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RESUMO 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar implicações de gênero no exercício profissional das 

mulheres pedagogas que integram a Equipe Técnico Pedagógica do Instituo Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - ETEP/IFRN, bem como nas relações 

de poder que se estabelecem entre elas e a equipe docente e gestora do Instituto. A ETEP, 

composta por noventa e três pessoas, das quais 78% são mulheres, atua na intermediação do 

processo ensino/aprendizagem numa instituição cuja tônica é ciência e tecnologia e seu quadro 

de docentes é majoritariamente composto por homens, graduados nas engenharias e outras 

ciências duras. O estudo contempla também a exploração sobre a compartimentalização sexual 

do trabalho, demonstrando que existem espaços segregados e hierarquizados no interior do 

instituto.  Divisa, ainda, a partir do Projeto Político Pedagógico, as explicações e justificativas 

utilizadas pelo discurso burocrático institucional e reflete sobre as concepções, princípios e 

fundamentos do currículo e das práticas institucionais.  Analisa o discurso de 19 pedagogas que 

compõem a ETEP/IFRN esquadrinhando a percepção que essas mulheres expressam sobre o 

processo de (re)construção de suas identidades de gênero em relação ao espaço em que 

desenvolvem as atividades inerentes ao cargo que ocupam, considerando a compreensão que as 

mesmas demonstram sobre o processo de generificação da sociedade e notadamente da 

instituição campo desse estudo. Delineia assim, alguns dos inúmeros obstáculos intrínsecos ao 

gênero que se apresentam no cotidiano das mulheres pedagogas da ETEP/IFRN. Apresenta 

obstáculos externos, arquitetados na sociedade e inerentes ao processo de socialização das 

mulheres, processo esse que naturaliza as desigualdades entre os sexos e a partir delas explica 

as desigualdades de gênero. E os obstáculos internos, que são específicos de um sistema 

duplamente patriarcal: por ser a instituição um espaço de ciência e tecnologia e ser próprio 

desse campo o reinar do androcentrismo, e por ser esse um ambiente no qual a gestão é ocupada 

majoritariamente por homens. A análise, apoiada nas Epistemologias Feministas, em especial 

a Standpoint Theory, na produção de autoras brasileiras no campo dos Estudos Feministas da 

Ciência e da Tecnologia, nas Teorias Críticas do Currículo, em elementos do pensamento pós-

moderno sobre currículo, nas pedagogias feministas e na Análise de Discurso em sua linha 

francesa possibilitou compreender como o viés de gênero perpassa a realidade da instituição e 

como o androcentrismo consegue manter-se nesse ambiente. Proporcionou ainda depreender 

como as construções sociais e científicas hegemônicas ocultam as contribuições das mulheres, 

legitimam a dominação masculina e engendram os espaços simbólicos.  Os dados demonstram 

considerável discrepância numérica com relação ao gênero: os homens constituem maioria em 

todas as esferas analisadas e assumem as disciplinas que conferem status. Não há espaço para 

as mulheres na gestão pois 85% dos cargos são ocupados pelos homens. A análise reitera o 

funcionamento da lógica binária assimétrica, que invisibiliza as mulheres e nega-lhes 

oportunidades. Confirma também que a representação conferida às mulheres pedagogas da 

ETEP/IFRN as coloca em ampla desvantagem com relação ao corpo docente e à equipe gestora. 

O estudo mostrou, pois, que a forma como tem se processado o trabalho das pedagogas, requer 

para sua mudança, uma reestruturação no pensamento institucional. Essa, diz respeito à 



 
 

valorização, respeitabilidade e autonomia necessárias para a construção de uma atuação à altura 

da competência da equipe e da excelência do Instituto. 

Palavras-chave: Educação. Ciência. Gênero. Epistemologias feministas. 
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ABSTRACT 

 

The general aim of this study is to analyze the gender implications in the professional exercise 

of women pedagogues who are part of the Pedagogical Technical Staff at Federal Institute of 

Education Science and Technology of Rio Grande do Norte - PTS / IFRN, as well as in power 

relations that are established among them, and among the teachers and management staff of the 

Institute. The ETEP, consisting of ninety-three people, of which 78% are women, acts as an 

intermediary of the teaching and learning process in an institution whose root is science and 

technology, and its faculty board is composed mostly by men, graduated in engineering, and 

other sciences hard. Currency also from the Political Pedagogical Project, explanations and 

justifications used by bureaucratic institutional discourse and reflects on the concepts, 

principles and foundations of curriculum and institutional practices. This research also analyzes 

the discourse of 19 pedagogues that make up of the ETEP/IFRN scanning the perception that 

these women express about the process of (re)construction of their gender identities in relation 

to space where they develop their activities related to their office, considering the understanding 

that they show on the gendering process of society and notably in the institution which is field 

of this study. Thus, it delineates some of the numerous intrinsic obstacles to the genre that is 

present in the women pedagogue’s daily lives of ETEP / IFRN. It also displays external 

obstacles, architected in society and inherent of women socialization, process, which 

naturalizes the inequality between the sexes, and from them explain gender inequalities. In 

addition, the internal obstacles that are specific to a double patriarchal system: for the institution 

being a space of science and technology and the androcentrism be typical of this environment, 

in which the management is mostly occupied by men. The analysis, based on Feminists 

Epistemologies, especially Standpoint Theory in the production of Brazilian authors in 

Women's Studies area of Science and Technology, in the Critical Theories Curriculum in 

elements of post-modern thinking about curriculum, in feminist pedagogies and in Discourse 

Analysis in its French line, which enabled us to understand how gender bias pervades the reality 

of the institution and how androcentrism can remain in that environment. It also provided to 

infer how the social and scientific hegemonic constructions conceal the women’s contributions, 

legitimize male domination and engender symbolic spaces. The data show considerable 

numerical discrepancy regarding gender: men are majority in all spheres analyzed and take the 

subjects that give them status. There is no space for women in management for 85% of the 

positions occupied by men. The analysis confirms the operation of asymmetric binary logic 

erasing women and denying them opportunities. It also confirms that the representation given 

to pedagogues women from ETEP / IFRN puts them in large disadvantage with respect to the 

teaching staff and the management team. Therefore, the study showed that the way how the 

pedagogues’ work has been processed requires, for its change, a restructuring in the institutional 

thinking. This concerns the recovery, respectability and autonomy necessary for the 

construction of a performance on a par with the team competence and the Institute excellence. 

Key words: Education. Science. Gender. Feminist Epistemologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Estudos de pesquisadoras que se empenham em elucidar questões relacionadas às 

implicações de gênero nas ciências tem evidenciado que a institucionalização do campo 

científico, de forma naturalizada, constituiu-se como um processo de exclusão do feminino 

(KELLER, 2006; SCHIEBINGER, 2001).  

No empenho de legitimar a hegemonia do poderio masculino nesse espaço, razão, 

objetividade e neutralidade, dentre outras características apresentadas como indispensáveis para 

a produção da ciência, foram/são atribuídas como inerentes à natureza dos homens. Em 

contrapartida, passividade, emoção, conciliação e subjetividade, censuradas no campo 

científico, ainda são confundidas com atributos femininos. Esse mecanismo é um dos pilares 

de sustentação da dominação masculina.  

Essa lógica binária assimétrica, que coloca as mulheres em situação de desvantagem, tem 

sido um aspecto largamente discutido. A participação marginalizada das mulheres no campo 

científico e em instituições de ensino cuja tônica é ciência e tecnologia, no que se refere à 

inserção, permanência e autonomia, pode ser melhor compreendida quando consideramos a 

própria história das mulheres e sua entrada nas instituições de produção de conhecimento. Os 

espaços cedidos às mulheres nas instituições de ciência e tecnologia ainda na 

contemporaneidade, funcionam a partir dessa lógica na qual o homem corresponde ao 

dominante, ao oficial e a mulher, o polo dominado, ao oficioso (BOURDIEU, 2005).  

Os estudos do campo Gênero e Ciências tem encontrado espaço no Brasil desde os anos 

1970 e assumiram maior relevância na década de 1990 (MELO; OLIVEIRA, 2006).  Veículos 

de difusão tais como Coleção Bahianas do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre 

Mulheres, Gênero e Feminismos da Universidade Federal da Bahia – NEIM/UFBA; Cadernos 

de Gênero e Tecnologia, Núcleo de Gênero e Tecnologia – GeTec da Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná; Revista Tecnologia e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia (PPGTE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Cadernos 

Pagu, publicação do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp;  Revista Estudos Feministas do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade 

Federal de Santa Catarina, tanto alavancaram os debates na área, como tem desvelado 

assimetrias de gênero com relação à inserção das mulheres no mundo do trabalho, no que 
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concerne à qualificação, à remuneração e ainda às oportunidades profissionais, principalmente 

no que concerne às posições de mando nas instituições, e tratado de outros entrelaçamentos 

referentes ao tema. 

No bojo de todas as críticas tecidas à ciência e das reflexões sobre gênero nas ciências, 

observa-se uma diversidade de temas. No entanto, não localizei nos periódicos supracitados, 

análises que contemplassem a presença de mulheres da área das humanas atuando em 

instituições de ciência e tecnologia. Lanço então uma pequena semente, nesse solo tão vasto. 

O estudo em pauta situa-se no campo teórico dos estudos de gênero e da crítica feminista 

à ciência, enquadra-se na linha Ciência, Gênero e Educação, trata da análise de uma instituição 

que implementa a oferta de ensino técnico e tecnológico, tem como enfoque central as relações 

de trabalho, gênero e poder e toma como campo empírico a atuação da Equipe Técnico-

Pedagógica - ETEP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN. 

O objetivo geral é analisar implicações de gênero no exercício profissional das mulheres 

pedagogas que integram a ETEP/IFRN, bem como nas relações de poder que se estabelecem 

entre elas e a equipe docente e gestora do Instituto. 

Constituem-se objetivos específicos do trabalho relatar a história do IFRN, para 

identificar a participação das mulheres nesse processo e refletir sobre a invizibilização que se 

construiu em torno das mesmas; refletir sobre a divisão sexual do trabalho, evidenciando que 

existem espaços segregados e hierarquizados no interior da Instituição e argumentando que uma 

das principais consequências dessa segregação e hierarquização é a conversão de tarefas do 

mundo público em exercícios do mundo privado; analisar o Projeto Político Pedagógico como 

um gênero discursivo, para investigar como é tratada a variável de gênero dentro da Instituição, 

verificando como aparecem, expressas no currículo, e nas  concepções  institucionais de ser 

humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho, educação, e gestão educacional os 

simbolismos que dão sustentação aos estereótipos de gênero; e analisar o discurso de mulheres 

pedagogas que compõem a ETEP/IFRN, para perscrutar qual a percepção das mesmas sobre o 

processo de (re)construção de suas identidades de gênero em relação ao espaço em que 

desenvolvem suas atividades, considerando a compreensão das interlocutoras sobre o processo 

de generificação da sociedade e mais especificamente da Instituição campo desse estudo. 

A motivação para estudar as mulheres que compõem a ETEP/IFRN se estruturou e se 

consolidou quando entrei em contato com os estudos de gênero, na produção da dissertação de 
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mestrado e comecei a refletir, à luz desses estudos, sobre as experiências que vivenciava e ainda 

vivencio como pedagoga no cotidiano da Instituição.  

A aproximação aos estudos de gênero ocorreu a partir de atividades inerentes ao exercício 

do cargo de pedagoga. Analisando produções de texto de discentes do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos PROEJA, propostas por uma docente de língua portuguesa, cujo tema era 

história de vida, percebi que a escrita das mulheres refletia as diferenças da socialização das 

mesmas, do processo de construção do ser feminino. 

Aprovada, na seleção para o Mestrado Acadêmico em Letras, do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - PPGL/UERN, na 

linha Discurso, Memória e Identidade me debrucei sobre as histórias de vida de discentes com 

as quais eu já lidava como pedagoga, então à luz da Teoria da Argumentação ou Nova Retórica, 

buscando estudar o ethos, a constituição da imagem de si, das alunas. Para essa teoria, ethos é 

o caráter que o/a orador/a assume para conquistar o auditório ao qual se dirige. Ele é a própria 

representação do sujeito, revelada a partir do seu discurso (MEYER, 2007). 

Esses estudos fazem parte do campo mais amplo da análise de discurso. Essa se constitui 

numa relevante ferramenta metodológica para os estudos de gênero. Foram essas as bases que 

me proporcionaram elementos teóricos para refletir sobre as relações que se processam no 

interior do IFRN.   

A instituição em pauta, espaço de Ciência e Tecnologia, reflete a dinâmica desse campo. 

As experiências que vivencio se revelam exemplos típicos da divisão sexual do trabalho. 

Constatação fundamentada em Kergoat (2009), que alude aos princípios organizadores da 

divisão sexual do trabalho: o da separação em trabalhos de homens e de mulheres e o da 

hierarquização, na qual os trabalhos dos homens são dotados de prestígio e reconhecimento e o 

das mulheres inferiorizados. 

Essa divisão é um processo histórico-cultural, que se origina da estrutura simbólica e das 

relações de poder que atribui papéis específicos para mulheres e homens no tocante a práticas 

sociais, construindo estereótipos incorporados no convívio familiar, no decorrer da 

escolarização e na atuação no mundo do trabalho. 

Atuo como pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, desde janeiro de 2009. Dessa forma, encontro-me, como sujeito da pesquisa, 

situada e implicada. Esse fato, conforme as epistemologias nas quais encontro inspiração, longe 
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de comprometer meu trabalho, o enriquece. Sou consciente dos interesses que me movem e de 

que minha visão é parcial. E [...] é precisamente na política e na epistemologia das perspectivas 

parciais que está a possibilidade de uma avaliação crítica objetiva, firme e racional 

(HARAWAY, 1995). 

Como não se trata apenas da análise do exercício profissional de uma equipe, mas de uma 

análise à luz dos estudos de gênero e da crítica feminista à Ciência, o estudo requer uma visão 

mais apurada, um detalhamento do objeto no sentido mesmo de revirá-lo, de explicitar o que 

ainda não foi explorado, de evidenciar as contradições. 

Um dos compromissos da pesquisa feminista é com a visibilização das mulheres. Nessa 

perspectiva, os nomes das interlocutoras da pesquisa foram permutados por nomes de mulheres 

reais, que de alguma forma se destacaram nas lutas pela emancipação feminina no Estado do 

Rio Grande do Norte. Considerando as amarras do tempo histórico em que viveu, cada uma 

delas se destacou como foi possível. No anexo I seguem informações sobre as mesmas, bem 

como a fonte da qual as referidas informações foram extraídas. 

 

1.2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, porém em alguns momentos, será necessária a 

apresentação de dados quantitativos, pois como afirma Schiebinger (2001, p. 75).  

 

Medir discriminação não a remove, mas os números trazem o distintivo da 

verdade, e em nossa sociedade, estatísticas são tidas como fornecendo uma 

medida objetiva do status das mulheres. 

