra 33,4% que acham ser suficiente para despertar esse empenho. 

No descritor mencionado no item para averiguar o nível de clareza e inteligibilidade 

da proposta, os resultados apontam para uma significativa aceitabilidade, pois 66,6% 

concordam ser “mais que suficiente”; quanto à clareza e diretividade da redação da PD, 33,4%, 

consideram apenas o suficiente e destaca de modo sugestivo que seja adotada uma linguagem 

“mais popular, pois facilitaria para os discentes”; 66,6% enfatizam ter explicações necessárias 

“mais que o suficiente” para o desenvolvimento da proposta didática analisada, enquanto, 



 110 

 

33,4% incidem ser “suficiente”. 

No descritor Problematização, para saber se a problemática proposta continha 

abrangência e foco, todos/as os avaliadores/as consideram que a formulação do problema está 

coerente com a temática, destes 66,6% acreditam que possui atualidade o suficiente, contra 

33,4% que consideram ser mais que o suficiente essa contemporaneidade. Para saber se a 

proposta didática gera necessidade de aplicação, 66,6% declararam suficiência neste quesito e 

33,4% acreditam ser mais que suficiente. 

O terceiro descritor para ser avaliado diz respeito aos Objetivos da PD quanto a sua 

clareza na elaboração, sua vinculação com a problemática, com o tema e com os conceitos 

fundantes do assunto central abordado nesta proposta didática. Obtivemos os seguintes 

resultados: 66,6% consideram que os objetivos estão suficientemente claros e 33,4%, declaram 

que estão mais que suficientes essa nitidez objetivada. 100% endossam que os objetivos 

traçados possuem completo vínculo com problema, com o tema e com os conceitos basilares 

fundamentais do assunto abordado. 

No último descritor, nomeado de Metodologia e Avaliação previa-se analisar a 

adequabilidade metodológica face aos objetivos da PD, todos os/as aplicadores/as afirmaram 

esta prerrogativa. Nesse âmbito, precisou-se saber se as estratégias didáticas possuíam 

diversidade e adequabilidade quanto à modalidade de ensino alvo da PD; neste também houve 

total aprovação dos partícipes. No item descrito como organização das atividades quanto a sua 

apresentação, 66,6% afirmam está suficientemente organizada e 33,4%, declaram que estão 

mais que suficientes. Para saber se as atividades propostas na PD estão adequadas à faixa etária 

do público-alvo da PD, 66,6% destacar uma adequabilidade significativa, enquanto 33,4%, 

atestam a suficiência deste ajustamento a idade dos/as discentes. E finalmente, no campo da 

avaliação proposto, perguntamos se os métodos possuíam adequabilidade e coerência 

condizentes aos objetivos, neste tópico 100% atestaram a adequação e coerência suficientes. 

Face aos dados acima expostos consideramos que a Proposta Didática para estudo de 

gênero-trabalho-poder na EPT, contém viabilidade podendo ser multiplicada em diferentes 

contextos de ensino-aprendizagem, posto que objetiva desenvolver uma consciência coletiva 

vista à superação dos preconceitos de gênero nos mais variados espaços socais, em especial no 

trabalho e na política. 

O processo de aprendizagem e ensino consiste num ato de produção do conhecimento, 

onde a ação de produção não se separa do ato de produzir nem dos sujeitos envolvidos 

(SAVIANI, 2011 p. 11-21), importa, pois, que se elabore situações didáticas que permitam 

aos/às discentes estabelecerem conexões entre o conhecimento social inicial (saber empírico, 
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oriundo do cotidiano) com os conhecimentos sociais finais (saber científico reelaborado) 

visando a intervenção e emancipação destes/as sujeitos/as.  Conforme Gasparin (2002, p. 53-

60), o/a professor/a e aluno/a trabalham juntos, para que seja materializada a “aprendizagem 

significativa quando os alunos dizem o que sabem sobre o tema da aula e o que gostariam de 

saber a mais sobre esse conteúdo” (GASPARIN, 2002, p. 54). 

É, portanto, um processo de apropriação dos conhecimentos historicamente 

elaborados, reconstruídos pela relação dialética de aprendizagem-ensino, em que ocorre a 

instrumentalização, ou seja, o ato de se “apropriar dos instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social”, na qual se dar a 

“efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de 

transformação social” (SAVIANI, 2011, p. 75-80).  

Nesse sentido, as situações didáticas quanto à proposição e avaliação, são duas faces 

de um mesmo processo, em que se delineia onde se que quer chegar, e se certifica o que de fato 

se alcançou para redefinir as ações pedagógicas posteriores, em outras palavras,  

O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são parte inseparável da 

atuação docente, já que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, 

nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, 

previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados (ZABALA, 1998, p. 18).  

Face aos resultados, compreendemos que quaisquer propostas didáticas sempre devam 

partir de situações reais às quais mulheres e homens reais vivenciam, e assim oferecer 

possibilidades coerentes com as perspectivas de ensino e aprendizagem que vislumbram a 

formação destes para o mundo do trabalho, fundado na apropriação dos saberes originários das 

técnicas e dos resultados científicos. E no âmbito da educação de gênero, precisamos prover 

situações que elucidem as relações contraditórias que tendem a reproduzir situações de 

desigualdades entre os sexos. É para além de conscientização, constitui-se em possibilidade de 

mudança no modo de ver o outro, de ser ver e se portar neste mundo.  

É o ato de tecer caminhos de superação das desigualdades produzidas pela sociedade 

capitalista, patriarcal e meritocrática. Nesse tear, que são os espaços formativos a educação de 

gênero-trabalho-poder, o fio que tecemos se constitui numa indispensável estratégia de 

superação/criação das condições de desigualdades ao serem materializadas na produção de 

novos tecidos sociais. Inferem nas realidades daqueles que homens e mulheres que nas suas 

diferenças, desenvolvem práticas de respeito mútuo, colaboram-se, conflitam-se, mas 

sintetizam práticas coletivas de igualdade social, étnico e sexual. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL: Proposta Didática para Estudo de Gênero-Trabalho-Poder 

na EPT 

 

Esta sugestão metodológica de Ensino-Aprendizagem nomeada de Proposta Didática 

para Estudo de Gênero-Trabalho-Poder na EPT, aqui se caracteriza como Produto 

Educacional, item obrigatório do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 

Tecnológica em Rede Nacional – PROFEPT, desenvolvido pelo Programa de pós-graduação 

em EPT, corresponde à área de Ensino, reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, do Ministério da Educação. No estado do Maranhão é 

ofertado, em rede, pelo IFMA, campus Monte Castelo, em São Luís. Visa à formação em EPT 

destinada aos profissionais da RFEPCT, e dentre seus objetivos, intenta a produção de 

conhecimento científico, o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas 

que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado 

pertinentes à educação profissional de nível médio ou em espaços não-formais. (MARANHÃO, 

2020). 

Esta proposta didática é fruto da pesquisa realizada neste mestrado, cuja temática versa 

sobre A Feminização do Magistério na Educação Profissional o Tecnológica: O Ressoar das 

Vozes de Mulheres - Professoras do IFMA, realizada no IFMA, campus Codó, entre 2019 e 

2021, que pretendeu analisar as relações estabelecidas no processo de  feminização do 

magistério na EPT, no âmbito das condições de gênero-trabalho-poder realizadas/vivenciadas 

no espaço da EPT, para elucidar os reflexos desse fenômeno na profissionalidade de mulheres-

professoras do IFMA, campus Codó; identificar  traços que conduzem as mulheres ao 

magistério; destacar marcas que representam suas profissionalidades no contexto das relações 

de gênero-trabalho-poder e compreender as representações que conduzem para a reprodução do 

status quo no trabalho docente, na condição de gênero e no uso do poder.   