 

Conforme orienta Vallejos, Yannoulas e Lenarduzzi (2000) embora não exista uma única 

‘teoria de gênero’, existem características comuns que resultam do enfoque de gênero: a 

comparatividade, a transversalidade, a historicidade, a politicidade e a espacialidade. O estudo 

ora apresentado, busca pois, contemplar tais características. 

De acordo com a autora supracitada, o espaço é considerado como uma variável 

importante na comparação entre trajetórias pessoais e coletivas das mulheres, como suporte 

vital das mesmas. Vallejos, Yannoulas e Lenarduzzi (2000) considera pertinente destacar as 
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diferenças no uso do espaço de acordo com o gênero, assim como a frequentação dos espaços 

exteriores e interiores em função da divisão sexual do trabalho.  

A minha mirada nesse trabalho considera inicialmente o espaço físico, compreendido 

como o cenário mais o conjunto das cenas. Todavia, a ênfase incide sobre o espaço simbólico, 

aquele fruto da criação humana, que é erigido pela trama dos discursos. Busco aferir que, 

embora não exista material nem legalmente, uma determinação explícita demarcando o espaço 

designado à ETEP, existe de fato um lugar atribuído a essa equipe. 

Argumento que as mulheres pertencentes à ETEP habitam a periferia na instituição. 

Assim, evidenciei a comparação entre as componentes da equipe e aquelas/es que apossam-se 

da posição de essenciais. A saber, os homens e os/as docentes e gestores/as, de uma forma geral. 

A compreensão de que as relações de gênero, como afirma Harding (1996), não cabem 

dentro de um esquema disciplinar, nem tampouco numa só esfera, inspiraram a 

transversalização do estudo, na tentativa de abarcar o máximo possível da dinâmica da 

Instituição.   

A pesquisa foi empreendida observando como se processam as relações de gênero no 

Instituto, considerando gênero como o primeiro modo de dar significado às relações de poder, 

ou campo primeiro no meio do qual ou por meio do qual o poder é articulado (SCOTT, 1994). 

Busquei especificamente, examinar como as mulheres que compõem a ETEP vivenciam tais 

relações.  

Nessa perspectiva, a análise não foi inocente, mas comprometida tanto com a 

visibilização das mulheres, quanto com a superação da subordinação/exploração das mesmas.  

O prelúdio é a história da Instituição. Recontar essa história constituiu-se uma estratégia 

metodológica tanto para apresentá-la, proporcionando que as/os leitoras/es a conheçam, quanto 

para visibilizar as mulheres que também a construíram. O ponto de partida é a seção 2.2 do 

Projeto Político Pedagógico: Marcas do Tempo – o IFRN tecendo a sua história.   

Uma leitura cuidadosa da seção supracitada permitiu constatar que as marcas às quais se 

referem o texto, escondem as marcas que eu procuro. Faltam alguns dos fios que tanto teceram 

o início, quanto tecem na contemporaneidade e contribuem para a excelência que se busca. A 

história oficial omite a presença/atuação das mulheres. Eis a marca que dá sentido à minha 

busca.  
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Parti da constatação dessa ausência de registro da presença/atuação das mulheres na 

história do IFRN, analisando à luz dos estudos de gênero e da crítica feminista à ciência 

moderna as causas e consequências dessa escolha de invisibilizar o que se refere às mulheres.  

À medida em que procedi essa análise, o androcentrismo que grassa a Instituição foi sendo 

desvelado. Esse, se expressa não apenas na negação das mulheres na história, mas na 

hierarquização das ciências/saberes, materializada na supervalorização das hard science, cuja 

representação é relacionada aos homens e no ostracismo a que são relegadas as soft science, por 

serem tradicionalmente confundidas com funções nas quais melhor se adaptam as mulheres. 

Dentre essas ciências os saberes da Pedagogia foram abordados com mais ênfase, por ser a 

Equipe Técnico Pedagógica o objeto específico do estudo. 

Refleti sobre a inserção das mulheres no IFRN e no sistema de pesquisa científica dessa 

Instituição de ensino técnico e tecnológico. Essa reflexão exigiu tecer uma série de discussões 

que envolveram tanto a história da educação profissional no Brasil, quanto a invisibilização das 

mulheres na ciência.  

A forma como é utilizada a linguagem no Projeto Político Pedagógico Institucional 

também foi analisada, pois quando se usa o masculino para representar a somatória dos 

humanos, contribui-se para a continuidade do processo de invisibilização das mulheres. 

Subjacentes aos objetivos propostos, as indagações se configuraram a partir da minha 

própria experiência: Como as mulheres são apresentadas na história da instituição? Como se 

evidencia internamente a divisão sexual do trabalho? Como é tratada a variável de gênero no 

Projeto Político Pedagógico Institucional? Como as pedagogas do IFRN desenvolvem suas 

atividades no cotidiano de uma instituição marcada pelo viés androcêntrico no campo da 

Ciência e Tecnologia? Como se processam as relações de poder no interior da instituição? Como 

as pedagogas percebem a hierarquização das ciências/saberes no desempenhar de suas 

funções? Como as pedagogas (re)constroem suas identidades de gênero nesse espaço? 

A análise é aprofundada na Equipe Técnico Pedagógica – ETEP, porque é nesse espaço 

que meu corpo sente; tanto o prazer das atividades que realizo, quanto a exploração do trabalho 

e a tentativa de subordinação do meu ser mulher, aos ditames dos homens e/ou mulheres 

gestores/as cuja consciência de gênero ainda não foi despertada.  
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As epistemologias feministas perspectivistas1 são tomadas como norte na elaboração do 

trabalho. A ênfase dada à hierarquização das ciências/saberes se justifica porque nessa 

hierarquização se prioriza os homens e suas atividades em detrimento das mulheres e suas 

realizações.   

Os aparatos teórico-metodológicos adotados buscam abranger tanto os aspectos de 

gênero, quanto os da crítica feminista à ciência. As reflexões, acerca do problema eleito para a 

investigação, visam contribuir para transformar a condição de subalternizadas das mulheres 

pedagogas da ETEP/IFRN, sujeitos da pesquisa. 

Considerando a natureza interdisciplinar que caracteriza os estudos de gênero e 

concebendo interdisciplinaridade como uma atitude que conduz à interação entre os campos de 

conhecimento, utilizei para a análise de gênero os estudos de Joan Scott, Heleieth Saffioti e 

Cecília Maria Bacelar Sardenberg. Busquei inspiração na produção de Sandra Harding, Donna 

Haraway, Londa Schiebinger, Evelyn Fox Keller, dentre outras, para a discussão de gênero, 

ciência e tecnologia. Para a análise de currículo, foram considerados principalmente os 

trabalhos de Michael W. Aplle, William Doll e Tomás Tadeu da Silva. As reflexões sobre poder 

encontram respaldo nos estudos de Paulo Freire. A análise de discurso praticada foi a de linha 

francesa. Tomei portanto como norte os estudos de Michel Pechêux, conforme a leitura de Eni 

Puccineli Orlandi.  

 

1.3 INSPIRAÇÃO EPISTEMOLÓGICA 

 

Do ponto de vista epistemológico, este estudo se situa no contexto da Standpoint Theory, 

ou Epistemologias do Ponto de Vista Hartsock (1997), Harding (2004), Haraway (1995), 

segundo a qual a posição dominante dos homens na vida social se traduz em um conhecimento 

parcial e distorcido da realidade; a situação – privilégio epistemológico - das mulheres lhes 

permitiriam uma visão menos distorcida dessa mesma realidade; neste sentido pode-se dizer 

que esta situação privilegiada se traduz em uma objetividade forte, diferente da objetividade 

clássica, que é irremediavelmente frágil, porque parcial, mas não se assume, pelo contrário 

brinca do “truque de deus”: alega ver tudo, a partir de lugar nenhum.  

                                                           
1  As epistemologias perspectivistas ou do standpoint, têm como origem as ponderações de Hegel acerca da “dupla 

visão” do escravo em relação ao seu “senhor”, isto é, sobre o privilégio do ponto de vista daqueles que ocupam a 

posição de subordinados (HARTSOCK, 1997). 
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Dialogo do interior da própria equipe, portanto, a partir do lugar que ocupo, em 

consonância com Haraway (1995), quando afirma que o único modo de encontrar uma visão 

mais ampla é estando em algum lugar em particular. A questão da ciência para o feminismo diz 

respeito à objetividade como racionalidade posicionada. 

Nessa mesma perspectiva, estão os estudos de Harding (1993, 1996, 1998), Keller (1991, 

1996, 1998, 2006), Schiebinger (2001), dentre outros. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em consonância com a postura epistemológica adotada, optei por uma abordagem 

metodológica qualitativa, observando os princípios teóricos que balizam o estudo, a saber: a 

história das mulheres, os estudos de gênero e a crítica feminista à ciência. Como técnica de 

pesquisa utilizei a entrevista semiestruturada. 

Metodologia e teoria articulam-se simultânea e indissociavelmente e constituem-se na 

dinâmica da atividade da pesquisa. Dessa forma, os pressupostos metodológicos inspiraram as 

atividades e essas as manifestaram, num processo contínuo de retroalimentação.  

Assim, numa perspectiva dialética da construção do conhecimento, as escolhas 

metodológicas e os referenciais teóricos foram afetados pelos próprios dados da pesquisa, de 

modo que novas possibilidades de abordagens teórico-metodológicas emergiram do campo 

empírico. 

 

1.5 ESPAÇO, SUJEITOS, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

O universo desta pesquisa abrange 19 mulheres componentes da Equipe Técnico 

Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Todas elas concursadas, submetidas ao mesmo regime de trabalho e à mesma carga horária, 

graduadas em Pedagogia e lotadas em diferentes campus.  

Visando manter o anonimato das interlocutoras, seus nomes foram substituídos por nomes 

de mulheres que de certa forma contribuíram para a luta feminista no Estado do Rio Grande do 

Norte. No final desse trabalho há um anexo com informações básicas sobre essas mulheres que 

se projetaram no cenário potiguar e merecem ser visibilizadas. 
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Quadro 1 – Perfil das Entrevistadas 

PERFIL DAS ENTREVISTADAS 

  % 

Situação civil das entrevistadas   

Casadas  63,16 

Solteiras  26,32 

Divorciadas  10,53 

Auto- definição quanto à raça/etnia    

Branca  57,89 

Negra  15,79 

Parda  26,32 

Distribuição da titulação acadêmica entre as 

entrevistadas 

  

Especialistas  42,11 

Mestras  47,37 

Doutoras  10,53 

Distribuição da idade das entrevistadas    

Até 30 anos  10,53 

30-50 anos  68,42 

Faixa dos 50 anos  15,79 

Faixa dos 60 anos  5,26 

Distribuição das entrevistadas em função do tempo de serviço no 

IFRN  

 

20 anos  21,52 

8 anos  5,00 

6 anos  32,30 

5 anos  15,80 

3 anos  5,50 

1 ano  11,52 

TOTAL  100 

Fonte: Entrevista – Elaborado pela autora (2016) 

 

Os procedimentos utilizados para a concretização do trabalho incluíram desde a análise 

de documentos oficiais, até o diálogo com as componentes da Equipe. A princípio, foi 

empreendido um estudo de caráter exploratório na estrutura político administrativa da 
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Instituição a partir do Projeto Político Pedagógico - PPP, documento que define as ações 

educativas, os propósitos e as intencionalidades da instituição de ensino.  

No PPP do IFRN, estão explícitas a identidade e organização institucional, o perfil 

identitário, a função social, os princípios, as características e finalidades, os objetivos, a 

história, as concepções. Além dos fundamentos do currículo e das práticas, a concepção de 

gestão educacional, os elementos orientadores e, ainda, as diretrizes para as práticas 

pedagógicas e as políticas e ações institucionais. 

A exploração também contemplou o texto quanto à utilização ou não da linguagem 

inclusiva, pois esse fato, tão simples, pode funcionar como mecanismo implícito, ou 

informal de exclusão das mulheres. 

A investigação buscou analisar como é tratada a variável de gênero dentro da 

Instituição: os estereótipos, a hierarquização, as prescrições de lugares e papéis destinados 

às mulheres da ETEP. 

Foi efetivada ainda uma apreciação visando decifrar como aparece, na concepção 

institucional de ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho, educação, 

currículo e gestão educacional os simbolismos de gênero, dentre outros aspectos, que se 

mostraram relevantes no processo. 

Para a análise referente a currículo, a orientação foram as categorias propostas por 

Souza (2003): opção epistemológica expressa no projeto pedagógico; modelo de currículo; 

concepção de ciência; concepções sobre identidades de gênero; veiculação de simbolismos 

e estereótipos de gênero. 

Foi averiguada também a composição da reitoria, pró-reitorias, diretorias sistêmicas e 

gerais dos campi, ambientes onde circulam o poder formal, para verificar o quantitativo de 

mulheres e homens nesses espaços. Examinei a composição do Conselho Superior - CONSUP, 

Colégio de Dirigentes - CODIR, Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPEX, 

comissão de ética, comissão permanente de pessoal docente e ouvidoria, para perscrutar se a 

participação nas instâncias consultivas e deliberativas, os colegiados, garantiriam de fato, a 

democratização da instituição. Ou seja, inferir se existia equidade entre mulheres e homens, 

pelo menos na composição numérica dos referidos órgãos. 

Foi ainda apreciada a distribuição das funções gratificadas e as coordenações de grupo de 

pesquisa, que representam espaços de comando, entendendo que esses também definem quem 

exerce o poder formalmente constituído.  
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A exploração dos documentos institucionais justifica-se porque neles encontram-se as 

diretrizes que regem as ações dos sujeitos. Examinar a estrutura gestora, porque desse espaço 

emanam as orientações a serem seguidas pela equipe.  

O cerne da pesquisa foi o diálogo estabelecido com as pedagogas que compõem a ETEP. 

Esse, possibilitou que as pedagogas, através dos seus enunciados, trouxessem elementos a partir 

dos quais emergiram teoricamente as descobertas.  

O estudo realizado foi “de baixo para cima”, como propõe Harding (1996), rompendo 

com os paradigmas da ciência moderna. Ou seja, com a impessoalidade, a objetividade e a tão 

proclamada neutralidade, pois essas escondem a perspectiva androcêntrica, a geopolítica e 

outras questões de poder, e com a linguagem dessa mesma ciência, que além de 

metaforicamente relacionar a investigação com a conquista sexual masculina, ainda propõe o 

avanço da humanidade ao mesmo tempo em que sobreleva a subjugação de grupos excluídos, 

dentre esses as mulheres. 

Uma característica que distingue essa postura, segundo Harding (1996) é a definição da 

problemática a partir das experiências femininas, enfatizando-se que são as mulheres quem 

devem revelar quais são e quais tem sido essas experiências e que essas não são desligadas de 

sua realidade, mas ocorrem no seu espaço de atuação e são lutas políticas. 

Nessa perspectiva, apliquei entrevistas semiestruturadas, nas quais as interlocutoras 

tiveram a oportunidade de discorrer sobre sua atuação profissional dentro do Instituto. Essas 

entrevistas encontraram inspiração também no que orienta Bourdieu (1999), suscitando a 

memória das entrevistadas, ou agindo como parteira, deixando que as pedagogas se livrassem 

das suas verdades, e que os procedimentos se definissem com a prática. 

Os encontros para as entrevistas aconteceram no lócus onde cada uma desenvolve suas 

atividades. Percorri dezenove, dos vinte e um campus e entrevistei uma pedagoga em cada um 

deles. A entrevista foi gravada e posteriormente transcrita e o discurso de cada uma das 

interlocutoras analisado à luz da Análise de Discurso de linha francesa.  

Discurso é uma materialização das formas ideológicas; é, por isso, o espaço por 

excelência de expressão da palavra; a instância em que a palavra cumpre sua função, 

manifestando-se como produto das relações e das forças sociais (BAKHTIN, 1995).  

As histórias de todas as mulheres são partilhadas. Embora cada uma experiencie de forma 

singular, as vivências se interpenetram, ‘a história das pessoas consiste na história de suas 

relações sociais’ (SAFFIOTI, 2002).  Ou seja, de certa forma, as histórias da atuação de todas 
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as pedagogas do Instituto se intercomunicam e elas, fazem seus/suas, de modo particular os 

pensamentos e ideias socialmente constituídos e explicitaram isso em seus discursos.  

Nessa compreensão, o discurso, ao ser proferido, evidencia um diálogo com a história, 

com outros discursos já ditos, com as/os interlocutoras/es (da situação imediata e também 

mediata, entorno sócio-histórico-cultural).  

O IFRN e, mais precisamente a ETEP foram perscrutados, associando os termos gênero 

e ciência a partir das três abordagens propostas por Souza (2011, p 16). A saber: (1) a estrutural: 

que analisa a presença, a colocação, e a visibilidade das mulheres nas instituições científicas; 

(2) a epistemológica, que questiona os modos de produção do conhecimento a partir de uma 

crítica aos princípios norteadores do pensamento científico hegemônico; e (3) a análise dos 

discursos e das representações sobre mulheres na ciência, identificando metáforas de gênero 

como as que associam a mulher à natureza e o homem à razão, com repercussões importantes 

nos conteúdos de diversas disciplinas.  

Em suma, realizei uma investigação feminista, nos termos em que propõe Harding (1998): 

Existe um método de investigação feminista? Não. Feminista é a perspectiva de realização da 

pesquisa, a análise dos dados, a postura frente aos sujeitos. 

 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese é composta de duas partes: a primeira intitula-se IFRN como objeto: 

caracterizando o campo empírico. Compreende dois capítulos. O primeiro, denominado 

História do IFRN – onde estão as mulheres? No qual reconto a história da Instituição a partir 

de documentos internos, registros em arquivos públicos, livros, dissertações e teses sobre o 

tema. Parto da história da educação profissional no Brasil. Apresento um breve relato das 

escolas que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

originárias das Escolas de Aprendizes Artífices instituídas pelo Decreto Presidencial nº 7.566 

de 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 1909). Concentro a explanação detalhando as 

nomenclaturas e fases pelas quais passou a instituição em pauta: Escola de Aprendizes Artífices 

de Natal, Liceu Industrial de Natal, Escola Industrial de Natal, Escola Técnica Federal de Natal, 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Rio Grande do Norte e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. 
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Ainda nesse capítulo, problematizo a escassez de registros da presença/atuação das 

mulheres nessa história, argumentando que a história oficial, relatada pelos homens tende a 

legitimar a superioridade masculina. Articulo esta realidade à existência de estereótipos de 

gênero sobre certos atributos cognitivos supostamente característicos do pensamento 

masculino associados à área tecnológica, com os quais se tenta justificar a hegemonia 

masculina no campo da Ciência e Tecnologia. Essa problematização dá-se a partir das 

abordagens teóricas e metodológicas da história das mulheres, dos estudos de gênero e da 

crítica feminista à ciência. 

O segundo capítulo é nomeado Divisão sexual do trabalho – territórios segregados 

e hierarquização. Nele, reflito sobre a compartimentalização sexual do trabalho, alegando 

que existem espaços segregados e hierarquizados no interior do instituto e aduzindo que uma 

das principais consequências dessa segregação e hierarquização é a conversão de tarefas do 

mundo público em exercícios do mundo privado. Para tanto, demonstro a discrepância 

numérica com relação ao gênero, ratificando que os homens constituem maioria em todas as 

esferas analisadas e problematizando a falta de espaço para as mulheres na gestão. Esclareço 

como ocorre a inserção das mulheres nos setores de pesquisa e ensino, argumentando que na 

pesquisa a incorporação é marginalizada e no ensino, a presença feminina é naturalizada. 

Mesmo assim, obedece ainda um critério: elas devem assumir as disciplinas da área das 

ciências humanas. O desvelamento da composição de todos os espaços nos quais circula o 

poder formal revela o lugar simbólico destinado às mulheres: o da subalternização. 

A segunda parte da tese sob o título Lentes de gênero, olhar feminista: o 

androcentrismo em curso, também comporta dois capítulos. O terceiro, denominado 

Fronteiras de gênero no IFRN: uma análise a partir das concepções, princípios e 

fundamentos do currículo e das práticas institucionais. Nele, apresento o Projeto Político 

Pedagógico como um gênero discursivo e como tal dotado de intencionalidade. Nessa 

perspectiva, diviso as explicações e justificativas utilizadas pelo discurso burocrático 

institucional e reflito sobre as concepções, princípios e fundamentos do currículo e das 

práticas institucionais do IFRN, tendo gênero como categoria de análise. As concepções de 

ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho, educação, currículo integrado, 

e gestão educacional, bem como os princípios e as diretrizes orientadoras das práticas 

pedagógicas da Instituição são desveladas tendo como base para a construção da contra 

argumentação os postulados das epistemologias feministas perspectivistas. A análise dessas 

concepções, a par com as outras já empreendidas, permite clarificar que o documento que 
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direciona a instituição, bem como as ações dos/as gestores/as que dele emanam ainda 

encontram inspiração no paradigma da ciência moderna e em consequência legitima as 

concepções de poder e saber hegemônicas.  

O quarto capítulo As representações sociais das mulheres pedagogas sobre as 

relações de poder e (re)construção das identidades de gênero no contexto institucional 

compõe-se da análise das entrevistas semiestruturadas. Nele, traço o histórico da equipe, 

minuciando suas particularidades, apresento quantitativamente a constituição da equipe 

desmembrada por sexo e esboço um breve perfil das entrevistadas. Na sequência, analiso o 

discurso de 19 pedagogas que compõem a ETEP/IFRN esquadrinhando a percepção que 

essas mulheres expressam sobre o processo de (re)construção de suas identidades de gênero 

em relação ao espaço em que desenvolvem as atividades inerentes aos cargos que ocupam, 

considerando a compreensão que as mesmas demonstram sobre o processo de generificação 

da sociedade e notadamente da instituição campo desse estudo.  

Para tanto, recorri à análise de discurso de linha francesa, herdada de Michel Pêcheux 

e amplamente explorada e alargada no Brasil, pelos estudos de Eni Orlandi. A análise 

consubstancia-se na problematização em torno dos enunciados das pedagogas. Esses, 

compõem o discurso, que segundo essa autora seria o efeito de sentidos entre os locutores.  

No movimento da análise também foram levadas em consideração as contribuições 

teórico-conceituais e epistemológicas defendidas nos capítulos anteriores, com ênfase para a 

questão do sujeito situado (HARAWAY, 1995).  

Em relação a essa questão, Orlandi (2007b, p.2) assim se posiciona: 

 

O sujeito se submete à língua mergulhado em sua experiência de mundo e 

determinado pela injunção a dar sentido, a significar-se. E o faz em um gesto, um 

movimento sócio-historicamente situado, em que se reflete sua interpelação pela 

ideologia. 

 

Dessa forma, a análise de discurso veio apoiar o encadeamento da discussão, contribuindo 

para o desvendamento dos sentidos explícitos ou implícitos nos enunciados das pedagogas.  

Integram ainda o arcabouço desta tese a introdução, espaço no qual explicito as 

concepções teórico-metodológicas e a inspiração epistemológica que me move. E as 

considerações finais, nas quais evidencio os resultados. Os discursos expressaram as relações 

sempre tensas que se estabelecem entre eles, os homens/docentes/gestores, que se apoiam no 
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discurso instituído e elas, as mulheres/técnicas/subalternizadas, eunciadoras do discurso 

instituinte. Assim, em consonância com as pressuposições iniciais confirmam-se de forma 

manifesta as implicações de gênero experienciadas pelas mulheres pedagogas interlocutoras 

desta pesquisa.  
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2 CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DO IFRN – ONDE ESTÃO AS MULHERES? 

 

O objetivo desse capítulo é relatar a história do IFRN, para identificar a participação das 

mulheres nesse processo e refletir sobre a invizibilização que se construiu em torno das mesmas, 

a partir de documentos internos, registros em arquivos públicos, publicações do Ministério da 

Educação e Cultura e livros, além de dissertações e teses sobre o tema. Refletir sobre a 

exiguidade de registro da presença/atuação das mulheres nessa história, possibilita articular esta 

realidade à existência de estereótipos de gênero sobre certos atributos cognitivos supostamente 

característicos do pensamento masculino associados à área tecnológica, que tem sido utilizados 

para explicar a hegemonia masculina no campo da Ciência e Tecnologia. 

 

2.1 IFRN – ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte é uma 

instituição centenária. Narrar um século de história não é algo simples. A história escapa, 

assemelha-se a tentar agarrar água em estado líquido, quanto mais tento, mais sinto que detalhes 

escorrem.   

Ademais, trata-se de estudar a Educação Profissional e Tecnológica, modalidade que tem 

suas peculiaridades bem definidas. Desde suas origens está ligada ao trabalho manual, à arte 

mecânica considerada vil, (ROSSI, 2001) e em consequência, na hierarquia das atividades, tem 

ocupado desde a modernidade, um patamar inferior ao trabalho intelectual.  

Relatar a história da Instituição, no contexto em que o faço aqui, revela sua identidade, o 

que significa diferenciá-la, conferir-lhe singularidade.   

Para tanto, apresentarei um breve relato sobre seu ciclo de vida, o que compreende sua 

criação e as mudanças de nomenclatura e estrutura. Nessa perspectiva, aludirei ao público alvo, 

aos processos de gestão e às propostas pedagógicas, em cada uma das fases. 

Várias fontes foram consultadas buscando em cada uma delas encontrar elementos de 

ligação entre os pontos chaves que servem de sustentação à minha exposição.  
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Essas fontes se constituem de decretos e leis referentes à educação profissional e 

tecnológica, documentos institucionais tais como Livros de Assentamentos e Atas, Termos de 

Compromisso, Projetos, Relatórios e jornais, aos quais tive acesso no arquivo interno. Esse é 

localizado no Campus Natal Central, conta com uma boa infraestrutura, é coordenado por uma 

arquivista e a equipe é formada basicamente por estagiárias dos cursos de História e Gestão 

Pública, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do próprio IFRN, respectivamente. 

Além dos documentos citados, livros, teses e dissertações sobre o tema também orientaram a 

produção. 

O recorte da história é resultado do diálogo com as obras consultadas. Não haverá 

portanto, originalidade, uma vez que “ao enfocar o discurso individual é sempre possível dizer 

que ele está repleto do discurso do outro, caracterizado pela alteridade ou pela assimilação” 

(BAKHTIN, 1995).  

O processo de produção exigiu o debruçar sobre documentos e descrição de 

acontecimentos narrados por outras/os buscando bem mais que obter informações, localizá-las 

num contexto, citar as determinações causais e expor os fatos. Foi necessário reconstruir, 

mesmo que simbolicamente, cenários nos quais atuavam as/os envolvidas/os direta e 

indiretamente, sistematizar informações e (re)significar conhecimentos construídos no 

cotidiano da Instituição.  

É mister lembrar que as instituições educacionais constituem, em conjunto com outras, 

uma rede de relações bem tecida, pois estão situadas num contexto político e social mais amplo 

e por conseguinte, espelham, o momento histórico e sofrem as influências ideológicas e de 

modelos econômicos vigentes, materializadas através das políticas públicas. Assim, a história 

do IFRN é uma parte da História da Educação Brasileira. 

O discurso é contínuo. Nele, os discursos das/os outras/os serão aqui referidos algumas 

vezes diretamente. O que se justifica, porque embora existam registros da mesma história em 

várias fontes, as informações se repetem e esse fato dificulta identificar de quem é a voz, ou 

qual é a fonte primária. 
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2.2 ABREM-SE AS CORTINAS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

BRASIL 

 

Os indígenas e posteriormente os africanos escravizados foram os primeiros trabalhadores 

a serem formados no Brasil. Nesse contexto a aprendizagem se dava basicamente por imitação. 

E “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).  

Como não existe a intenção de relatar a história da educação profissional no Brasil, mas 

tão somente da Instituição campo desse estudo, pode-se, sem prejuízo no entendimento, 

desconsiderar a lacuna histórica. Isto é, reconheço que existem inúmeros detalhes históricos 

não abordados referentes à profissionalização desses dois grupos étnicos formadores do povo 

brasileiro. 

A descoberta do ouro em Minas Gerais fez nascer a demanda por um ensino mais 

especializado. Nesse mesmo período foram criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos 

Arsenais da Marinha no Brasil. 

Outras experiências de educação profissional foram registradas nos anos de 1800 com a 

adoção do modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” 

da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jovens eram 

encaminhados para casas onde, além da instrução primária, aprendiam ofícios de tipografia, 

encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros. 

A chegada da família real portuguesa em 1808 desencadeou a reorganização 

administrativa da colônia. Nesse ínterim, D. João VI criou o Colégio das Fábricas, considerado 

o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público, com o objetivo de atender à educação 

dos artistas e aprendizes vindos de Portugal (GARCIA, 2000). 

Outras experiências de educação profissional podem ser encontradas no percurso da 

História da educação no Brasil. No entanto, o meu relato refere-se às escolas que compõem a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, originárias das Escolas de 

Aprendizes Artífices instituídas pelo Decreto Presidencial nº 7.566 de 23 de setembro de 1909. 

Tratar da criação dessas escolas exige relembrar o contexto histórico do início da 

república. A sociedade modernizava-se a um custo muito alto: a maioria da população vivia no 

campo, sustentava essa modernização e paradoxalmente era excluída dela, também por viver 

no campo (RIBEIRO, 1979). 
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As representações eleitorais eram manobradas pelo coronelismo, o que vigorava era o 

“voto de cabresto”, ou os “currais eleitorais” 2. Conforme consta no Mapa do Analfabetismo no 

Brasil (BRASIL, 2003) o percentual de analfabetos entre 1900 e 1920 era de 65,3% da 

população. 

O cenário mundial caracterizava-se pelo capitalismo monopolista e o modelo nacional 

ainda era agrário-comercial exportador e dependente. O Brasil ansiava para se igualar com os 

países que na época já marchavam rumo à industrialização. 