E mediante este estudo, diligencia-se propiciar práticas docentes que fomentem 

discussões sobre educação de gênero nas turmas de Ensino Médio Integrado nas diferentes áreas 

de conhecimento, considerado como lócus de desenvolvimento de práticas intervencionistas, 

objetivando a construção coletiva dos/das sujeitos/as emancipados/as, conforme os 

fundamentos da formação profissional da rede federal de educação. Portanto, através desta PD, 

pretende-se compreender gênero-trabalho-poder como categorias inseparáveis, inseridas nas 

práticas sociais nos diferentes espaços, visando a partir de uma análise crítica, o 

desenvolvimento de atitudes de combate ao preconceito de gênero nos espaços de formação 

profissional (na EPT), logo na sociedade. 
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Tal atividade formativa  sustenta-se na perspectiva dos princípios da Escola Unitária 

de Gramsci (1978) que consiste no desenvolvimento do “centro unitário de cultura”, para 

“elaboração unitária de uma consciência coletiva”, para que a juventude pertencente à classe 

trabalhadora supere o senso comum e se aproprie dos saberes filosófico-científico-tecnológicos 

historicamente elaborados, nos quais evidenciam-se o sentido do trabalho como princípio 

educativo.  Nestes termos, afirma-se nas bases teóricas da Educação Profissional que propõe a 

educação integral, omnilateral, politécnica para todos (RAMOS, 2008; CIAVATTA, 2014; 

FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

Baseada nestes pressupostos, apresentamos esta Proposta Didática organizada na 

forma atividades pedagógicas problematizadoras, como asserção de organização do trabalho 

docente, tendo em vista o estudo das relações de gênero, trabalho e poder na EPT, a ser utilizada 

nas turmas de Ensino Médio Integrado nas diferentes áreas de conhecimento. Partimos da 

realidade, analisando-a a partir das problemáticas vivenciadas, estas são tomadas pelos 

referenciais teóricos e a prática social-política, que criticamente optamos para conduzir nossas 

opções e ações pessoais e profissionais. E, à luz da competência técnica e política exercida, 

traçamos os passos visando desencadear atuações profissionais comprometidas com pessoas 

reais, em cenários reais. Cenários materializados na condição de ser mulher-professora que 

vivencia os espaços de poder, que ensina e aprende com outras mulheres a confrontar os 

desafios de afirmação do gênero no cenário da docência/discência na EPT. Nestes termos, 

planeamos esta Proposta Didática, utilizável nas outras modalidades da Educação Básica, 

resguardando as devidas modificações e adaptações definidas pelos/as docentes protagonistas 

das salas de aulas espalhadas por esse país. 

 

5.1. Tecendo sobre os sentidos de Produto Educacional: pressupostos da Proposta 

Didática. 

 

No caminho desse processo nos indagamos que estratégias seriam necessárias para 

confrontar os problemas reais de mulheres, que independentemente de suas ocupações ainda 

precisam afirmarem-se e se reafirmam como pessoas competentes, cultas e proativas. Um dos 

primeiros caminhos foi entender os significados do termo “produto educacional” no Mestrado 

de Educação Profissional e Tecnológica, e trazer aquele que representa as bases fundantes do 

trabalho como princípio educativo, da educação omnilateral e integrada e ao mesmo tempo, 

representasse coerência com a perspectiva deste estudo acadêmico.  

Resistente a esse olhar tecnocrático que a palavra “produto” possui, a qual advém da 
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área da Administração e Marketing que visa agradar ao mercado consumidor e trazer algo a ser 

consumido. O uso dessa palavra na educação se apega nas orientações internacionais que 

buscam a sua adequação às exigências do mercado mundial e à nova etapa de 

internacionalização do capitalismo. Linha pela qual definitivamente discordamos, pois na 

educação, os empréstimos de nomenclaturas podem ingenuamente ser interessante, no entanto, 

trazem consigo em seus sentidos originários, uma descaracterização desta ciência, além de 

impor, por usos de termos de outros campos, um sentido mercadológico, impregnados nos 

discursos e práticas educacionais, que servem apenas para manutenção do status quo.  

Importa saber que sentidos são esses que levam a reboque de modo contraditório os 

significados da educação e de todos os fundamentos e bases conceituais que coadunam para ser 

transformadora das realidades e dos/das sujeitas/os. Tal pretensão ultrapassa os objetivos 

imediatos desta assertiva analítica. No entanto, aqui entendemos que a origem do uso 

desordenado de termos de outras áreas tem fins que sistematizam as investidas, por exemplo 

da, 

[...] agenda da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para a educação e formação de professores – que a preocupação com o 

que acontece nas escolas e com o currículo ganha centralidade e, a partir daí, é que 

o professor e a formação desse profissional passam a ser elementos-chave. A 

educação, segundo essa agenda, seria um dos motores do crescimento econômico, 

sendo necessário aproximá-la do modelo empresarial para que corresponda à lógica 

do mercado [...]; regulações advindas desse documento dão destaque à prestação 

de contas do professor em relação ao êxito ou ao fracasso escolar e, por isso, 

propõem que a política docente seja baseada em salários diferenciados de acordo 

com um suposto mérito mensurado por avaliações externas. (OSTERMANN; 

REZENDE, 2015, p. 544). 

Certas de que este não é o propósito principal desse estudo, trazemos, aqui, algumas 

considerações para clarificar nossa proposta de intervenção pedagógica. Esta entendida como 

ação planejada pelo/a docente para fins de superação/providência das 

dificuldades/possibilidades de aprendizagem, considerando o que os/as alunos/as sabem e o que 

precisam apreender para saber se colocar no mundo, interferindo nele, mudando-se e/ou 

transformando-se vista à emancipação social, política e cultural. Sendo ainda, preconizada pela 

acepção de desenvolvimento de aprendizagens para o desenvolvimento das zonas de 

desenvolvimento potencial10 do aprendiz. E mais, para expressar os elementos fundantes desta 

proposta didática, tomamos como referência também a educação com prática da liberdade 

 
10 “o nível de desenvolvimento potencial também se refere àquilo que a criança é capaz de fazer, só que mediante 

a ajuda de outra pessoa (adultos ou crianças mais experientes) [...] A distância entre aquilo que ela é capaz de fazer 

de forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que ela realiza em colaboração com os outros 

elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial)” (REGO, 1995, p. 73). 
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(FREIRE, 1987), e nestas circunstâncias, a problematização da realidade social como o fio 

condutor de nossa proposta metodológica. 

Em primeiro lugar, tomemos o sentido dos Mestrados Profissionais que buscam 

superar os objetivos iniciais de suas propostas, pois acreditamos ser uma alternativa importante 

para ampliar os espaços de formação docente. Contudo, concordamos com Arce (2001) segundo 

a qual, a formação docente tem sido organizada, nas últimas décadas, para servir a essa nova 

etapa do capitalismo globalizado. E por isso, tem sido restrita “ao estudo de métodos específicos 

para ensinar determinados conteúdos considerados prioritários, em detrimento de 

conhecimentos teóricos e do debate ideológico, considerados secundários”. Há, de acordo com 

a autora, a provável situação de que estejamos voltando à era do tecnicismo educacional11. 

Partindo desse pressuposto, destacamos o sentido da expressão “Produto Educacional” 

remontado à tecnocracia aplicada à educação, sob novas roupagens, mas profundamente 

comprometida com a acentuada compartimentação do conhecimento, a racionalização do 

trabalho docente, destituindo-o de bases teóricas que os conduzam ao comprometimento 

político de transformação das realidades sociais e econômicas mediadas pelo acesso aos saberes 

elaborados historicamente. Neste sentido, o termo Produto Educacional, é um dos sinais de 

práticas de formação docente que, 

[...] sinalizaram o ranço tecnicista da concepção de produto educacional, pois, ao 

se elaborar um produto, está-se dando prioridade ao como ensinar, e não ao porquê 

ou ao que, além de estar implícito que a introdução de um produto trará qualidade 

ou solucionará os problemas educacionais. [...], seria necessário investir em 

produtos que não apenas contemplassem a eficiência de um método de ensinar dado 

conteúdo, mas que envolvessem a reflexão sobre o problema educacional vivido 

pelo professor em uma dada realidade escolar e sobre as finalidades da educação 

em ciências na contemporaneidade. (OSTERMANN; REZENDE, 2015, p. 555).  

Mediante o exposto, adotamos aqui a nomenclatura de Intervenção Didática para 

mediação do processo ensino-aprendizagem, organizada na forma de Proposta Didática para o 

estudo de gênero, trabalho e poder na EPT, que visa trazer situações vivenciadas, problematizá-

las, analisá-las e interferir nessas mesmas realidades, de modo catártico. 