A preparação de trabalhadores estava a cargo de instituições de caridade e de algumas 

escolas municipais. O presidente Affonso Penna reconhecera a necessidade de criação de 

escolas para o ensino prático no país. Dissera ele em seu discurso de posse: 

 

A criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem 

contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e 

operários instruídos e hábeis (BRASIL, 2009). 

 

Através da proposição 195 de 1906, que dotava o poder público de recursos financeiros 

para iniciar o desenvolvimento de escolas profissionais no âmbito federal, (PEGADO, 2010), 

o ensino profissional nesse mesmo ano, passou a ser atribuição do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, mediante a busca da consolidação de uma política de incentivo para 

preparação de ofícios dentro destes três ramos da economia. 

Conforme consta nas Concepções e Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica 

(BRASIL, 2008) nesse contexto histórico, uma questão que preocupava os governantes era o 

controle social de um segmento especial: os filhos da classe proletária. Esses eram jovens e em 

situação de risco social, pessoas potencialmente mais sensíveis à aquisição de vícios e hábitos 

“nocivos” à sociedade e à construção da Nação.   

Esses jovens, na maioria das vezes eram pessoas que, afligidas pelas secas que fustigavam 

o sertão nordestino, afluíam aos centros urbanos.  

A criação de estabelecimentos profissionalizantes está, portanto, ligada a esse empenho 

dos governos nacionais, no início da república, de exercerem o controle social a partir do 

fortalecimento do aparato policial e da criação de instituições asilares e educacionais, no caso 

específico as Escolas de Aprendizes Artífices (BEZERRA, 2010).  

                                                           
2 Voto de cabresto significa a prática de obrigar os eleitores a votar sem direito de escolha. Currais eleitorais 

referem-se a grupos de eleitores dominados por um líder regional. 
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2.3 NASCEM AS ESCOLAS DE APRENDIZES ARTÍFICES 

 

Em 23 de setembro de 1909, dando andamento às ideias defendidas pelo seu antecessor, 

o presidente Nilo Procópio Peçanha, através do Decreto N° 7.566, criou 19 (dezenove) Escolas 

de Aprendizes Artífices, dentre elas a de Natal, instituindo, dessa forma, o “ensino profissional 

primário gratuito".   

O Decreto de criação dessas escolas, em suas considerações, deixava claro qual seria a 

clientela a atingir, pois, para o Governo era preciso: 

 

Não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo 

technico e intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os 

afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime (BRASIL, 1909 - 

preâmbulo do Decreto nº 7.566/1909, conforme o original). 

 

2.4 A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DE NATAL 

 

Em 3 de janeiro de 1910, entrou em funcionamento a Escola de Aprendizes Artífices de 

Natal no prédio do antigo Hospital da Caridade Juvino Barreto, situado à Rua Presidente Passos, 

Cidade Alta, local onde atualmente funciona a Casa do Estudante de Natal. 

Como proposta inicial, às Escolas de Aprendizes Artífices caberia a oferta de oficinas de 

trabalho manual ou mecânico e dois cursos noturnos obrigatórios: Primário, para os discentes 

que não soubessem ler e escrever e contar, e ainda a disciplina de Desenho, como fundamentos 

para o exercício satisfatório do ofício (MEDEIROS, 2011). As oficinas eram: sapataria, 

alfaiataria, marcenaria, serralharia e funilaria.  

Conforme o decreto de criação supracitado, só poderiam ser admitidos na Escola de 

Aprendizes Artífices adolescentes que não sofressem de moléstias infecto contagiosas nem 

tivessem defeitos que os impossibilitassem o aprendizado do ofício.  

A instituição funcionava em regime de semi-internato e de acordo com o que relata 

Medeiros (2011) os pequenos aprendizes com idade entre 12 e 16 anos eram envolvidos numa 

rotina diária de atividades de quatro a seis horas, entre as quais se incluía aula de primeiras 

letras, desenho, aritmética e produção de artefatos nas oficinas da Escola. 
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Uma das orientações do ato de criação era a de que os cursos oferecidos deveriam ser os 

mais convenientes e necessários, tendo sempre como referência as indústrias locais. Vale 

salientar que nesse período o Rio Grande do Norte era predominantemente agrícola, tendo como 

foco a produção de algodão. Assim, 

 

Ao que parece, o cenário econômico evidencia que não há correlação entre uma 

proposta desenvolvimentista e a criação da Escola, nem tampouco, qualquer relação 

entre o fenômeno da Revolução Industrial e os cursos oferecidos em regime de 

oficinas por profissionais desses ofícios, recrutados como fator trabalho na 

comunidade local (MEIRELES, 2010, p. 32). 

 

No entanto, a Escola se apresentava naquele momento histórico como uma alternativa aos 

filhos dos trabalhadores: era gratuita e o habilitaria em um ofício, do qual poderia sobreviver. 

Não obstante as vantagens oferecidas pela instituição recém-criada, inicialmente, o número de 

matrículas era insignificante e constatava-se muita evasão. 

O prédio em que funcionava a Escola não era próprio, mas uma cessão do governo do 

Estado. Conforme Medeiros (2011) entre as férias escolares de 1913 e o início do ano letivo de 

1914 a Escola de Aprendizes Artífices se instalara no antigo Natal Clube e logo após foi 

transferida para um novo prédio situado à Avenida Rio Branco, 743, no centro da capital, espaço 

onde atualmente funciona o Campus Natal Cidade Alta. 

No ano de 1914 houve uma diminuição do fluxo imigratório e a substituição do modelo 

de economia baseada na importação em função da eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

Reclamava-se então a cooperação de uma mão de obra em potencial da Instituição.  

A direção da Escola de Aprendizes Artífices de Natal, em manifestação aos alunos, 

lembra a importância desse estabelecimento também para a defesa do país, conforme 

manifestação do então diretor Silvino Neto. 

 

Com a presença dos corpos administrativo e docente dei, no dia 10 de novembro uma 

ligeira explicação aos alumnos sobre a situação do Brazil em face do conflicto europeu 

demonstrando a importância da contribuição que poderão dar, si preciso, os próprios 

aprendizes artífices na defesa da pátria, com o seu trabalho, que será valioso, na 

confecção de artefactos, como fardamento, calçados e vários outros utensílios que a 

efectivação do estado de guerra reclamará com abundância (ESCOLA DE 

APRENDIZES ARTÍFICES DO RIO GRANDE DO NORTE, 1917). 
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Medeiros (2011) ressalta que para que os discentes estivessem aptos a essa missão seria 

necessário às Escolas de Aprendizes Artífices “uniformizar procedimentos, sistematizar 

programas de ensino, unificar metodologia pedagógica industrializar as oficinas e aumentar-

lhes a produtividade.” Essas mudanças tiveram que esperar. 

Em 1917, em virtude de um atraso no repasse da verba destinada à execução de obras de 

reparação no prédio, as aulas só iniciaram em 20 de julho. Em consequência desse atraso, 

apenas 55 (cinquenta e cinco) dos 107 (cento e sete) alunos matriculados naquele ano, 

permaneceram na Instituição.  

Em 1918, o então Presidente da República, Venceslau Brás, aprovou um novo 

regulamento para as Escolas de Aprendizes Artífices através do Decreto nº 13.064 de 12 de 

junho de 1918. Nesse novo regulamento, ressaltou a manutenção do regime de externato e o 

aprendizado das oficinas em 4 anos (BRASIL, 1918). 

Numa tentativa de melhor instrumentar as Escolas de Aprendizes Artífices, o Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio criou em 1920 a Comissão de Remodelação do Ensino 

Técnico Profissional.  

Os maiores obstáculos a essa remodelação consistiam na inexistência de professores e 

mestres qualificados, na falta de aparelhamento das oficinas e na inadequação dos prédios onde 

funcionavam as escolas. Nesse processo de remodelação constatou-se o baixo índice de 

conclusão dos cursos pelos alunos da Escola em Natal. Conforme aponta o relatório a primeira 

causa era a situação de pobreza em que viviam as famílias dos mesmos. Muitos alunos assim 

que aprendiam um mínimo necessário ao ofício, abandonavam a Escola para trabalhar e ajudar 

no sustento da casa. 

Como essa remodelação não fora uma ideia que partira do interior das escolas, mas das 

instâncias superiores, alguns diretores se opuseram às mudanças. A solução encontrada para 

esse impasse foi a nomeação de inspetores, advindos da Escola de Engenharia de Porto Alegre 

ou do Instituto Parobé3. Esses se revezavam na direção das instituições de educação profissional 

do país. 

                                                           
3 Uma das escolas técnicas mais antigas do país, destinada inicialmente à formação de meninos de famílias pobres 

com ensino de construções mecânicas, marcenaria, carpintaria, artes gráficas e artes do edifício. 
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Nesse ínterim a Escola de Aprendizes Artífices de Natal recebeu obras traduzidas de 

diversas disciplinas. A partir de então a educação industrial passou a fundamentar-se pelo 

conjunto de ideias apresentados no Relatório Luderitz 4 (NAGLE, 1974). 

Os princípios do relatório obedeciam à racionalidade técnica, nada mais era do que o 

Taylorismo na escola. Segundo o relatório era necessário  

 

Cuidar do preparo das elites técnicas, porque a capacidade produtiva do operário é 

atribuída à sua cultura técnica [...] a educação do proletariado nacional é um meio de 

defesa da administração superior do país [...] o que interessa, indubitavelmente ao 

indivíduo, como elemento social componente de uma nacionalidade, é poder produzir, 

não lhe bastando os conhecimentos das primeiras letras (NAGLE, 1974, p.166). 

 

Esse relatório proporcionou uma modificação no currículo da Escola de Aprendizes 

Artífices de Natal transformando as oficinas em seções de ofícios com suas respectivas 

especializações.  

Segundo Cunha (2000) as ideias de Luderitz inspiraram a Consolidação dos Dispositivos 

Concernentes às Escolas de Aprendizes Artífices, cujo documento trazia como principais 

mudanças a elevação de quatro para seis anos na duração dos cursos e o desdobramento de cada 

oficina em seções de ofícios correlatos. 

As obras de remodelação da sede da Escola de Aprendizes Artífices de Natal foram 

interrompidas algumas vezes por falta de verbas. Em 1930, por ocasião da instalação do 

governo provisório de Getúlio Vargas, a comissão de remodelação foi extinta e substituída pela 

Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, órgão esse vinculado ao recém-criado Ministério da 

Educação e Saúde Pública. 

Esse ministério constatou os mesmos problemas que anteriormente haviam sido 

percebidos pela comissão de remodelação: não havia professores qualificados, faltava 

aparelhamento e os prédios eram inadequados. Em relatório assim se posicionou o ministro da 

Educação e Saúde Pública [...] Hoje, que cada cidadão vale o que produz, não é possível que a 

educação industrial continue a marchar a passos tardos [...]. 

Nos anos 1930 o aluno aprendiz da Escola de Aprendizes Artífices deveria ali cursar a 3ª 

e 4ª séries e ainda cumprir uma jornada entre 18 e 24 horas/aula nas oficinas. Essa rotina foi 

                                                           
4 João Lüderitz era engenheiro chefe do Instituto Parobé. Este foi enviado à Europa e Estados Unidos com a 

incumbência de visitar instituições semelhantes e dar ao Instituto Parobé a organização almejada. Dessas viagens 

surgiram o relatório, que então servia de norte para as demais escolas de aprendizes artífices. 
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suspensa entre os dias 28 e 31 de outubro de 1935. Eclodira em Natal a Intentona Comunista e 

o prédio da Instituição foi transformado em presídio de guerra para mais ou menos 50 rebelados. 

 

2.5 O LICEU INDUSTRIAL DE NATAL 

 

No final da década de 1930, a Escola de Aprendizes Artífices sofre a primeira 

modificação na nomenclatura. A mudança de denominação para Liceu Industrial de Natal 

integrou a reforma instituída pela Lei n.º 378, de 13/01/1937, do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, a quem as Escolas de Aprendizes Artífices estavam subordinadas desde o início 

dessa década (BRASIL, 1937).  

Nesse período o fenômeno da evasão persistia. Conforme se pode verificar no Livro de 

matrículas, os anos letivos de 1938 e 1939 foram emblemáticos. Nesses anos foram 

matriculados 108 e 188 alunos na 1ª série, dos quais 2 e 3 chegaram respectivamente à 6ª série. 

Convém ressaltar que cada nova nomenclatura que a Instituição recebeu em sua história 

correspondeu a uma mudança estrutural, o que provocou uma nova institucionalidade. No 

entanto, algumas características perduram. Uma delas é o caráter de formação integral do corpo 

discente. 

A educação física e o ensino de canto orfeônico, foram disciplinas estabelecidas 

legalmente desde 1931 e reforçadas em 1934. No entanto, essa última atividade só deslanchou 

através da instalação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. 

Desde 1936 os discentes do Liceu participavam da Banda do Tiro, vinculada à Escola de 

Instrução Militar do Exército Nacional e de atividades de escotismo a partir de 1939. Também 

havia incentivo às atividades desportivas, visando promover a inclusão social. Segundo 

Medeiros (2011) o universo esportivo era tão significativo que influenciava até nas escolhas 

profissionais. Os alunos escolhiam os cursos levando em consideração o esporte com o qual se 

identificavam e observando se o time do curso almejado obtinha êxito nas competições. 
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2.6 A ESCOLA INDUSTRIAL DE NATAL 

 

Em 1942, após a publicação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, (Decreto-lei nº 4.073 

de 30 de janeiro de 1942), o antigo Liceu Industrial passou a denominar-se Escola Industrial de 

Natal, ampliando o seu nível de ensino de primário para ginásio, correspondente ao 1º ciclo. Os 

cursos eram oferecidos para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e tinham como objetivo 

a formação global de artífices em um ofício ou grupo de ofícios afins. Para realizar esses cursos, 

o discente já deveria ter cursado o primário, e os cursos oferecidos eram os seguintes: 

Eletricidade, Cerâmica, Madeira, Metais, Mecânica e Marcenaria. Além disso, a escola também 

estava autorizada a oferecer cursos de maestria para os professores. 

Nesse mesmo ano, foi instituído para o Ensino Técnico, através do Decreto-Lei 4.073/42, 

dois ciclos de cursos voltados para as áreas primária, secundária e terciária da economia: o 1º 

ciclo, com o curso industrial desenvolvido em quatro anos, denominados de ginásios industriais 

e o 2º ciclo, com o curso técnico em três anos. O objetivo dessas mudanças era acompanhar as 

transformações vivenciadas pelo Brasil, já que toda a sociedade estava voltada para o 

desenvolvimento da grande indústria. 

1942 foi exatamente o ano em que o Brasil rompeu relações diplomáticas com os Países 

do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). A entrada do Brasil na Guerra trouxe consequências diretas 

para a população de Natal, que na época era composta por cerca de 36 mil habitantes (MELO; 

SILVA FILHO, 2007) e mais especificamente para a Escola Industrial.  

Os norte americanos instalaram uma base aérea em Parnamirim, que na época pertencia 

a Natal e esse fato possibilitou a circulação de milhares de soldados na cidade, alterando por si 

só a sua rotina. No entanto, outras alterações se manifestaram: o blackout que consistia na 

restrição de luz a partir de um horário determinado e a ameaça constante de um bombardeio 

aéreo. Para o caso dessa ameaça se materializar, foram construídos abrigos e a população 

recebia orientações, que exigiam além da compreensão dos passos a serem seguidos, calma e 

cumprimento fiel das ordens estabelecidas pelo comando militar. 

Conforme consta na Circular nº 1385 de 09 de junho de 1942, o horário de final de 

expediente da Escola Industrial de Natal deveria ser antecipado, proporcionando tempo 

suficiente para que docentes e discentes chegassem às suas casas antes do início do blackout 

(BRASIL, 1942a). 
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Outra consequência direta do período de guerra: a Escola Industrial de Natal chegou a ser 

consultada sobre a possibilidade de sua oficina de alfaiataria produzir macacões para 

trabalhadores da Amazônia, e ainda sobre quantidade de pessoal que poderia ser aumentado 

para atender à tarefa, que correria por conta da Coordenação de Mobilização Econômica. 

(BRASIL, 1942b). 

Ainda nesse ensejo formou-se uma comissão com a missão de estudar as possibilidades 

técnicas dos estabelecimentos de ensino industrial do país transformarem-se em centro de 

produção industrial e fabril em face das exigências da guerra. No entanto, esse objetivo não foi 

alcançado.  

Em abril de 1945 o Ministério da Educação iniciou negociações com o governo dos 

Estados Unidos e em setembro do ano seguinte assinou acordo de cooperação para as Escolas 

Industriais. Em virtude desse acordo gestores e docentes para lá viajaram e realizaram cursos 

de capacitação.  

Como resultado desse acordo, a Escola Industrial de Natal conseguiu tradução de mais 

ou menos vinte e oito obras técnicas e ainda seu primeiro projetor de cinema, material que 

possibilitou aos discentes assistirem filmes da Enciclopédia Britânica e do Instituto Nacional 

do Cinema Educativo. Os livros traduzidos e o projetor de cinema constituíram-se em materiais 

didáticos que deram um impulso nas estratégias de ensino da Instituição naquele momento 

histórico.   

Com o objetivo de adequar-se às mudanças provocadas pela Lei Orgânica de 1942, que 

assegurava uma nova organização curricular às escolas industriais, que extinguiu delas o ensino 

primário e elevou os conteúdos programáticos dos cursos à categoria de disciplinas de formação 

geral, a Escola Industrial de Natal contratou seis docentes de Cultura Geral, dois de práticas 

Educativas e oito de Cultura Técnica. 

 

2.7 ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE NATAL - ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

Em 1959, através da Lei Federal de nº 3.552, todas as Escolas Técnicas do Brasil 

conseguiram autonomia administrativa, didática e financeira e foram transformadas em Escolas 

Técnicas Federais, destinadas a ministrar cursos técnicos de nível médio (BRASIL, 1959). Uma 

das consequências dessa Lei foi a instalação de um colegiado superior composto por 
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representantes da comunidade externa que ficaria responsável pela gestão da Instituição, 

ficando o diretor com uma função meramente executiva. 

Os servidores não aceitaram de bom grado essa interferência. No entanto, o assunto que 

merecia mais destaque no interior da Escola Técnica Federal de Natal era a construção do prédio 

novo que iniciara ainda na década de 1940, cuja inauguração só ocorreu em 11 de março de 

1967.  

Conforme consta no Diário de Natal dessa mesma data, a programação de inauguração 

durou uma semana incluindo a abertura das instalações aos visitantes, uma exposição de 

trabalhos dos alunos, um desfile alegórico e a transmissão de palestras radiofônicas sobre ensino 

industrial. 

Nesse período da inauguração o prédio da Escola distava da antiga sede 4,2 quilômetros 

e isso significava estar distante também das residências dos discentes, docentes e técnicos. No 

entanto, apesar desses inconvenientes, em 1969 registrou-se um aumento de matrícula na ordem 

de 90,6%, o que significou uma elevação de 22,2% no número de turmas.  

 

2.8 DITADURA MILITAR E ENVOLVIMENTO DOS DISCENTES DA ESCOLA 

TÉCNICA FEDERAL DE NATAL 

 

Os discentes da Instituição mantinham um centro lítero recreativo na Escola desde a 

década de 1940. Porém, a partir de 1964, ano do golpe civil militar, a direção passou a monitorar 

as ações dessa agremiação, tendo inclusive expulsado três alunos, por atos considerados 

subversivos (JORNAL DOIS PONTOS, 1968).  

Em 1968, após a publicação do AI 5, o então diretor João Faustino Ferreira Neto, foi 

convocado pelo Exército para depor, após os alunos terem participado da missa de sétimo dia 

do estudante Edson Luís de Lima Souto, que havia sido morto na tentativa de invasão da polícia 

militar ao restaurante Calabouço no Rio de Janeiro. 

 

O clima político dentro da Instituição, mesmo que em menor escala comparando-se 

com outras repartições públicas, sofria reflexos dos embates políticos entre oposição 

e governo com seus instrumentos de luta e repressão. Muitos alunos e professores 

sofreram investigação (PEGADO, 2010, p.43). 
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2.9  POLÍTICA DE DIVERSIFICAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO 

 

A partir do ano de 1969, com o objetivo de se integrar à política de diversificação do 

ensino técnico, a Escola implantou os cursos de Edificações, Eletromecânica, Geologia e 

Saneamento. 

No final do ano de 1970 o Conselho de Representantes da Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte deliberou pela extinção gradativa do ginásio na Instituição, e propôs a 

ampliação de matrícula nos cursos técnicos, cujo estímulo eram as solicitações do mercado de 

trabalho. 

Em agosto de 1971 o Ministério da Educação promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 5.692/1971, preconizando a obrigatoriedade de uma habilitação 

profissional no ensino secundário o levantamento de aptidões para o trabalho ainda no ensino 

fundamental (BRASIL, 1971).  

No Rio Grande do Norte, para a grande maioria das escolas, essa compulsoriedade nunca 

passou de um engodo. Como não havia estrutura, financiamento, nem docentes com formação 

adequada, a formação se dava em áreas que não havia demanda, daí o desprestígio dos cursos. 

Já a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte - ETFRN, consolidou-se como referência 

de qualidade na formação de técnicos. 

Ainda na década de 1970 o Ministério do Trabalho implementou o Programa Especial de 

Bolsas de Estudos – PEBE e celebrou um convênio com a ETFRN, com o objetivo de  

 

Oferecer a estudantes recrutados entre trabalhadores sindicalizados e seus 

dependentes, que estejam cursando ou já tenham concluído a 8ª série do 1º grau, a 

oportunidade de intensificar os seus estudos, através de cursos preparatórios gratuitos, 

ministrados com a finalidade de ampliar seus conhecimentos e, consequentemente, as 

possibilidades de habilitação, dentro das vagas existentes, nos exames classificatórios 

para ingresso na Escola e/ou lhes proporcionar o embasamento que o curso técnico 

requer (SKEETE, 2013, p. 17). 

 

Através desse convênio nasceu o Pró técnico, um programa de reforço que visava preparar 

os discentes para os exames de seleção à ETFRN. O êxito do programa foi comprovado: mais 

da metade dos que participavam do mesmo obtinham aprovação nos exames.  
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O Pró Técnico se justificava porque nesse período, a Instituição aos poucos estava 

deixando de servir aos filhos dos trabalhadores, pois já havia ganhado a confiança da sociedade 

e os discentes provenientes das escolas privadas ocupavam a maioria das vagas.  

 

A partir dos anos 80, verificou-se o fenômeno da elitização da clientela discente da 

ETFRN. A valorização da imagem da ETFRN perante a sociedade, vista como uma 

das melhores instituições de ensino do estado, a queda do poder aquisitivo da classe 

média e a decadência do ensino nas redes públicas estaduais e municipais aumentaram 

a demanda por vagas nos cursos oferecidos pela instituição (PEGADO, 2010, p 45). 

 

O Ministério do Trabalho desinteressou-se pelo convenio e a ETFRN assumiu o pró 

técnico, destinando 50% de suas vagas para discentes oriundos de escolas públicas. Foi então 

pioneira, se antecipando ao sistema dessa modalidade de cota. O sistema de cotas só se tornou 

exigência legal através da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012).  

 

2.10 PROCESSO DE “CEFETIZAÇÃO” 

 

Na década de 1990, as atenções voltavam-se para a divisão internacional do trabalho, a 

competitividade e a globalização tanto nas esferas produtivas quanto nas áreas tecnológica, 

científica e cultural.  

Nesse veio de mudanças que reconfiguraram os geo-espaços e as relações econômicas e 

deram nova feição também aos realinhamentos políticos, gestaram-se os Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFET.  A Lei nº 8.948/1994, instituiu o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (BRASIL, 1994). 

Em 1997 o Decreto 2.208 regulamentou a educação profissional, que pela primeira vez 

foi disposta numa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional num capítulo próprio e criou 

o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP.  

Em 1998, o governo federal proibiu a construção de novas escolas federais. Ao mesmo 

tempo uma série de atos normativos direcionaram essas instituições para a oferta predominante 

de cursos superiores e, contraditoriamente, ensino médio regular, remetendo a oferta de cursos 

técnicos à responsabilidade dos estados e da iniciativa privada.   
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O Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN surge 

em 1999, “na perspectiva de integrar em um único centro, os ensino médio, técnico e 

tecnológico” (MEIRELES, 2010). Docentes, discentes e o corpo técnico administrativo lutaram 

bravamente, realizando atos públicos, abaixo assinados e outros, em prol da continuidade de 

oferta do ensino integrado e foi um dos Centros Federais de Educação Tecnológica, que nunca 

deixou de ofertar essa modalidade.   

O Ministério da Educação e Cultura exigia desde o início da década de 1990 que as 

instituições escolares elaborassem suas propostas e nessa questão o então Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte também saiu na frente. A Proposta Curricular 

de 1995, elaborada pelo CEFET/RN foi utilizada como modelo para os demais Centros. No 

entanto, conforme Camelo e Moura (2010, p. 23) “Infelizmente essa proposta curricular teve 

vida curta, pois em 1997 o Decreto nº 2.208 interrompeu o currículo que estava em fase de 

implementação ao determinar a separação obrigatória entre o ensino médio e a educação 

profissional [...].” 

Além de separar o ensino médio da educação profissional técnica de nível médio, a 

educação tecnológica passou a ser ofertada em três níveis: o básico, o técnico e o tecnológico, 

sendo o básico “destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de 

trabalhadores, independente de escolaridade prévia” (BRASIL, 1997). 

Nesse interim, caiu drasticamente o orçamento do CEFET/RN. Essa foi uma das 

estratégias de privatização dos Centros Federais de Educação Tecnológica, utilizada pelo 

governo federal, que preconizou que a expansão da oferta da educação profissional somente 

ocorreria através de parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não governamentais, que seriam responsáveis pela manutenção e gestão dos 

estabelecimentos de ensino.   

 

O CEFET e o governo federal estiveram sempre de acordo em que a Instituição deve 

ampliar a sua interação com o entorno e a sociedade em geral. Entretanto, para o 

CEFET/RN, essa interação deveria estar pautada pela ampliação de sua função social, 

enquanto para a administração federal o foco deveria ser o aumento da capacidade de 

autofinanciamento (MOURA, 2003, p. 20). 
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2.11 OUTRA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

Em 2002, elege-se Luís Inácio Lula da Silva, o primeiro presidente do Brasil advindo da 

classe trabalhadora. E, no ano de 2004, tem início uma revisão nas políticas públicas federais 

da educação profissional, que reintegra os cursos técnicos ao ensino médio e culmina com a 

revogação do decreto 2.208/97 que vetava a expansão da rede federal de educação.  Cessando 

a proibição, pode-se então discutir a expansão. 

Segundo Silva (2009, p. 13) o processo de expansão da rede federal colocou em evidência 

a necessidade de se discutir a forma de organização dessas instituições, bem como de explicitar 

seu papel no desenvolvimento do país. 

Um dos resultados materiais dessas discussões foi a promulgação da Lei 11.892/2008, 

que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja dinâmica tem 

contribuído tanto para o nível de elevação de escolaridade da população, quanto com o 

desenvolvimento sócio, cultural, acadêmico, político e tecnológico do país através da expansão 

da educação profissional e tecnológica. 

O significado material e simbólico da expansão da educação profissional e tecnológica 

no país, e em especial no Rio Grande do Norte, é de tal grandiosidade que ainda não foi 

assimilado em sua inteireza, nem mesmo pela população incluída.  

A saber, enquanto em um século de sua criação, foram construídas no Brasil apenas 140 

unidades de Escolas Técnicas Federais, entre 2004 e 2014, no plano de expansão do Ministério 

da Educação, entraram em funcionamento 354 campi dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (MEC – Expansão da Educação Profissional e Tecnológica painel 

público). 

No Rio Grande do Norte, por oitenta e seis anos, existiu apenas uma unidade federal de 

educação profissional, na capital do estado. Só em 1995 foi inaugurada outra unidade no 

município de Mossoró. 

No entanto, dentro do plano de expansão do Ministério da Educação, entre 2004 e 2014, 

foram inaugurados 19 (dezenove) campi. Os campi são estrategicamente distribuídos por todas 

as microrregiões do estado, para possibilitar o acesso discente.  
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Tabela 1 - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande 

do Norte em sintonia com os arranjos produtivos sociais e culturais locais 

 

Fonte: IFRN (2012) 

*A população abrangida não refere-se ao número de habitantes do município sede do campus, mas à 

população da microrregião 

 

Conforme se pode observar no mapa a seguir, cada microrregião comporta pelo menos um campus 

do IFRN. São vinte e um, em funcionamento em todo o Estado: Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará 

Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Lajes, Macau, Mossoró, Natal Central, Natal Cidade 

Alta, Natal Zona Norte, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do 

Amarante, São Paulo do Potengi e Educação a Distância. 
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Figura 1 - Distribuição dos campi IFRN nas mesorregiões do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: IFRN (2016) 

Figura 2 – População residente por faixas-etárias. 

 

Fonte: IFRN (2016) 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 

nova institucionalidade dada pela Lei 11.892, de 29/12/ 2008, faz parte da rede federal de 

educação profissional e tecnológica, vincula-se ao Ministério da Educação, possui natureza 

jurídica de autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-
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pedagógica e disciplinar. Trata-se de uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino (IFRN, 2012, p. 16 – 17). 