Essa sugestão metodológica se fundamenta no método dialético de planejamento da 

ação docente, conhecido como prática-teoria-prática, elaborado por Gasparin (2002). No 

referido método, o autor propõe uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani 

 
11 Tendência pedagógica que coloca a técnica e os sistemas como centro do processo ensino-aprendizagem; se 

desvaloriza o professor. Na educação brasileira foi muito acentuada nas décadas de 1960 e 1970. Marginalizado é 

o incompetente e não o ignorante, ele é o ineficiente e improdutivo, ou seja, a educação contribuirá para superar o 

problema da marginalidade formando indivíduos eficientes, que possam ser capazes de contribuir para o aumento 

da produtividade da sociedade (SAVIANI, 2012, p. 66-75). 
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(2012).  

É, portanto, uma proposta metodológica que compreende o ensino-aprendizagem 

procedente da teoria dialética do conhecimento, em que a sua construção ocorre num 

movimento dinâmico entre o saber empírico e o científico, mediados pelas relações sociais, que 

ultrapassam os espaços escolares, tornam-se prática social e abrangem uma ação sociopolítica 

revolucionária para toda a sociedade. É um aprendizado que ultrapassa o mero saber técnico, 

mas visa chegar aos fundamentos da tecnologia (SAVIANI, 2012, p. 118-130).  

Gasparin (2002, p. 20) acredita que uma ação docente transformadora perpassa em 

primeira instância pela ação de mediador/a da conscientização crítica dos/educandos. E isso 

para ocorrer é preciso  que façamos escolhas que nos leve ao rompimento com os ritos 

pedagógicos arbitrariamente selecionados nos programas oficiais de ensino, os quais tendemos 

a reproduzir a cada ano letivo. Exige que a docência tenha uma atitude indagadora/interventora 

no sentido de possibilitar mediações didáticas que apropriem aos discentes de saberes reais. 

Assim sendo, que toda atividade docente deva partir do ato de contextualizar primeiramente os 

saberes do educando, pois sua aprendizagem inicia-se bem antes do contato escolar, para que 

desperte a consciência crítica do/a aluno/a sobre o que ocorre ao seu redor. Em outras palavras, 

acredita que “a partir da explicitação da Prática Social Inicial, toma conhecimento do ponto de 

onde deve iniciar sua ação” (GASPARIM, 2002, p.20).  

Nestes termos fundantes a ação/proposição docente de mediar a compreensão crítica-

social pode ser transformada em uma proposta didática, na qual a problematização servirá como 

conteúdo a ser analisado e estudado, na medida em que por meio dela selecionamos “quais 

questões precisam ser trabalhadas e que são essenciais à prática social” (GASPARIM, 2002, 

p.22).  Enfatiza ainda que a limitação conceitual-científica do conteúdo reproduzida nos rituais 

formais de ensino apenas distancia o aluno da percepção da dimensão social que o conteúdo 

incorpora, e, portanto, o conhecimento assimilado não elaborado, não reflete as necessidades 

sociais da vida prática humana.  Conforme o autor esta matriz pedagógica não é pragmática, 

mas vislumbra uma ação de intervenção social, para que isso ocorra os/as sujeitos/as precisam 

de sentirem parte deste enredo, compreendendo os diferentes contextos de variadas realidades 

as quais convivem. 

Daí acreditamos que a Proposta Didática aqui desenhada deva se encaminhar para 

ações transformadoras das realidades das mulheres enquanto sujeitas desta sociedade 

impregnada de relações de gênero-trabalho-poder desiguais aprofundadas na teia das relações 

sociais de classe e étnico-raciais manifestas, inclusive nos espaços de formação profissional. 
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5.2. O estudo de gênero-trabalho-poder na EPT tecido na Proposta Didática. 

Partimos do pressuposto de que as relações de gênero-trabalho-poder também se 

encontram nos espaços de formação da Educação Profissional, historicamente organizada para 

fins assistencialistas, voltada para profissionalizar as camadas pobres da sociedade brasileira. 

Utilizada para escamotear as desigualdades sociais implantadas, no Brasil, desde a invasão 

portuguesa em nosso território. A profissionalização foi se desenhando como modalidade 

educacional, que de um lado, reproduz a dualidade do ensino (DANTE, 2007), por outro, 

segrega internamente as diferentes representações sociais, seja de gênero, étnico-racial e de 

classe, destinando, por exemplo, formações consideradas mais avançadas aos meninos, e 

amenas às mulheres. Esse olhar social que naturaliza a subsunção feminina, ao mesmo tempo 

que invisibiliza o trabalho feminino, é fortemente reproduzido nas organizações de educação 

profissional, por exemplo, na medida em que certos cursos profissionalizantes são denominados 

como coisa para meninos e outros para meninas. Nessas condições, o poder, quanto ao seu uso, 

se manifesta na teia das relações de trabalho e de formação para o trabalho, expresso como fator 

de repressão ou de libertação.  

Tais sublimações são percebidas seja pelas professoras que atuam na EPT, seja pelas 

alunas dos cursos técnicos. Por isso, importa tornar evidente as relações de gênero que ocorrem 

nos espaços de ensino e aprendizagem, evidenciando as relações de trabalho e de poder que se 

diferenciam conforme o sexo. 

5.3. Lócus de realização da PD para estudo de gênero-trabalho-poder.  

Esta proposta didática foi realizada no IFMA, campus Codó, nas turmas de Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional, ofertados por este estabelecimento de ensino. Foram 

selecionadas 06 turmas, dentre as que pertenciam aos/às docentes que aceitaram e se 

disponibilizaram desenvolver esta atividade em suas salas de aulas. Consideramos ter 

representatividade de discentes pertencentes às diferentes séries e cursos. Nestes termos, 

aplicou-se o produto educacional ora descrito nas 06 (seis) turmas/séries de 1º, 2º e 3º ano a 

seguir:  

 

TABELA 2: Distribuição de Horário/Turmas de Aplicação do Produto Educacional- IFMA, 

campus Codó. 

SÉRIE/ 

TURMA 
CURSO DISCIPLINA HORÁRIO 

hora/aula 
HORÁRIO 

EXTRA 



 118 

 

I - 2º 

ano 
Técnico em 

Agroindústria 
Matemática 14:15 às 15:00, 

segunda-feira 
17:00 às 18:00, 

segunda-feira 

II- 2º 

ano 
Técnico em 

Agropecuária 
Bovinocultura 14:15 às 15:00, 

quinta-feira 
17:00 às 18:00, 

terça-feira 

III - 3º 

ano 
Técnico em 

Informática 
Matemática 08:15 às 8:55, terça-

feira 
17:00 às 18:00, 

quarta-feira 

IV - 1º 

ano 
Técnico em 

Meio 

Ambiente. 
 

Biologia 13:15 às 15:00, 

quarta-feira 
17:00 às 18:00, 

quinta-feira 

V- 3º 

ano 
Técnico em 

Agropecuária 
Química 11:30 às 12:15, 

quinta-feira 
17:00 às 18:00, 

terça-feira 

VI- 3º 

ano 

Técnico em 

Meio 

Ambiente 

Artes 13:30 às 14:10, 

quinta-feira 

17:00 às 18:00, 

quarta-feira 

FONTE: Própria autora. 

5.4. Os tecidos traçados com a aplicação da SD. 

Apresentamos nesta sessão os relatos através de imagens retiradas pelos/as docentes 

aplicadores da sequência didática durante as aulas. Destacamos algumas das atividades 

propostas realizadas, pois como dito anteriormente, aconteceram por meio remoto. As 

ilustrações seguem após a apresentação de cada aula que compões a Proposta Didática. 

PRIMEIRA AULA: desenvolveu-se a Projeção do vídeo “Só podia ser mulher” 

produzido pela Google Brasil e as discussões fomentadas, a partir de indagações pronunciadas 

pelos/as docentes. A seguir as ilustrações do vídeo utilizado (imagem 01) e as discussões 

durante a realização destas atividades (imagem 02). 

 

IMAGEM 01: VÍDEO Só podia ser mulher 

 

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=liYgulV15-I 

https://www/
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IMAGEM 02 : T21-2º ano Técnico em Agropecuária 

 

Fonte: professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

 

Na SEGUNDA AULA ocorreu a leitura compartilhada da crônica “Só podia ser 

mulher” (ou pode solicitar-se e que algum/a aluno/a faça a leitura), a produção de texto e a 

escolhas de palavras-chave para elaboração coletiva da nuvem de palavras de modo online. A 

frente, na figura 03, consta o print da aula, no momento da leitura compartilhada da crônica “Só 

podia ser mulher” retirado do site Recanto das letras e assinado pelo codinome Feminista de 

Araque. Na figura 04, nesta mesma turma, ocorre a exibição na lousa interativa das palavras 

citadas, no momento das discussões sobre a relação entre o vídeo exibido e a temática central 

do texto. 