Os cursos oferecidos pelo IFRN estão em sintonia com a função social que o Instituto 

desempenha, visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e 

sociais locais. Essa ampla abrangência em quase todo o território norte-rio-grandense contribui 

para posicionar tanto o IFRN como uma instituição de educação, ciência e tecnologia quanto 

os seus campi como elos de produção de conhecimento e de desenvolvimento social local, pois 

em 2016 atendem a 37.382 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e dois) discentes, em seus 21 

campi distribuídos por todas as regiões do Estado, conforme especificado no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 - Cursos oferecidos, por nível, modo e quantidade 

CURSOS/ NÍVEL MODO QUANTIDADE 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO REGULAR 33 

INTEGRADO PROEJA 13 

SUBSEQUENTE 35 

SUBSEQUENTE PRÓ- 

FUNCIONÁRIO 

04 

GRADUAÇÃO TECNOLOGIA 20 

LICENCIATURAS 10 

ENGENHARIA 01 

PÓS- GRADUAÇÃO LATU SENSU 14 

STRICTU SENSU 03 

QUALIFICAÇÃO ROFISSIONAL PRONATEC 80 

MULHERES MIL 35 

TOTAL 248 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Além da oferta regular dos cursos acima especificados, o IFRN desenvolve programas de 

qualificação vinculados à recuperação de escolaridade de adultos e, também, de treinamento e 

capacitação, por meio de convênios com diversas instituições públicas e privadas. 

A expansão do IFRN tem um significado singular para a educação do Rio Grande do Norte. A 

atuação dessa instituição de ensino na pesquisa e na extensão, tem estimulado o desenvolvimento 

socioeconômico educacional e acadêmico, à medida que possibilita que adolescentes, jovens e adultos 
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construam conhecimentos e encontrem soluções científicas, técnicas e tecnológicas para os problemas 

sociais locais. Os campi, distribuídos pelas microrregiões do Estado, tem suas sedes normalmente nas 

cidades polos das mesmas, para facilitar o atendimento ao público dos municípios circunvizinhos. 

 

2.12  IFRN – CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES 

 

Em adequação à nova institucionalidade e sob orientação dos Arts. 6º e 7º, da Lei 

11.892/08, são essas as características e finalidades do IFRN: 

 

 ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em todas as 

modalidades, formando e qualificando cidadãos para atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento humano e 

socioeconômico;  

 desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas que 

atendam às demandas sociais e às peculiaridades regionais; 

 promover a integração e a verticalização em todos os níveis de ensino (da 

educação básica, à educação profissional e à educação superior), otimizando a 

infraestrutura física e valorizando os recursos humanos;  

 orientar a oferta formativa em benefício da consolidação, do desenvolvimento e 

do fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e culturais, identificados com 

base no mapeamento das potencialidades locais e regionais;  

 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, reflexivo e voltado à pesquisa; 

 qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo formação inicial e continuada aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

 desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

 realizar e estimular a pesquisa científica e tecnológica, a produção cultural e a 

inovação tecnológica; 

 estimular o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e 
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 promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 

notadamente as voltadas à sustentabilidade ambiental e às demandas da sociedade.  

 

O IFRN oferece um ensino público, laico, gratuito e de qualidade. Oferta, nesse sentido, 

cursos em sintonia com a função social que desempenha, visando a consolidação e o 

fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Apresenta, para tanto, um 

currículo organizado a partir de três eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia – que atuam 

de modo entrelaçado e intercomplementar, como princípios norteadores da prática educativa.  

O Instituto desenvolve a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, socialização 

e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza processos pedagógicos que 

levem à geração de trabalho e renda. Em um contexto mais amplo, a Instituição visa contribuir 

para as transformações da sociedade, visto que esses processos educacionais são construídos 

nas relações sociais. 

No momento, o IFRN conta com 2.133 docentes e atende a 37.382 (trinta e sete mil, 

trezentos e oitenta e dois) discentes, em seus 21 campi distribuídos por todas as regiões do 

Estado. A atuação do IFRN é de forma verticalizada: oferece cursos de ensino médio e superior 

de graduação e pós, latu e strictu sensu. No total são 248 cursos, abrangendo as áreas de controle 

e processos industriais, desenvolvimento educacional e social, gestão e negócios, informação e 

comunicação, infraestrutura, produção alimentícia, produção cultural e design, turismo, 

hospitalidade e lazer, produção industrial e recursos naturais.  

Além da oferta regular de cursos, o IFRN atua na formação inicial e continuada de 

professores, principalmente nas áreas em que a carência docente no Estado é maior: 

Matemática, Química, Biologia e Física e desenvolve programas de qualificação vinculados à 

recuperação de escolaridade de adultos e, também, de treinamento e capacitação. Atualmente 

são mais de cem cursos de curta e média duração para pessoas com diversos níveis de 

escolaridade, através dos Programas de Acesso ao Ensino Médio e Emprego (Pronatec/Bolsa 

formação) e Mulheres Mil (programa do governo federal criado nos governos Lula/Dilma).  

O registro desses acontecimentos e a caracterização da instituição consiste na parte inicial 

da tarefa. É fato que, embora a Instituição tenha sido concebida por homens para homens, a 

presença feminina é uma realidade desde sua origem (BRASIL, 1909). Nessa perspectiva, como 

meu estudo se insere nos estudos feministas, desconstruir o que se apresenta como verdade e 

criticar totalidades são os objetivos propostos para a seção seguinte. 
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2.13 NAS ENTRELINHAS OU NAS MARGENS – MARCAS DA PRESENÇA DE 

MULHERES NO IFRN  

 

A História não é apenas uma sequência de fatos encadeados, de mudanças ou de 

revoluções que ocorrem na sociedade. Ou, como afirma Jenkins (2005) não é o que aconteceu, 

é um dos inúmeros relatos possíveis sobre o que aconteceu.    

O sujeito que constrói esses relatos não é uma entidade, alguém fora do contexto, capaz 

de se isentar de todo e qualquer envolvimento. Como afirma Perrot (1992) os registros não 

falam por si só. Não são fatos “crus” são sempre “processados”. Esse processamento, 

tradicionalmente tem sido realizado pelos homens. Assim, durante séculos as mulheres 

estiveram à margem desses relatos, submetidas, portanto, ao que falavam de si sem poder 

posicionar-se. 

Sendo a História oficial relatada pelos homens, é marcada pela concepção de 

superioridade masculina. Dessa forma, a “identificação dos homens com a ‘humanidade’ tem 

resultado, quase sempre no desaparecimento das mulheres dos registros do passado” (SCOTT, 

1992, p 39). A história das mulheres só apareceu como campo definível nas últimas décadas e 

tem sido uma prática estabelecida em muitas partes do mundo. E, segundo Varikas (1994, p. 

63) se impôs.   

As instituições escolares, reproduzindo a prática da sociedade na qual se inserem, tendem 

a seguir o modelo de registrar de sua história apenas o que diz respeito aos homens. Ressaltando, 

conforme afirma (PINSKY, 2009, p. 160), que esse homem que é tomado como “medida da 

humanidade”, é o homem branco ocidental. Nessa perspectiva, quem relata a história 

apresentando os homens como somatório da humanidade olvida a presença/atuação das 

mulheres e as invisibilizam.  

Esse fenômeno torna-se mais nítido ainda quando se trata de uma instituição de ensino 

tecnológico, espaço predominantemente masculino. Observei, no caso específico da história em 

pauta, que os registros acerca das mulheres normalmente especificam lugares para essas. 

Destacam suas qualidades como cuidadoras, as comparam com mães, ou ainda revelam a 

exploração a que estão expostas na Instituição. Esse último detalhe é perceptível sob as lentes 

de gênero. 

Entendo que o fato de não desvelar esta prática androcêntrica, que identifica o sujeito da 

história como masculino ou neutro, contribui para sua perpetuação. Sobre essa questão assim 
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se posiciona Perrot (1992, p.18) As mulheres tem a tarefa de coleta e análise historiográfica, à 

qual tem que se jogar, não para cantar os louvores das pioneiras, mas para encontrar o fio oculto 

que conecta os movimentos sucessivos e lhe dá unidade. 

Nessa perspectiva, minha análise pretende mais que apenas criticar o fato da instituição 

em tela ter sido criada para homens, pois essa era uma prática comum no momento histórico de 

surgimento da mesma, uma vez que 

 

Na opinião de muitos, não havia porque mobilizar 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 (LOURO, 2001, p. 446). 

 

Assim, à época, o fato não causa estranheza, vez que a ausência feminina nos cursos para 

os quais a instituição fora criada era tida como absolutamente natural. O que me mobiliza é a 

falta de registro da presença/atuação das mulheres tanto nos documentos oficiais, quanto nos 

livros que se produzem na contemporaneidade. 

De forma que não é só falar da invisibilidade das mulheres, mas evidenciar o caráter 

político desta opção e, portanto, deixar claro que esta ausência é passível de ser revertida, pois  

 

Não se trataria simplesmente de "torná-las visíveis" na história, ainda que este fosse 

o resultado principal, embora não negligenciável, das primeiras contribuições; mas, 

sobretudo de reafirmar, a propósito delas, que a história não é o resultado de leis 

impessoais agindo pelas costas dos seres humanos, mas o resultado, sem dúvida 

enviesado e frequentemente incontrolável, de ações humanas providas de sentido 

(VARIKAS, 1994, p. 72). 

 

Corroborando o que a autora apresenta como ‘ações humanas providas de sentido’, ou em 

outras palavras, escolha política, início pelo que está posto no Projeto Político Pedagógico – 

PPP. No seu item 2.2 denominado As marcas do tempo: O IFRN tecendo a sua história, esse 

documento relata minuciosamente a história da Instituição desde sua origem. No entanto, nesse 

espaço não se menciona o fato de que mesmo sendo um período histórico em que poucas 

mulheres afluíam ao mundo do trabalho, uma mulher é incorporada no seu corpo docente desde 

sua fundação. 
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Consta no Livro de Assentamentos de pessoal da Escola de Aprendizes Artífices de Natal 

que no dia 24 de dezembro do ano de sua fundação, 1909, foi nomeada a primeira professora: 

Maria do Carmo Torres Navarro, 21 anos, solteira, para o curso primário. Essa professora tomou 

posse no dia 15 de janeiro de 1910, entrando em exercício nessa mesma data.  

Conforme o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, essas escolas deveriam ofertar 

o ensino primário para aqueles que não soubessem ler, escrever e contar. Esses eram conteúdos 

que faziam parte da então instrução primária, e essa historicamente tem sido uma ocupação 

exercida por mulheres, por sua suposta “vocação” natural para essa profissão. Pois, associa-se 

a função de ensinar a ler e escrever a um dom ou vocação feminina, relacionando essa com a 

feminilidade e a maternidade. 

No ano de 1912, a Escola de Aprendizes Artífices excedeu a quantidade de 50 discentes 

e esse fato desencadeou a nomeação de mais uma docente para o ensino das primeiras letras. 

Trata-se de Maria Abigail Furtado de Mendonça, que a exemplo da docente anterior, também 

era solteira. Exigência que se fazia para o exercício do magistério naquele contexto histórico. 

O que se evidencia de modo muito significativo é que a presença de mulheres na 

Instituição tinha um objetivo específico. Elas deveriam realizar tarefas adequadas à sua 

vocação, cujo significado do termo nesse contexto significava exercer o cuidado. O que pouco 

se diferencia das atribuições que na visão androcêntrica de sociedade, se espera de todas as 

mulheres. 

O Projeto Político Pedagógico menciona que o primeiro pleito direto realizado na 

Instituição resultou na eleição de uma mulher para diretora geral. No entanto, enfatiza que esse 

fato foi isolado. 

 

[...] o ano de 1986 evidenciou um imponente pleito: as primeiras eleições diretas para 

Diretor-Geral, cuja disputa elegeu, entre os seis candidatos, a única mulher a exercer 

o cargo, até o presente momento, na Instituição, a professora Luzia Vieira de França5. 

(IFRN, 2012, p. 22). 

                                                           
5 A professora Luisa Vieira de França nasceu em 13 de dezembro de 1934, na cidade de Pau dos Ferros, que se 

localiza na microrregião homônima e na mesorregião do Oeste Potiguar. Foi odontóloga por profissão, fez o curso 

de formação de professoras das disciplinas Especializadas do 2º grau e foi professora do Ensino Médio do Estado 

do RN entre 1956 e 1970, ministrando as disciplinas de Psicologia e Pedagogia no Curso Normal Regional, na sua 

cidade natal. Ingressou na então ETFRN em 1970, como professora de Ciências Biológicas. Posteriormente 

exerceu as funções de Coordenadora de Supervisão Pedagógica e Apoio Didático e Chefe de Departamento de 

Ensino. Participou da primeira eleição por voto direto para a administração e foi a única mulher a assumir o cargo 

máximo dessa Instituição até o presente momento. 
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Na mesma página, o documento refere-se a “acontecimentos diversos, sobretudo nos 

aspectos políticos e artístico-culturais” e registra a criação de um coral cujo nome é Maria de 

Lourdes Filgueira Guilherme. Porém não esclarece quem foi essa mulher e que importância ela 

teve no interior da Instituição para receber essa homenagem. Informações sobre esta 

personagem serão apresentadas mais adiante, com os respectivos comentários. 

Essas duas ocasiões são os únicos registros que o PPP faz da presença/atuação das 

mulheres no interior do Instituto. Esse projeto, cujo título deixa claro que foi fruto da 

coletividade, caracteriza-se por manter o mesmo padrão da historiografia oficial: um corpo 

uniforme no qual o homem representa a espécie humana.  

Michelle Perrot (1992, p. 9) sobre a história das mulheres afirma 

 

Escrever tal história significa levá-la a sério, querer superar o espinhoso problema das 

fontes ("Não se sabe nada das mulheres", diz-se em tom de desculpa). Também 

significa criticar a própria estrutura de um relato apresentado como universal, nas 

próprias palavras que o constituem, não somente para explicitar os vazios e os elos 

ausentes, mas para sugerir uma outra leitura possível. 

 

No processo de produção deste trabalho, um dos maiores desafios foi encontrar fontes 

que confirmassem a presença/atuação das mulheres na história do IFRN. Busquei o que se 

recomenda como leitura suplementar para conhecimento da história no próprio PPP: O livro A 

trajetória do CEFET – RN desde a sua criação no início do século XX ao alvorecer do século 

XXI, organizado pela professora Érica Araújo da Cunha Pegado e publicado em 2010, pela 

IFRN Editora. Esse é composto por cinco artigos, que juntos refazem o percurso histórico da 

Instituição. Os referidos artigos, conforme a ordem em que aparecem no livro abordam os temas 

referidos a seguir. 

O primeiro artigo narra a história política e econômica brasileira e os reflexos dessa, tanto 

no desempenho quanto nas transformações dos cursos técnicos do nosso país. A seguir, um 

segundo texto, de autoria da organizadora do livro, trata da influência de acontecimentos da 

História do Brasil e do Rio Grande do Norte na formação dos alunos da Instituição. Nesse, a 

autora menciona três acontecimentos cujas personagens principais são mulheres. Registra a 

atuação da Professora Maria de Lourdes Filgueira Guilherme (citada no PPP) e explicita que 

essa foi aluna do grande Maestro Heitor Vila Lobos, e se constituiu incentivadora de atividades 

artísticas e culturais. E, numa nota de rodapé, esclarece que ela foi a pioneira da educação 

musical na Instituição e que recebeu uma justa homenagem: o nome do coral da Escola.  