 

IMAGEM 3: Turma 33-3º ano – Curso Técnico em Meio Ambiente. 
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Fonte: Professora colaboradora aplicadora do produto educacional. 

IMAGEM 04: Turma 33-3º ano - Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

 

Depois, apresenta-se as nuvens de palavras elaboradas coletivamente nas duas turmas: 

a primeira no Curso Técnico em Meio Ambiente – 3º ano e a segunda no Curso Técnico em 

Agropecuária – 2º ano, dispostas nas imagens 5 e 6 respectivamente. 
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FIGURA 04: Turma 33-3º ano - Técnico em Meio Ambiente  

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

FIGURA 05:Turma 22- 2º ano – Técnico em Agropecuária. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

 

As aulas 03, 04 e 05 destinaram-se às discussões em torno das atividades anteriores. 

Houve exposição oral dos docentes sobre os fundamentos conceituais da categoria gênero-

trabalho-poder, a produção individual do quadro de sistematização da aprendizagem, além da 

organização das turmas para realização de uma pesquisa bibliográfica, conforme explicitada no 

texto da sequência didática. Apresentamos aqui os resultados obtidos quanto à pesquisa 

realizada pelos/as discentes, os quais seriam sistematizadas num quadro sinótico e apresentados 

por meio da exibição de vídeos produzidos pelos/as alunos/as, fazendo parte da sexta aula. 

Na SEXTA AULA a atividade principal foi a socialização dos vídeos. Nessas 

produções pode-se notar a consolidação dos saberes elaborados mediante os eixos 

investigativos propostos na SD. As produções dos vídeos expressaram aspectos sobre as 

ocupações femininas e o mundo do trabalho na sociedade capitalista; as representações e 
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significados da mulher na política; e a Mulher no campo do desenvolvimento tecnológico.  

IMAGEM 06: vídeo 1 da Turma 33-3º ano - Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

No vídeo acima a encenação produzida pelos/as discentes expressam as condições de 

desigualdades sexual na divisão social do trabalho, na medida em que o lugar da mulher 

profissional parece ser demarcado independente de suas objetivações na contramão do espaço 

masculino. Os/As estudantes nas cenas 01 e 02 expressam essa divisão utilizando efeitos 

diferentes: para as mulheres as imagens estão em preto e branco imprimindo o sentido de que 

são poucas as possibilidades de crescimento profissional, principalmente nas áreas de status 

sociais mais relevantes. Para exprimirem o lado masculino, utilizam o recurso de colorir as 

imagens denotando a ideia de que para os representantes deste gênero têm mais oportunidades. 

No contexto do vídeo reforçam a necessária intervenção social, principalmente de quem está 

sofrendo a sublimação de suas possibilidades profissionais. A intenção dos/as estudantes foi 

representar as situações vivenciadas quanto às ocupações profissionais que tendem a impor às 

mulheres as ocupações profissionais inferiorizadas, enquanto reflexos da domesticidade ou 

desprestígio profissional. E do outro lado, de modo colorido estão os homens, ocupando 

profissões reconhecidas socialmente, expressando que o lado deles a vida é mais colorida, ou 

seja, realizada profissionalmente. Os elaboradores enfatizam a inquietação das mulheres, na 

cena 01 com esta situação, quando na cena 02 uma das personagens resolve entrar neste mundo 

masculino galgando ser também uma profissional com o mesmo status social. 
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IMAGEM 07: vídeo 2 da Turma 33-3º ano - Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

Na imagem 07, o vídeo foi elaborado em quadrinhos, construídos com fotos nas quais 

os discentes são os próprios personagens. Retratam uma situação de seleção profissional numa 

empresa privada. Relatam-se nos diálogos contidos nas tiras e nas explicações durante a 

exibição do vídeo, as questões em torno das desigualdades de oportunidades entre homens e 

mulheres, que tendem a excluir o sexo feminino do acesso ao emprego, mesmo que a mulher 

tenha qualificação adequada. Enfatizam os preconceitos de gênero os quais o sexo feminino 

enfrenta ainda na sociedade atual, marcado por suas condições biológicas como fator de 

exclusão social. 

IMAGEM 08: vídeo 3 da Turma 33-3º ano - Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

 

Na imagem 08, são expostos alguns trechos das cenas editadas com imagens e narração 

dos/as alunos/as. O intuito dos educandos foi apresentar a dominação masculina no campo do 

poder político, bem como enfatizar a pouca representatividade feminina no cenário político 

brasileiro, e que as relações sociais tendem a invisibilizar o papel feminino nas instituições, 
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silenciando a mulher e reproduzindo estereótipos impostos pela concepção patriarcal de poder. 

IMAGEM 09: vídeo 4 da Turma 33-3º ano - Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

Também composto por imagens, o vídeo 09 pretendeu apresentar as relações de gênero 

na sociedade contemporânea, enfatizando que os estereótipos de subserviência/invisibilidade 

feminina são originários da concepção androcêntrica, elaborada historicamente na sociedade 

patriarcal. 

IMAGEM 10: vídeo 5 da Turma 33-3º ano - Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Fonte: Professora colaboradora da aplicação do produto educacional. 

Na imagem 10, constam trechos do vídeo produzido sobre as condições desiguais entre 

gêneros, explicado através da apresentação narrada em dados estatísticos. Apontam as 

ocupações femininas no mundo do trabalho no contexto da sociedade capitalista; enfatizam 

sobre a jornada dupla e as diferenças salariais como um dos fatores que reproduzem tais 

desigualdades sexuais na divisão social do trabalho.
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TECIDO TRAÇADO 

  

(...) mulheres fiadeiras, 

(...) que com suas mãos, 

tecem mantos de luz 

para proteger o mundo mágico da criação. 

Mulheres em ação, 

sem manhas, nem tramas e artimanhas 

apenas tecelãs sábias, 

dos tempos de todas as luas, 

(...) de luz e poder 

e finalmente plenas, 

cheias de encanto e amor. 

(Mirella Faur) 

 

A metáfora do traçado acompanha esse estudo científico, entendida como ato de 

fiar/tecer para elaboração/reelaboração e construção/reconstrução do mundo humano. São 

delas, as mulheres, que nas suas lidas (grifo nosso) pela sobrevivência de si e do grupo 

desenvolveram a técnica do fiar e do tecer elementos da natureza e desse trabalho produzir 

tecidos, utensílios, produzir vidas. Tal tecnologia, própria do espaço feminino acompanha-nos 

e fazemos uso delas nos trabalhos manuais e intelectuais, em especial quando professoras/es 

traçamos tecidos humanos para formação de coletivos iguais em suas diferenças sexuais, 

étnicos e sociais.  

Assim somos, como as mulheres que foram tecendo suas vidas, criando instrumentos 

para sua satisfação e da comunidade, para sobretudo melhorar sua lida, e garantir a 

sobrevivência dos seus. Neste tecer, constitui-se em ato de ser-estar-agir no mundo, é, “símbolo 

de poder, a Deusa como Fonte Criadora controlava e mantinha a ordem cósmica, os ciclos 

naturais e a continuidade do mundo. Fiar é um processo cíclico” (FAURR, 2020, p. 13).  

Com esse olhar em criação, vendo-se no mundo e importando-se com quem neste 

mundo pertence, reiteramos os estudos científicos sobre as mulheres, desvelando sua história, 

suas atividades produtivas e sua identidade. As pesquisas nesse campo são ainda indispensáveis. 

Passados séculos de revoluções que modificaram o modo de ver e estar no mundo, ainda perdura 

o seu silenciamento, ainda se reproduzem atitudes que nos querem invisibilizar. É neste desejo 

de continuar tecendo histórias que elaboramos/reelaboramos as relações dos seres humanos, 

vista a transformar realidades. 

Nesse caminhar, o compreender sobre o processo de feminização do magistério da 

EPT, o analisar as relações de gênero-trabalho-poder que povoam seu ofício de docente tornam-

se o ponto de partida e chegada num vetor cíclico, porque há ainda o que descobrir, desvelar e 

tecer. 
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Face ao exposto, percebemos ao longo desse processo investigativo que ainda pairam, 

no espaço da EPT, a visão/ação androcêntrica explícita no modo como ocorre a organização 

didático-pedagógica do ambiente escolar e as relações de trabalho que se dão no campus locus 

desta pesquisa. Algo que certamente, ocorre em outros ambientes de trabalho, como em outros 

locais de formação profissional. 

O conteúdo mulher-professora, portanto, mãe-profissional são dialeticamente o 

individual e social envolto de um todo e de suas particularidades. E neste sentido nos fazemos 

profissionalmente, peculiaridade identitária que urge ser considerada nos diferentes ambientes 

de exercício profissional, em especial na escola. 

Previu-se que as mulheres professoras ainda vivem em sua lida profissional as 

contradições das relações predominantemente androcêntricas, manifestas nas atitudes dos 

pares, nas determinações funcionais, nas expressões que reproduzem a inferiorização de seu 

labor, de suas competências e criações.  Constatamos que ainda existem traços e marcas do ser 

profissional professora na EPT sob a ótica do macho.  

Sabendo que o magistério tem vias variadas condutoras da escolha, sendo requerido, 

muitas vezes, por sua imprevisibilidade, sua viabilidade e facilidade de acesso, ou simplesmente 

por ser “coisa de mulher”. Sabendo que é profissão que não se afasta das determinações 

patriarcais, tão enfatizadas nos depoimentos colhidos nesta pesquisa, reiteramos, o magistério 

é também, em sua contradição, o espaço adentrado pelas mulheres como via para tecer a 

emancipação de seu corpo, de seu ser, de sua história, de sua vida, de seu destino. 

Este estudo nos mostrou que os falares femininos devem ser ressoados, porque ainda 

perdura no espaço de trabalho os atos de violência, principalmente expressos pelos assédios 

morais ainda presentes, pelos discursos de vitimização quando exprime sua fala. Mulheres-

professoras que de modo uníssono afirmaram que vivenciamos usos de poder que tendem, 

através de argumentos e atitudes, materializar um ambiente profissional profundamente 

demarcado pelo uso do poder do macho, que exige uma vigilância constante e uma exaustiva 

ação defensiva, algo assim, mediante a pós-modernidade, parece inadequado, ultrapassado, mas 

ainda se reproduz e precisa ser evidenciado/elucidado. 

A reprodução deste pensar se manifesta quando, a partir de seus falares, notou-se que 

se perduram práticas da ideologia sexista, que passa a ideia de que maternidade e 

profissionalidade são instâncias extremamente antagônicas e inconciliáveis, na verdade um 

impedimento para seu desempenho e do coletivo com o qual produz sua existência; o exercício 

da docência. Face ao dito, o processo de tecer saberes sobre a temática encontrou significação 

para futuras expedições científicas. 
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Percebemos a partir dos dados, que a condição de exploração-dominação (SAFFIOTI) 

perdura nas relações de gênero-trabalho-poder, originadas da divisão sexual do trabalho social 

baseada na exploração do sexo. Percebida nas tentativas de silenciamento, de descrédito, no 

modo de olhar suas práticas profissionais e formativas que tendem à invisibilidade. Ainda 

perdura a representação tradicional que provoca situações de desigualdades de oportunidades 

no âmbito das relações de gênero-trabalho-poder. 

Certas de que apenas começamos a tecer apontamentos sobre o processo de 

feminização do magistério na EPT, destacamos que nessa modalidade de ensino apenas tem 

crescido o número de mulheres em seus quadros profissionais, mas não se caracteriza com tal, 

porque como espaço de poder, o controle é masculino, o pensar e agir está centrado nessa ótica.  

Há muito a ser traçado neste processo de compreender o trabalho da mulher, em 

especial no magistério, importa, pois, seguir nessa constante vigília investigativa e proativa para 

atingirmos a catarse, ou melhor, para traçar outros tecidos humanos, melhores, 

transformados/as, emancipados/as, dotados/as de saberes que tornam as relações iguais nas suas 

diferenças e diversidades. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ETAPAS DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ETAPA I: ENTREVISTAS NARRADAS 

FASE I: Preparação e Iniciação 

OBJETIVOS 1. Explorar o campo e formular questões que reflitam nossas 

intenções investigativas baseadas nos objetivos estabelecidos; 

2. Desenvolver a entrevista impulsionada pelo uso de alguns 

elementos que provoquem o exercício de rememoração como 

fotografias, vídeos, que retomam a profissionalidade docente 

feminina e o espaço de trabalho da educação profissional. 

 

DESCRIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

a. Coleta de dados nos documentos oficiais da Instituição como o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA e do Campus, a nível 

local, regional e nacional, impressos ou digitais que possam nos 

fornecer dados sobre: número de professores/professoras por 

sexo, formação, área de atuação; distribuição de cargos; produção 

científica; carga horária de efetivo trabalho docente todas 

considerando a paridade entre gêneros. 

b. Definir, em conjunto com as entrevistadas, as datas e locais das 

gravações, bem como lhes apresentar os objetivos da pesquisa, o 

roteiro da entrevista e a coleta do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), além da declaração individual de 

autorização de uso de imagens na edição e divulgação do 

Documentário.  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA:  

- Consideram que o IFMA-Codó consiste num espaço de trabalho 

de predominância do gênero masculino? Como podes indicar 

traços/marcas da condição de gênero? 

- Como se compreende professora-mulher do IFMA-Codó, o que 

aconteceu? E como aconteceu sua trajetória profissional, suas 

vivências? 

- Percebem ou sentem-se, em meio às relações de gênero-trabalho-

poder, envolvidas nessa teia de definições dos lugares de ocupação 

no espaço de trabalho do IFMA-Codó? 

FASE II: Narração Central e Perguntas 

OBJETIVOS 6. Deixar a narração fluir, não interromper o relato, mas encorajar a 

fala de modo não verbal e esperar os sinais de finalização. 

7. Motivar as colaboradoras a narrarem seu processo de entrada na 

Educação Profissional, suas expectativas iniciais, o transcurso do 

exercício da profissão professora, suas impressões, as relações 

estabelecidas, encorajando-as por meio de gestos e evitando 

interferir nas narrativas; estas se ocorrerem terão o papel de 

esclarecer algum aspecto citado pelas narradoras-professoras. 

DESCRIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

a. Escolha e adequação do local para gravação das entrevistas, 

considerando os aspectos físicos, a privacidade das narradoras, 

dentre outros que as deixem bastante à vontade para “o fluir de 

suas rememorações”, bem como tomar os cuidados necessários 
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para que a gravação não sofra prejuízos na qualidade de imagem 

e sons. 

b. Conforme as datas e horários acordados previamente, 

desenvolver o processo de resgate de memória através da 

aplicação do roteiro da entrevista, que serão gravadas na íntegra, 

para depois editá-las, com a participação ativa das colaboradoras, 

na escolha dos trechos em consonância com os objetivos da 

pesquisa. 

 

Fase III: Conclusão da entrevista  

OBJETIVOS 1. Aprofundar algum aspecto narrado a que venham expressar as 

categorias a serem analisadas neste momento. Sem gravações 

serão feitas perguntas para identificar os porquês de tais aspectos 

levantados nas narrativas. 

DESCRIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

a. Após destacar os aspectos que possam expressar as categorias em 

análise, num encontro posterior à gravação das narrativas, serão 

executadas perguntas esclarecedoras.  

b. As definições das possíveis novas perguntas só ocorrerão após a 

catalogação das narrações no vídeo gravado e através das 

anotações no diário de campo, organizá-las conforme sua relação 

com as categorias, e caso precise, num outro momento, efetuar as 

indagações.  

Fase IV – Confecção do Produto Educacional 

OBJETIVOS 1. Elaborar o produto educacional: “As Vozes Femininas na 

Educação Profissional e Tecnológica: o que fazem e o que as 

fazem professoras?”. 

DESCRIÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

2. Assistir as entrevistas gravadas, juntamente com o técnico em 

editoração de imagens e áudios, para coletar os trechos que 

comporão o documentário, conforme os objetivos e categorias 

definidas na pesquisa. 

3. Participar junto com o técnico do processo de edição do 

documentário, desenvolvendo as atividades correlatas. 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

– CAMPUS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA NARRADA DAS PROFESSORAS QUE 

ATUARAM/ATUAM NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS CODÓ. 