55 

Esse, dentre outros, constitui-se num marcador que define o espaço destinado às mulheres 

no interior do Instituto. A ênfase recai para o fato da professora ter sido aluna de Villa Lobos, 

não sobre sua atuação como docente. Corroborando os estereótipos de que o lugar das mulheres 

é o lugar das artes, não da ciência e tecnologia. 

A autora fala também da obstinação de uma outra professora pela presença do ensino de 

Francês. No artigo consta que 

 

pela Professora Expedita Oliveira de Medeiros, que incentivava o estudo do idioma, 

a ponto de se criar aqui a Association Antoine de Saint Exupéry. Havia um convênio, 

fruto da obstinação da mestra entre a Escola Técnica e a Aliança Francesa para alunos 

bolsistas (PEGADO, 2010, p. 41). 

 

As escolas de Aprendizes Artífices foram criadas tendo como objetivo profissionalizar os 

“desvalidos da sorte”, no entanto, com as transformações curriculares da Instituição, essa se 

tornou alvo do interesse da burguesia. Conforme consta no Relatório (ETFRN, 1993), a 

primeira avaliação da ETFRN, para elaboração do seu PPP apontou que, cerca de 75% dos 

discentes da instituição advinham de famílias de classe média alta e haviam concluído o Ensino 

Fundamental em escolas da rede privada de ensino.  Talvez por atender a esse público, se 

justificasse o incentivo ao estudo de francês, influência marcante da cultura europeia muito 

admirada pela elite brasileira. Embora essa fosse quase uma exigência para a formação das 

moças, no caso específico do IFRN, se destinava aos rapazes. 

Pois conforme narra Pegado (2010), só no ano de 1975, ingressou a primeira aluna na 

então ETFRN. Trata-se de Nelma Sueli Marinho de Bastos, que se matriculou no curso de 

Edificações. Essa aluna era filha de um militar, transferido do Rio de Janeiro para Natal. Assim, 

sua matrícula foi compulsória. Só no ano seguinte, a Escola permitiu que mulheres 

participassem da seleção para ingresso nos seus cursos técnicos e essas, conforme relatório, 

logo no primeiro ano ocuparam 26% das vagas oferecidas.  

Um terceiro artigo trata de como os aspectos econômicos dos anos de 1910 a 2006 

influenciaram na realidade institucional. Segue-se o quarto artigo que fala das interfaces legais, 

políticas, pedagógicas e administrativas da Instituição ao longo de sua história.  

Finalmente, o quinto texto relata as influências da legislação educacional e suas diversas 

correntes de pensamento pedagógico nas estruturas curriculares da instituição e na formação e 
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implantação dos currículos ao longo do tempo e da implantação da Unidade descentralizada de 

Mossoró.  

Esse artigo traz algumas falas de docentes e técnicos administrativos. Dentre essas falas 

destaca-se a de uma mulher. Trata-se da bibliotecária Elvira Fernandes de Araújo Oliveira. Essa 

aborda o início do funcionamento da Unidade Descentralizada de Mossoró e seu relato, que 

reproduzirei aqui, embora se constitua um registro da presença feminina na Instituição traduz a 

exploração do trabalho das mulheres, corroborando o que afirma Berman (1997, p. 241) sobre 

o fato de que as experiências femininas condicionam para servir e não para dominar a natureza 

ou outros seres humanos. 

 

[...] Na fase de implantação da biblioteca chegava a trabalhar três turnos, além de 

sábados e domingos para que tudo estivesse funcionando bem no segundo semestre 

letivo de 2005. Havia uma equipe muito boa onde destaco a participação da servidora 

Antônia Celma e do aluno-bolsista Etevaldo Almeida (...) Eu era envolvida também 

com atividades ligadas ao setor de assistência social, com destaque para o projeto 

desenvolvido com crianças do bairro Teimosos (...) Também cooperava com as 

atividades culturais que eram coordenadas pela pedagoga Marta Medeiros. Para que 

os alunos não se desestimulassem, chegávamos a improvisar palestras sobre temas 

variados como leitura, normas da biblioteca e conservação do patrimônio [...]. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 116-117). 

 

Na continuidade do texto, o autor descreve o processo de implantação de um novo PPP 

na Instituição e menciona várias vezes a fala de uma mulher. Trata-se da pedagoga Claudia 

Medeiros.  Nessas falas a citada pedagoga destaca a importância social e pessoal da Instituição 

no município de Mossoró. 

Os outros artigos não fazem nenhuma menção à presença e à atuação de mulheres na 

Instituição. Nessa perspectiva, podemos inferir que os autores contaram a história como sempre, 

expressão que tomo emprestada a Scott (1992) ao falar das discordâncias das mulheres no 

interior da Associação Histórica Americana, mas que se encaixa bem no relato da história do 

IFRN, já que “o como sempre, era sim uma forma de política, pois ignorava e assim perpetuava 

a sistemática exclusão”, o que se percebe também nessa história. 

No Projeto Político Pedagógico há um vazio de registro da presença/atuação das mulheres 

de 1909 à década de 1980. Com a leitura da obra recomendada como fonte de consulta também 

não é possível preencher essa lacuna. No entanto, no livro A forja e a Pena, edição 

comemorativa do centenário da Instituição, publicado em 2010, para o qual sua autora, a 
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professora Arilene Lucena de Medeiros entrevistou alguns docentes e discentes que 

vivenciaram essa história, pude encontrar alguns detalhes que merecem registro. 

A obra supracitada menciona as pioneiras, as professoras Maria do Carmo Torres Navarro 

e Maria Abigail Furtado de Mendonça e reitera que a próxima docente a tomar posse foi Celina 

Torres Navarro, em 20 de junho de 1923. Sobre suas atividades não encontrei nenhum registro.  

Tanto nos documentos internos, quanto em livros ou arquivos públicos há um hiato acerca 

de realizações das mulheres na Instituição até o ano de 1940. Nesse ano, consta no Jornal A 

República do dia 13 de outubro de 1940, que numa solenidade na qual se comemorava a 

descoberta da América foi concedida a palavra à professora Ruth Souto. Essa, conforme atesta 

o jornal “explicou aos alunos a significação da descoberta do continente” (JORNAL A 

REPÚBLICA, 1942). 

A forma como o colunista que registra esse fato, apresenta a América: “continente onde 

reina a paz e o progresso de um povo civilizado”, ilustra bem a compreensão da época acerca 

do suposto descobrimento. Motivo pelo qual se omite o extermínio dos povos ameríndios.   

Ainda na década de 1940, outra mulher sobre a qual encontrei registro é a professora 

Maria de Lourdes Filgueira Guilherme, já anteriormente citada. Associa-se a ela a integração 

entre os alunos da então Escola Industrial de Natal - EIN e as alunas da Escola Doméstica. 

Segundo Medeiros (2011) a integração visava propiciar experiências de sociabilidade aos 

educandos da EIN, todos do sexo masculino.  

Lourdes Guilherme, como era conhecida, era professora de música e na hora cívica 

coordenava a audição do hino nacional brasileiro, atividade obrigatória naquele momento 

histórico. Conforme se pode depreender do discurso de Medeiros (2011), essa musicista era 

muito competente e não apenas na sua área 

 

Sua presença de espírito, postura e competência profissional eram tão fortes nessa 

comunidade escolar que seu nome é mencionado por todos quantos conviveram com 

ela no período citado. Uma das poucas mulheres, dentre as funcionárias que tiveram 

a oportunidade de substituir interinamente o diretor, em suas viagens de trabalho à 

capital da República, como também de assessorar a direção nas ações de natureza 

pedagógica, cultural e administrativa (MEDEIROS, 2011, p 52). 

 

No entanto, a percepção que o ex aluno Francisco Bernardino de Souza, entrevistado por 

Arilene Lucena de Medeiros apresenta da docente é a seguinte: Lourdes Guilherme era aquela 

mãe que quem não teve passou a ter e a segunda mãe daqueles que tinham. Ranço de uma 
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sociedade gendrada, que ainda não aprendeu a enxergar as mulheres como profissionais 

competentes, pois em várias outras passagens do mesmo livro, discentes tecem elogios aos 

docentes do sexo masculino, todavia, nenhum deles compara um docente a um pai.  

Medeiros (2011) relata também que Lourdes Guilherme participou de um curso especial 

de treinamento em oficina e optou pela seção de estofaria. Lá confeccionou um pufe redondo e 

uma poltrona de braço estofado. Conforme os registros de Medeiros é possível depreender que 

a docente além de demonstrar competência técnica para o trabalho manual estabeleceu relação 

entre esse e a sua área de atuação: [...] Como a educação é uma obra complexa, tudo que 

contribui para ela se relaciona entre si [...] (MEDEIROS, 2011, p. 71). Embora naquele contexto 

histórico ainda não se discutisse interdisciplinaridade, a docente já demonstrava conhecer seus 

princípios. 

Até a década de 1940 todos os registros que encontrei de mulheres exercendo a docência 

na Instituição eram em Primeiras letras, Língua Portuguesa, História, Geografia e Artes. Mas é 

possível inferir que a professora Ruth Souto detinha outros conhecimentos, pois conforme o 

Jornal A República, em 12 de novembro de 1942 essa docente ministrou uma palestra sobre 

bombas incendiárias e os meios de extinção por elas causados. 

Vivia-se o período da Segunda Guerra Mundial e conforme consta na seção anterior, a 

então Escola Industrial de Natal foi afetada diretamente. O que merece destaque, quando se 

utiliza as lentes de gênero para a leitura dos fatos é que as mulheres foram as mais penalizadas. 

Em consequência do Decreto Lei nº 4.119 de 21 de fevereiro de 1942, as mulheres foram 

impedidas de gozar licença gestante com os vencimentos integrais. (BRASIL, 1942d) 

Outras formas de participação das mulheres na história da Instituição são registradas por 

Medeiros e em sua maioria as mesmas são sempre relacionadas a organização de eventos ou 

apresentadas como as boas moças que levavam trabalho da Escola para fazer em casa. 

Diante do exposto é possível concluir que as mulheres não foram/são inativas na história 

do IFRN, apenas são omitidas dos registros, prática comum na historiografia, conforme afirma 

Perrot (1992, p.67). 

 

A ‘profissão’ do historiador é uma profissão de homens que escrevem a história dos 

homens. Os campos que cobrem – com a história política em destaque – são os da 

ação do poder masculino. Se voltam para a ‘civilização’ ou depois para a 

‘mentalidade’, falam do ‘homem’ genérico, que não tem sexo. Além do mais, os 

materiais que trabalham – registros diplomáticos ou administrativos, documentos 
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parlamentares ou periódicos – são elaborados por homens que monopolizam a palavra 

escrita assim como os assuntos públicos. 

 

Da mesma forma, o campo da educação profissional e tecnológica foi arquitetado por 

homens para homens e mesmo na contemporaneidade, não obstante todas as lutas empreendidas 

pelas mulheres, das quais decorrem sua inserção nesse e em outros espaços, é por eles 

apropriado. O IFRN é um nítido exemplo dessa apropriação, conforme se pode verificar no 

próximo capítulo que trata da análise estrutural da Instituição. 
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3 CAPÍTULO II 

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO – TERRITÓRIOS SEGREGADOS 

E HIERARQUIZAÇÃO 

 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre a divisão sexual do trabalho, evidenciando que 

existem espaços segregados e hierarquizados no interior da Instituição e argumentando que uma 

das principais consequências dessa segregação e hierarquização é a conversão de tarefas do 

mundo público em exercícios do mundo privado. Para tanto, exponho a disparidade quantitativa 

com relação ao gênero, comprovando que os homens constituem maioria em todas as esferas 

analisadas e problematizando a falta de espaço para as mulheres na gestão. Elucido como 

verifica-se a inclusão das mulheres nos setores de pesquisa e ensino, argumentando que na 

pesquisa a incorporação é marginalizada e no ensino, a presença feminina não obstante seja 

naturalizada, satisfaz ainda uma exigência do padrão dominante: elas devem assumir as 

disciplinas da área das ciências humanas. O desvendamento da estruturação dos espaços nos 

quais circula o poder formal revela o lugar simbólico destinado às mulheres: o da 

subalternização. 

 

3.1  A CONFIGURAÇÃO ATUAL DO IFRN – UMA MIRADA DE GÊNERO 

 

No campo científico as demarcações entre o que cessa e o que permanece não são rígidas, 

mas difusas. Uma das permanências é o androcentrismo. A instituição em pauta, se caracteriza 

pela oferta de ensino técnico e tecnológico e obedecendo a essa lógica se construiu 

historicamente como um espaço masculino, e tem se perpetuado com um forte viés sexista 

conforme se pode constatar.  

A orientação epistemológica que me guia nesse trabalho, o ponto de vista feminista, 

funciona como um privilégio epistemológico das mulheres que lhes permite uma visão menos 

distorcida da realidade.  

O ponto de vista feminista, conforme Bartra (1998, p. 148) 

é antes de mais nada o ponto de partida, o começo do caminho que levará ao 

conhecimento de algum processo ou processos da realidade. É um caminho que vai se 
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fazendo à medida que se desenvolve a investigação e serve para obter um 

conhecimento com menos falsificações ao levar em consideração questões 

marginalizadas ou ignoradas.  

 

Ainda segundo Bartra (1998), a visão feminista conduz a desenvolver a fase investigadora 

de determinada maneira distinta de outro ponto de vista, porque prioriza alguns aspectos e não 

outros, porque utiliza um marco conceitual distinto, porque elege determinados problemas a 

investigar, que contribuam para transformar a condição subalterna das mulheres.  

Sobre o tema Harding (1998, 1998, p. 6) afirma:  

 

Se a investigação parte do que aparece como problemático desde a perspectiva das 

experiências das mulheres, a consequência é que a investigação tenda a desenvolver-

se a favor das mulheres, tal como tem assinalado numerosas pesquisadoras. 

 

Para Farganis (1997) é importante destacar que essa forma engajada de fazer ciência não 

quer afirmar apenas que as mulheres são tão aptas quanto os homens para a realização dessa 

tarefa, mas que a realizarão de uma forma diferente. Mesmo que se utilizem das mesmas 

metodologias, a observação e a compreensão dos fenômenos em sua diversidade e 

complexidade serão mediadas pelas suas experiências sociais que são diferentes das dos 

homens. 

O caráter social do gênero dá a elas uma perspectiva diferente e o lugar onde estão — 

suas atividades dentro do mundo e a forma como são consideradas em uma sociedade 

estratificada pelo gênero — fará delas praticantes de um tipo diferente de ciência. 

 

Distinguindo-se de uma posição essencialista, o argumento é duplo: primeiro, o 

pensamento é portador das características sociais do pensador e de como essas 

características são consideradas socialmente; segundo, as mulheres têm experiências 

sociais do mundo diferentes daquelas dos homens e veem, portanto, esse mundo 

diferentemente. Em outras palavras, tanto o conteúdo como a forma do pensamento, 

ou das ideias e processos através dos quais essas ideias são geradas e compreendidas, 

são afetados por fatores sociais concretos, entre os quais se inclui o gênero. Eles 

devem ser considerados em conjunto e é nesse sentido que dizemos que a ciência é 

influenciada pelo gênero. (FARGANIS, 1997, p. 225). 