 

Retomando, nosso tema de pesquisa A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: o ressoar das vozes de mulheres - 

professoras do IFMA, e ainda face aos objetivos nela expressados, os quais são compreender 

as relações de gênero-trabalho-poder estabelecidas no processo de feminização do 

magistério na educação profissional e tecnológica e as implicações desse fenômeno na 

profissionalização das professoras do IFMA, por meio da análise das relações e 

identificação das representações socioculturais e profissionais construídas por essas 

professoras. 

Propomo-nos, neste momento, fazermos juntas, diálogos sobre a vida profissional na 

EPT, expondo nossas impressões sobre as relações convividas, as subjetivações sentidas, 

expressadas nas atitudes, gestos... Em nosso emaranhado de exercício profissional nosso ser 

professora da EPT vem se construindo... Nesse sentido, exponha-as, numa conversa 

descontraída, mas objetiva.  

Estabelecerei algumas perguntas iniciais que iremos dialogando sobre elas, retomando, 

suspendendo ou até recriando-as, conforme o desenrolar de nosso diálogo. Para tanto, são as 

perguntas seguintes: 

1- SOBRE VOCÊ: Escrevendo um pouco sobre você, descreva seu nome (ou se quiser use 

nome fantasia), data de nascimento, cidade onde nasceu, onde mora atualmente. 

2- FALE SOBRE SUA VIDA ESCOLAR: onde estudou, escola (pública ou privada), 

como era sua relação com os/as professores/as. Quais as disciplinas mais 

gostavam...suas lembranças! 

3- FORMAÇÃO ACADÊMICA: curso (graduação e pós-graduação) instituição e ano. 

Como se deu a escolha pelo curso. Lembranças que você tem dessa época, rememore 

também àquelas que legitimaram sua escolha profissional. Como era sua relação com 

os/as professores/as, que te marcaram ou não, profissionalmente. 
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4. DOCÊNCIA: porque a escolha pela docência, quando iniciou ... Lembranças das suas 

vivências de ser professora. 

5. DOCÊNCIA NO IFMA, CODÓ: como se deu sua trajetória profissional, suas vivências, 

dificuldades enfrentadas. Como é ser docente num espaço que historicamente se 

configurou como um lugar ocupado apenas por professores do gênero masculino?  

Indicar traços/marcas dessa condição de gênero. Já ocupou cargo na instituição? 

Comente sobre essa experiência. Como é ser professora-mulher numa instituição de 

Educação Profissional e Tecnológica? Como você se sente em meio às relações de 

gênero-trabalho-poder no IFMA, Codó?  Como se dão as relações de gênero-trabalho-

poder entre os pares de sua área de formação/atuação? 
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APÊNCIDE C - PRODUTO EDUCACIONAL - PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Proposta Didática para o estudo de Gênero-Trabalho-Poder na EPT. 

Público-alvo: alunos e alunas do Ensino Médio, Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional e Tecnológico, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, dentre outras 

modalidades da Educação Básica, resguardando as devidas adaptações, envoltos nas faixas 

etárias determinantes dessas modalidades. Aplicável nas salas de aula, com cerca de 40 

alunos/as. 

Previsão de 06 aulas no total. 

OBJETIVO GERAL 

● Compreender gênero-trabalho-poder como categorias inseparáveis, portanto 

inserida nas práticas sociais nos diferentes espaços, visando a partir de uma análise 

crítica, o desenvolvimento de propostas de combate ao preconceito de gênero nos 

espaços de formação profissional, logo na sociedade. 

METODOLOGIA 

ETAPA 01: Prática Social inicial e Problematização. 

FASE 01: Neste momento através do vídeo serão desencadeadas perguntas 

problematizadoras da realidade, compreendida aqui como Prática Social inicial. 

AULA 01 - previsão de ser realizado em 01 (uma aula). 

OBJETIVO ESPECÍFICO:   

● Apresentar suas concepções prévias sobre a condição da mulher na Educação 

Profissional e no exercício profissional, as quais exprimam os conceitos 

internalizados nas práticas socioculturais vivenciadas. 

ATIVIDADE A:  

● Projeção do vídeo “Só podia ser menina” 12 produzido pela Google Brasil. 

FASE  02: É o momento da Problematização na qual o/a professor/a apresenta algumas 

indagações no intuito de iniciar especulações e favorecer com que os/as alunos/as externem 

suas opiniões sobre trabalho e gênero.  Destina-se a ouvir os/as alunos/as, expondo suas 

experiências, para tanto sugerimos essas perguntas, mas o/a docente pode criar suas próprias 

perguntas. 

AULA 01 – continuação. 

ATIVIDADE B: 

1. O/A professor/a apresenta as seguintes indagações aos discentes: Você já vivenciou 

situações similares às expressas no vídeo? Há profissões que combinam mais com 

as mulheres do que com os homens? Se a mulher for exercer um trabalho que 

tipificaram como masculino, ela pode perder sua feminilidade? 

2. Solicita que façam um pequeno texto (10 linhas), contando suas respostas; 

3. Reserva-se um momento para expressarem suas respostas; 

SISTEMATIZAÇÃO: o/a professor/a apresenta dados atuais que apresentam algumas 

ocupações profissionais, sobre as quais as mulheres foram historicamente silenciadas ou 

invisibilizadas.  

AVALIAÇÃO: durante a leitura do texto, o professor/a anotará as expressões que imprimam 

os conceitos prévios sobre gênero, trabalho e poder. Tais anotações nortearão a 

sistematização da aula seguinte. 

 
12

Acesso em https://www.youtube.com/watch?v=liYgulV15-I. produzido pela Google Brasil, em março de 2020, 

em que ressignifica a expressão muito usada, “só podia ser mulher”, a personagem é uma jovem que investiga e 

encontra vários exemplos de mulheres que colaboraram no desenvolvimento tecnológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=liYgulV15-I
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Referências Bibliográficas: 

BRASIL, Fundação Carlos Chagas - Banco de Dados sobre o trabalho das Mulheres 

(fcc.org.br). Mulheres brasileiras, educação e trabalho. Disponível em 

http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series. Acesso em 01/06/2021. 
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Disponível em http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series. Acesso em 
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ROSA, M. A. G.; QUIRINO, R. Silenciadas e invisibilizadas: relações de gênero na 

indústria têxtil. Rio Grande: UFRG; Revista Diversidade e Educação, v. 6, n. 1, jan.-

jun., p. 67-77, 2018.  

ETAPA 01: Prática Social inicial e Problematização (FASE II) 

Esse momento é para retomarmos às palavras escolhidas pelos/as alunos/as para expressar 

suas impressões sobre o vídeo e o texto lido, a fim de compor a nuvem de palavras.  Neste 

bloco de atividades, os/as alunos/as devem ser estimulados/as a expressarem suas opiniões, 

impressões e concepções sem que sejam tolhidas, independentemente de seus 

posicionamentos, pois o intuito é verificar as concepções deles, para que possamos 

reorganizar o processo de aprendizagem, reconduzindo-os para reelaboração de saberes 

fundados nos estudos de gênero. 

AULA 02: previsão de ser realizado em 01 (uma aula) 

OBJETIVOS 

● Expressar oralmente exemplos de atitudes de resistência ou não às discussões que a 

temática provoca.  

● Comparar o texto lido e o vídeo com a realidade, rememorando situações nas quais 

tenham vivenciado; 

● Relacionar os fatos explícitos no vídeo e no texto com a realidade na qual estão 

inseridos. 

ATIVIDADE A: 

● Leitura compartilhada da crônica Só podia ser mulher13 (ou solicitar que algum/a 

aluno/a faça a leitura).  

● Problematização: Em uma ou duas palavras diga-nos, quais suas impressões sobre 

a crônica? 

● Em seguida os/as alunos deverão escolher 01 (uma) ou 02 (duas) palavras para 

descreverem suas concepções sobre o assunto.  

● Professor/a anota as palavras na lousa interativa do Google Meet ou em outro 

aplicativo14. Essas expressões serão anotadas para posterior elaboração da nuvem 

 
13

 Acesso em https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/4103964, site Recanto das Letras, assinado pelo 

codinome Feminista de Araque. 
14

 Seguem algumas sugestões de aplicativos, contendo  10 ferramentas online que todos os professores deveriam 

usar (silabe.com.br) Planboard; Evernote; GoConqr; Coggle; Educreations; EdModo; Prova Fácil; Remind; 

http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie4.php?area=series
https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/4103964
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#:~:text=As%2010%20ferramentas%20online%20que%20todos%20os%20professores,do%20professor%20e%20sua%20intera%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20alunos.
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#:~:text=As%2010%20ferramentas%20online%20que%20todos%20os%20professores,do%20professor%20e%20sua%20intera%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20alunos.
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#planboard
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#evernote
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#goconqr
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#coggle
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#educreations
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#edmodo
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#prova_facil
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#remind
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de palavras. 

OBJETIVO:  

● Estimular a memória visual em relação aos termos utilizados para designar a mulher 

e sua profissionalidade. 

ATIVIDADE B: 

● Considerando o texto produzido e as palavras escolhidas, será elaborada 

coletivamente a nuvem de palavras15 de modo online, utilizando alguns dos 

aplicativos como Wordclouds, Tagul, Word Clouds for Kids, Word Cloud 

Generator. (A escolha fica a critério do/a professor/a, considerando àqueles que 

for melhor aplicável em sala de aula). 

 

OBSERVAÇÃO: essa atividade pode ser coletiva, caso haja possibilidade de os/as alunos/as 

utilizarem os aplicativos, assim sendo, abre-se espaço para variados tipos e modos de olhar. 

ETAPA 02: Catarse e Prática Social Final (fase 02) 

Nesta sequência de atividades a seguir, através das pesquisas e análise crítica solicita-se que 

sejam produzidos vídeos para serem compartilhados em diferentes redes sociais, pois nesse 

momento metodológico pretende-se que os/as discentes desenvolvam práticas sociais 

intervencionistas com vistas a combater o preconceito de gênero nos diferentes espaços 

sociais. 

ETAPA 02: Catarse 

AULA 03: previsão de ser realizado em 01 (uma aula) 

OBJETIVOS:  

● Comparar criticamente suas posições anteriores com as adquiridas. 

● Compreender a concepção de gênero na sociedade contemporânea; 

● Analisar as condições de gêneros nos espaços de poder e de trabalho; 

● Analisar as perspectivas de gênero na política, na ciência, na tecnologia e no 

trabalho. 

ATIVIDADE A: 

● Retomada do tema ao compartilhar a nuvem de palavras, indagando aos alunos o 

que acharam do resultado.  
SISTEMATIZAÇÃO: O/A professor/a apresenta fundamentos conceituais sobre gênero-

trabalho-poder suas implicações na formação profissional. 
● Solicita-se que revisitem suas concepções prévias comparando-as com a 

sistematização exposta, conforme o Modelo A: Quadro sistematização da 

aprendizagem. (Anexo 01) 
Referências Bibliográficas: 
 

 
Plagiarisma; Sílabe. Disponível em <https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-

professores> 
15

De acordo com o site https://picnicdepalavras.com.br/nuvem-de-palavras-ferramenta-digital-para-professores, 

também conhecida como Tag Cloud ou word cloud é um gráfico digital que descreve visualmente um assunto e 

mostra o grau de frequência das palavras em um texto; pertence ao grupo das metodologias ativas. Há alguns sites 

que podem ser utilizados para a elaboração dessa atividade dentre os quais indicamos Wordclouds, Tagul, Word 

Clouds for Kids, Word Cloud Generator, dentre outros que podemos fazer uma combinação de vários tamanhos 

de fonte diferentes de palavras em uma única visualização. Podem ser utilizados para fins analíticos, comunicação 

de padrões textuais, dentre outras finalidades. Neste caso, seu propósito é expressar conceitos e enfatizá-los para 

analisá-los posteriormente. 

  

https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#plagiarisma
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/#silabe
https://picnicdepalavras.com.br/nuvem-de-palavras-ferramenta-digital-para-professores
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ETAPA 02: Catarse e Prática Social Final (fase 01) 

AULA 04: previsão de ser realizado em 01 (uma aula) 

OBJETIVO: 

● Investigar sobre as representações de gênero na sociedade atual considerando o 

mundo do trabalho e os espaços de uso do poder como a presença feminina na 

política. 

ATIVIDADE B:  

● O professor/a sorteia alguns alunos para fazerem leitura da sistematização da 

aprendizagem, elaborada na aula anterior. 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/o-mercado-de-trabalho/mulheres-no-mercado-de-trabalho-panorama-da-decada/
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/o-mercado-de-trabalho/mulheres-no-mercado-de-trabalho-panorama-da-decada/
about:blank
about:blank
https://ohoje.com/noticia/mulheres/n/146206/t/professoras-lideram-o-ranking-das-ocupacoes-das-mulheres-no-brasil/
https://ohoje.com/noticia/mulheres/n/146206/t/professoras-lideram-o-ranking-das-ocupacoes-das-mulheres-no-brasil/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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● É proposto a subdivisão da turma em grupos de estudo para a realização de uma 

pesquisa sobre as condições de gênero, as relações de trabalho e poder na sociedade 

contemporânea.  

● É determinado um prazo de uma semana para realizarem a pesquisa, conforme as 

orientações. 

● Informa-se que a temática central está subdivida em três eixos analíticos-

discursivos, com suas questões norteadoras, para definir o objeto de investigação. 

● Sub temáticas e questões norteadoras: 1. As ocupações femininas e o mundo do 

trabalho na sociedade capitalista: Quais as ocupações profissionais das mulheres 

na sociedade capitalista, seus desafios e superações? 2. As representações e 

significados da mulher na política: Mulher na política representa a si mesmo ou 

ao macho? 3. Mulher no campo do desenvolvimento tecnológico: Quais as 

contribuições das mulheres no desenvolvimento tecnológico? Quais os desafios das 

mulheres cientistas no Brasil? 

 

OBJETIVO:  

● Elaborar o quadro sinótico para compartilhamento dos resultados da investigação. 

ATIVIDADE B.  

● Orientação de como os resultados da pesquisa serão organizados.  

● Apresentação do esquema para elaboração de um quadro sinótico, a fim de que 

organizem os aspectos pesquisados. Nele, define-se os gêneros textuais que serão 

utilizados, os/as autores/as e título; apresenta uma sinopse; outro tópico consiste no 

posicionamento mediante o assunto pesquisado; finalmente o processo catártico que 

consiste na reelaboração dos saberes e proposição de intervenção social, conforme 

o Modelo B: Quadro sinótico a ser desenvolvido pelos/as alunos/as. (Anexo II). 

OBJETIVO: 

Produzir um vídeo considerando a sistematização do quadro sinótico e os demais estudos e 

discussões efetuados durante todo o processo ensino aprendizagem. 

ATIVIDADE C: 

● Orientação dos/as alunos/as para que elaborem um vídeo a partir do material lido e 

sistematizado, utilizando seus smartfones. Consiste no Processo catártico, norteados 

pela pergunta: o que eu vou fazer para intervir na minha realidade? 

● No mesmo grupo de pesquisa, os/as alunos/as vão elaborar um vídeo de 03 ou 05 

minutos, cujo tema central seja: “As Vozes Femininas na Educação Profissional e 

Tecnológica”. Neste vídeo eles podem ser protagonistas, falando de suas vivências 

e considerando o tema pesquisado apresentam nele os principais resultados 

sistematizados no quadro sinótico como norteador do roteiro. 

● Importa elaborar todo o processo definindo o roteiro, a edição e divulgação do 

trabalho.  

Aula 05 

OBJETIVO: 

● Socializar a pesquisa realizada, através da apresentação do quadro sinótico e dos 

vídeos. 

ATIVIDADE D 

● Compartilhamento dos quadros sinóticos elaborados pelos alunos. 

● Apresentação dos vídeos numa roda de conversa, envolvendo os demais coletivos 

do espaço escolar.  

● Postar nas redes sociais do IFMA-Codó. 
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● Solicitar aos alunos para refazer a sistematização da aprendizagem, comparando as 

mudanças de pensamentos e aprendizagens novas apreendidas. Deverá ser entregue. 

AVALIAÇÃO: O processo avaliativo ocorrerá durante todo o desenvolvimento da 

sequência didática, onde os/as docentes anotaram suas observações sobre o desempenho 

estudantil, conforme os critérios estabelecidos a partir dos objetivos traçados para cada 

atividade. Oferecemos a seguir o modelo de anotação dos descritores de aprendizagem. 

Informamos também que a avaliação terá somativa e totalizadora. Para tanto, reservamos 

que sejam compartilhados os documentários produzidos numa roda de conversa. Será 

realizada através da sistematização da aprendizagem e entregue para as devidas análises 

docentes sobre o processo. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA SD 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA  

PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE 

GÊNERO-TRABALHO-PODER NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

MESTRANDA: Claudilena Corrêa Araújo 

TEMA:  A FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: o ressoar das vozes de mulheres - professoras do IFMA. 

OBJETIVO:  

● Compreender as relações de gênero-trabalho-poder estabelecidas no processo de 

feminização do magistério na educação profissional e tecnológica e as implicações 

desse fenômeno na profissionalização das professoras do IFMA, por meio da análise 

das relações e identificação das representações socioculturais e profissionais construídas 

por essas professoras. 

 

MODELO 01: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Quadro sistematização da aprendizagem. 

CATEGORIAS O que eu sabia sobre... O que eu aprendi... 

Gênero    

Trabalho   

Poder   
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APÊNDICE C – ROTEIRO DO QUADRO SINÓTICO DA PESQUISA NA SD 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA  

PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE 

GÊNERO-TRABALHO-PODER NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

ROTEIRO PARA SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quadro sinótico: resultados da pesquisa. 

Gênero 

Textual 

Autor/a e 

título da obra. 

Sinopse (o que 

a autoria 

fala?) 

Posicionamento: o 

que eu falo do texto 

lido. 

Processo catártico: 

o que eu vou fazer 

para intervir na 

minha realidade? 
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APÊNDICE E – HORÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA  

PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE 

GÊNERO-TRABALHO-PODER NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

 

HORÁRIO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL NO IFMA-CODÓ 

PERÍODO: 05/07 A 05/08. 

PROFESSOR/A DA 

TURMA 

TURMA/ 

SÉRIE 

CURSO HORÁRIO 

I (no 

período de 

aula) 

HORÁRIO 

II (entre 17h 

e 18h) 

PROFESSOR/A 

APLICADOR/A 

(Estagiário/a) 

Abias Rodrigues da 

Cruz 

Turma 22-

2º ano 

Técnico em 

Agroindústria 

Segunda: 

14:15-15:00 

Segunda: 17h-

18h 

Elenilson Rodrigues 

Valeriano 

Danielma dos Santos Moreira 

Glayde Maria 

Carvalho Veras 

Turma 21-

2º ano 

Técnico em 

Agropecuária 

Quinta: 

14:15-15:00 

Terça: 17h-

18h 

Evelyn Crystinne Sousa dos 

Anjos 

Jandherson Moura 

Silva 

Turma 34 – 

3º ano 

Técnico em 

Informática 

Terça: 08:15- 

09:00 

Quarta: 17h-

18h 

Rebeca Oliveira Feitosa 

 

Liliane Ravena 

Monteiro Martins 

Turma 13 – 

1º ano 

Técnico em 

Meio 

Ambiente 

Quarta: 

13:30-14:15; 

15:00-15:45 

Quinta: 17h-

18h 

Soraia Viegas Silva 

Taciana Oliveira de 

Sousa 

Turma 31 – 

3º ano 

Técnico em 

Agropecuária 

Quinta: 

11:15-12:15 

Terça: 17h-

18h 

Afonso Henrique Rodrigues 

Carvalho 

Francisco Jardel Silva Lima 

Tissiana dos Santos 

Carvalhêdo 

Turma 33 – 

3º ano 

Técnico em 

Meio 

Ambiente 

Quinta: 

13h30 às 

14h15 

Quarta:17h-

18h 

Daniele Araújo de Sousa 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

– CAMPUS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AS 

PROFESSORAS COLABORADORAS QUE ATUARAM/ATUAM NO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS CODÓ. 

 

Eu, ___________________________________________________ (sujeita da 

pesquisa), informo os seguintes dados: nacionalidade:_________________; idade: ______; 

estado civil: ___________________, Professora do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Maranhão, exerço o Magistério na Educação Profissional Tecnológica 

atualmente no Campus ____________________,; Residente e domiciliada na 

________________________________________________________; RG 

nº.______________________, estou sendo convidada a participar de um estudo denominado A 

FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: o ressoar das vozes de mulheres - professoras do IFMA, cujos objetivos 

são compreender as relações de gênero-trabalho-poder estabelecidas no processo de 

feminização do magistério na educação profissional e tecnológica e as implicações desse 

fenômeno na profissionalização das professoras do IFMA, por meio da análise das 

relações e identificação das representações socioculturais e profissionais construídas por 

essas professoras, se justifica porque o cenário da educação profissional e tecnológica 

brasileira carrega marcas da predominância da figura masculina no exercício da docência, o 

acesso feminino ao magistério nesse espaço é contemporâneo o que no exercício dessa profissão 

é possível perceber tramas expressas que demarcam o papel feminino subvalorizado, seja no 

olhar, sejam nas atividades de comando, nas distribuições de tarefas e nas relações hierárquicas 

estabelecidas. São percepções que realçam a necessidade de avançar no interior das  instituições 

formadoras discussões sobre as relações de trabalho-gênero-poder, profissionalização docente 

e igualdade de gênero.  

A minha participação no referido estudo será no sentido de relatar minhas 
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experiências e vivências no espaço de trabalho através de entrevistas narradas, nas quais 

apresentaremos, nas teias das relações, as significações objetivas e subjetivas construídas 

durante o meu exercício profissional de professora da Educação Profissional e 

Tecnológica.  

Fui informada que o material coletado de narrativas comporão um documentário, que 

será utilizado como recurso didático interdisciplinar intitulado: “As Vozes Femininas na 

Educação Profissional e Tecnológica: o que fazem e o que as fazem professoras?”, na 

perspectiva de evidenciar as vozes femininas da educação profissional e tecnológica, trazer à 

cena discussões entre os coletivos estudantis para a educação da igualdade de gênero na sala de 

aula.   

Fui alertada de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios na 

ordem social, intelectual e pedagógica, tais como, ao trazer elementos importantes para 

reconstrução histórica do campus de Codó, favorecer o processo de ressignificação do papel 

das professoras na educação profissional, pode ainda conduzir no fomento de estudos sobre a 

temática aqui levantada e, ainda possibilitar outros estudos correlatos às relações de gênero-

trabalho-poder dentro das instituições federais de educação profissional, mas também em outros 

espaços de produção do conhecimento.  

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os 

resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. Assim, 

sofrerão os riscos de gradação em níveis mínimos em razão de sentirem-se desconfortáveis com 

situações ou atitudes que tenham sido desagradáveis vivenciá-las, e, portanto o relato pode ser 

constrangedor, pode ser ainda que sejam causados por cansaço físico ou mental ou mesmo pela 

falta de respostas às perguntas levantadas, ou por exposição de seus pensamentos no grupo focal 

para o coletivo. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada. Mas devido ao documentário, 

também foi esclarecido que, as imagens e sons a mim relacionados, só serão 

utilizados após minha autorização numa declaração específica, por escrito e 

assinada. Posso ainda, escolher ficar no anonimato, e preferir o uso de codinomes 

e narrador/a. E assim que eu autorizar o uso de minha imagem para fins educacionais no 

âmbito didático pedagógico para elaboração do documentário, participarei, caso queira, do 

processo de edição do vídeo, sendo a mim reservada a total autonomia para escolha, recusa e 

modificação de quaisquer trechos que porventura possam pôr em risco minha integridade física, 
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moral e profissional. 

Também fui informada de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo.  

A pesquisadora envolvida com o referido projeto chama-se Claudilena Corrêa Araújo, 

aluna do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica – Mestrado Profissional em Rede – PROFEPT, 

desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Monte Castelo e com ela poderei manter contato pelos telefones (99) 98807 0743. 

       É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas conseqüências, 

enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

  Enfim, tendo sido orientada quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento 

em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou 

a pagar, por minha participação. 

 No entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte depósito em conta corrente. De igual maneira, 

caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente 

indenizado, conforme determina a lei. 

 

São Luís, _____ de _____ de 2020. 

 

__________________________________________________________ 

Nome,  telefone e assinatura da colaboradora da pesquisa  

 

Claudilena Corrêa Araújo 

____________________________________________________________ 

Nome e assinatura da pesquisadora responsável 

 