 

Assim, examinei a subordinação das mulheres no IFRN, representada aqui pela não 

ocupação dessas dos cargos de mando, volvendo o olhar a partir das minhas experiências como 
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mulher pedagoga, cuja visão crítica de sociedade e de ciência tem sido construída com a 

intenção de contribuir para produzir relações diferentes desde o meu espaço de atuação.  

Carla Giovana Cabral (2006), nos lembra que durante oito mil anos da civilização os 

trabalhos femininos e a valorização de suas ideias foram menosprezados e até proibidos em 

alguns casos. E que só no século XX ocorreu de fato uma entrada mais significativa de mulheres 

nos redutos considerados masculinos. A saber, a física, a matemática, a química, a biologia, a 

medicina e nos últimos anos essa entrada é percebida também nas ciências da computação.  

Lourdes Bandeira (2008) evoca que entre os pensadores, as mulheres estiveram fora das 

discursividades históricas, filosóficas, científicas e culturais e as poucas que conseguiram ser 

incluídas: Madame d’Epinay, Madame Du Chatelet, Elena Procópio, Laura Basi, Marie Curie 

todas elas foram parcamente reconhecidas como o outro sujeito produtor de conhecimento. 

Essas constatações também se materializam na estrutura gestora do IFRN, a seguir 

apresentada e analisada 

Figura 3 - Estrutura Gestora do IFRN 

 

Fonte: IFRN (2012) 
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O organograma exposto (Figura 3), apresenta a estrutura gestora sistêmica do IFRN, que 

é constituída pela Reitoria, Pró-reitorias, órgãos de assessoramento e colegiados. Atentem para 

a distribuição das funções que representam o poder formal na Instituição.  

Quando se trata de analisar a sub inclusão feminina numa instituição de ensino 

tecnológico é mister se reportar à exclusão das mulheres na ciência, relembrando que essa foi 

arquitetada tanto horizontalmente, quando se concebe, tal como na divisão sexual do trabalho, 

áreas nas quais as mulheres transitam normalmente e áreas consideradas domínio dos homens; 

quanto verticalmente: as mulheres podem estar presentes, porém em situações de 

subalternidade.  

Considerando que a Instituição em pauta é um espaço no qual se trabalha com ciência e 

tecnologia, a lógica de distribuição das funções de mando reatualiza os princípios da ciência 

moderna. 

Nas tabelas que seguem (Tabelas 2 a 14) é possível verificar como se materializa essa 

reatualização. 

 

Tabela 2 - Distribuição das funções da Reitoria por sexo 

ESPAÇO  FUNÇÃO  SEXO/QUANTIDADE  

  M            F 

Reitoria Reitor  01 -- 01 

 Chefia de gabinete -- 01 01 

Assessoria técnica -- 01 01 

Secretaria 01 -- 01 

Chefe de procuradoria jurídica 01 -- 01 

Chefe de auditoria geral -- 01 01 

Assessoria de informações e dados 

institucionais 

01 -- 01 

Assessoria de acompanhamento de 

projetos 

01 -- 01 

Assessoria de comunicação social e 

eventos 

-- 01 01 

 TOTAL 05 04 09 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

 

 



64 

Tabela 3 - Distribuição das funções da Pró-Reitoria de ensino por sexo 

ESPAÇO  FUNÇÃO  SEXO/QUANTIDADE  

Pró-Reitoria de 

ensino  

  M F  

 Pró-reitor 01 -- 01 

  Direção pedagógica -- 01 01 

 Direção de avaliação e regulação 

de ensino 

01 -- 01 

 Administração acadêmica 01 -- 01 

 Coordenação de acesso discente 01 -- 01 

 TOTAL 04 01 05 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 4 - Distribuição das funções da Pró-Reitoria de extensão por sexo 

ESPAÇO  FUNÇÃO  SEXO/ QUANTIDADE  

Pró-Reitoria de 

extensão 

 M           F 

 Pró-reitora de extensão --           01 

 Assessoria de programas 

e convênios  

01           -- 

Assessoria de relações 

internacionais 

01           -- 

 TOTAL 02        01                03 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 5 - Distribuição das funções da Pró-Reitoria de Pesquisa e inovação por sexo 

ESPAÇO  FUNÇÃO  SEXO/QUANTIDADE  

  M F     

Pró-Reitoria de 

Pesquisa e inovação 

Pró-reitor de pesquisa e 

inovação 

01 --  

 Diretoria de inovação 

tecnológica 

01 --  

Coordenadoria de editora 01 --  

 TOTAL 03 00 03 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Tabela 6 - Distribuição das funções da Pró-Reitoria de Planejamento e desenvolvimento institucional 

por sexo 

ESPAÇO  FUNÇÃO  SEXO/QUANTIDADE  

  M F  

Pró-Reitoria de 

Planejamento e 

desenvolvimento 

institucional 

Pró-reitor de 

Planejamento e 

desenvolvimento 

institucional 

01 -- 01 

Assessoria de 

organização e métodos 

01 -- 01 

 TOTAL 02 00 02 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 7 - Distribuição das funções da Pró-Reitoria de Administração por sexo 

ESPAÇO FUNÇÃO  SEXO/QUANTIDADE  

  M F  

Pró-Reitoria de 

Administração 

Pró-reitor de Administração 01 -- 01 

Coordenadoria de contabilidade 

e finanças 

01 -- 01 

Coordenadoria de 

administração da sede 

01 -- 01 

Coordenadoria de almoxarifado 

e patrimônio  

01 -- 01 

Diretoria de engenharia e 

infraestrutura 

01 -- 01 

Diretoria de licitações 01 -- 01 

Diretoria de gestão de 

atividades estudantis 

-- 01 01 

Diretoria de gestão de pessoas 01 -- 01 

Coordenadoria de 

administração de pessoal 

-- 01 01 

Coordenadoria de assistência 

de pessoal e qualidade de vida 

01 -- 01 

Direção de gestão de 

Tecnologia da Informação 

01 -- 01 

Coordenadoria de sistema de 

informação 

01 -- 01 

Coordenadoria de infraestrutura 

e redes 

01 -- 01 

 TOTAL 11 02 13 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Na reitoria, dos nove cargos apenas quatro são ocupados por mulheres. À primeira vista 

pode parecer equânime, no entanto, observando-se as pró-reitorias pode-se constatar a 
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discrepância entre as funções e o sexo das/os ocupantes. Na Pró-reitoria de ensino, há apenas 

uma mulher. Essa, ocupa a função de direção pedagógica, espaço tradicionalmente associado 

às mulheres. 

A única Pró-reitoria ocupada por uma mulher é a de extensão, uma área considerada 

menos estratégica. Nessa perspectiva, “mais apropriada” para as mulheres. E ainda assim, os 

demais componentes da Pró-reitoria são homens.  

A Pró-reitoria de pesquisa e inovação, área de grande prestígio, é ocupada por um homem 

e homens são também todos os assessores do Pró-reitor. Situação análoga ocorre na Pró-reitoria 

de planejamento e desenvolvimento institucional. 

Na Pró-reitoria de administração existem 13 funções de chefia, dessas apenas duas são 

ocupadas por mulheres e nas áreas relacionadas ao cuidado: gestão de atividades estudantis e 

administração de pessoal. 

Resumindo, das 40 funções sistêmicas pelas quais circula o poder formal, apenas 8 são 

ocupadas por mulheres. Essa é apenas uma forma da constatação de que embora as barreiras 

formais já tenham sido ultrapassadas, existem outros obstáculos que permeiam a o itinerário 

das mulheres no campo da ciência e tecnologia. 

Infelizmente, essa é uma realidade nacional, conforme nos lembra Betina Stefanello Lima 

(2013) no caso dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) – grupos de excelência 

que pesquisam em rede e possuem um volume considerável de recursos – da soma de cento e 

vinte e seis INCTs, somente dezoito são coordenados por mulheres. 

E, segundo a Organização Internacional do Trabalho, embora haja um avanço na 

participação de mulheres no mundo do trabalho, esse crescimento ocorre principalmente nas 

posições intermediárias de chefia. A quase totalidade das empresas no mundo continua sendo 

presidida por homens. No Brasil, o índice de ocupação feminina dos cargos de chefia gira entre 

5% e 10%.  

Esse fenômeno, que conforme se pode constatar ocorre tanto no plano macro (sociedade 

como um todo) como no micro (Instituição em foco) sustenta a segregação vertical, mecanismo 

sutil e danoso que impede as mulheres de progredirem nas carreiras mantendo-as em posições 

de subalternidade. Na realidade, a segregação horizontal e a vertical se combinam fomentando 

o que Lima (2013) denomina labirinto de cristal, metáfora que a autora considera mais 

apropriada que o teto de vidro, por reconhecer que não é apenas no topo da carreira que as 

mulheres enfrentam problemas, mas em todo o decorrer do percurso profissional.  
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3.2 COLEGIADOS – GARANTIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA? 

 

Os colegiados do IFRN são apresentados no Projeto Político Pedagógico como instâncias 

constitutivas da gestão democrática da Instituição. A análise, sob as lentes de gênero, mostra 

claramente que nesse caso específico, de fato, a metáfora do labirinto de cristal é mais 

apropriada: participar da composição de um colegiado não significa subir na carreira, apenas 

conseguir formalmente a possibilidade de ter vez e voz nos fóruns consultivos e/ou 

deliberativos. E nem nesses espaços existe paridade de gênero. 

As tabelas seguintes mostram a composição dos principais colegiados. 

 

Tabela 8 - Cargos do CONSUP 

COLEGIADO CARGO/REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE/SEXO  

             M F 

Conselho Superior 

–CONSUP 

Presidente 01 01 -- 

Docentes 05  03 02 

Discentes  05 04 01 

Técnicos administrativos 05 04 01 

Egressos  02 02 -- 

Sociedade civil/entidades patronais 02 -- 02 

Entidades dos trabalhadores  02 02 -- 

Sociedade civil/setor público 

empresas estatais 

02 01 01 

Ministério da Educação e Cultura 01 01 -- 

Colégio de Dirigentes 05 05 -- 

Secretária  01 -- 01 

 TOTAL 31 23 08 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 9 - Cargos do CONSEPEX 

COLEGIADO CARGO/REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE/SEXO  

             M F 

 Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão 

– CONSEPEX 

Presidente 01 01 -- 

 Coordenadores de cursos 19 17 02 

Docentes  19 16 03 

Discentes  04 03 01 

Técnicos administrativos 02 02 -- 

ETEP 02 -- 02 

Sociedade científica de fomento à 

pesquisa 

02 02 -- 

TOTAL 49 41 08 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Tabela 10 - Cargo da Comissão de ética 

Órgão de assessoramento  FUNÇÃO  QUANTIDADE / SEXO  

COMISSÃO DE ÉTICA                M F 

Presidente 01 01 -- 

Membro titular 02 01 01 

                                                             TOTAL 03 02 01 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 11 - Cargos da CPPD 

Órgão de assessoramento  FUNÇÃO  QUANTIDADE / SEXO  

COMISSÃO PERMANENTE DE 

PESSOAL DOCENTE – CPPD 

               M F 

Presidente 01 01 -- 

Membros 

titulares 

07 04 03 

TOTAL 08 05 03 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 12 - Cargos da Ouvidoria 

Órgão de assessoramento  FUNÇÃO  QUANTIDADE / SEXO  

OUVIDORIA                M F 

Presidente 01 01 -- 

                                                        TOTAL 01 01 00 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Tabela 13 -Cargos da CPA 

ESPAÇO REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE/SEXO  

             M F 

COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA 

 Docente 04  04 -- 

 ETEP 02 01 01 

  Técnicos 

Administrativos 

02 -- 02 

  Discentes  02 02 -- 

TOTAL 10 07 03 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Tabela 14 - Cargos do CODIR 

COLEGIADO CARGO/REPRESENTAÇÃO QUANTIDADE/SEXO  

             M F 

 Colégio de Dirigentes 

–CODIR 

Presidente 01 01 -- 

 Pró-reitorias 05 04 01 

Diretores gerais dos campus   19  16 03 

 Diretoria de gestão de pessoas  01  01 --  

 Diretoria de Tecnologia da 

Informação 

01 01 -- 

Diretoria de atividades estudantis 01 -- 01 

TOTAL 28 23 05 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Do conjunto de representação nos colegiados somam-se 108 pessoas, dessas apenas 21, 

o que representa menos que 20% do total, são mulheres. Do que se pode inferir que os 

colegiados não representam democracia no que se refere à equidade de gênero, pelo contrário, 

espelham sexismo institucionalizado. 

A respeito do sexismo nas instituições de ensino Harding (1998, p. 8) é enfática  

 

Por razões de justiça social, as mulheres deveriam ter a mesma participação que os 

homens na administração das instituições que produzem e distribuem conhecimento 

[...] porque a compreensão parcial e distorcida de nós mesmas e do mundo que nos 

rodeia se produz justamente na cultura que silencia e desvaloriza sistematicamente a 

voz das mulheres. 

 

Por isso, é preciso desvelar a realidade, avançar nas discussões, no enfrentamento da 

questão e na construção de estratégias de superação do que está posto. 

Ficou demonstrada a composição dos principais espaços pelos quais circula o poder 

formal. Mas ainda se faz necessário discorrer sobre outras instâncias que compõem a 

Instituição. Dentre essas, enfatizo os setores de pesquisa e ensino, fulcrais devido seu caráter 

de relevância.  
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3.3 MULHERES E PESQUISA NO IFRN – UMA INSERÇÃO MARGINALIZADA 

 

Padrões de comportamento específicos para mulheres e homens são incorporados a partir 

da divisão sexual do trabalho e da organização do campo científico, através do processo de 

socialização de gêneros.  

Se na estrutura das organizações dos espaços de trabalho se naturalizou o fato de homens 

exercerem os cargos ou funções superiores e as mulheres serem subordinadas aos mesmos. Da 

mesma forma, o padrão criado pelo discurso da ciência moderna também construiu um 

paradigma que culturalmente legitimou esse campo como de domínio masculino. 

Desde o século V a. C. período em que se data o nascimento da retórica, os homens 

utilizam a mesma para justificar suas ações. Reboul (2000) define retórica como “a arte de 

persuadir pelo discurso”. Aristóteles (2010, p.63), asseverava: “a relação entre o homem e a 

mulher consiste no fato de que, por natureza, um é superior e a outra inferior, um, governante, 

outra, governada”.  

Eulália Pérez-Sedeño (2001, p.421) em Retóricas sexo/gênero traz a fala de David 

Avercromby: “a mulher não recebeu de Deus alma tão perfeita como a do homem, porque por 

ordem especial de Deus elas devem obedecer e os homens mandar”. 

No campo da Ciência Moderna constatamos os usos e abusos dessas retóricas de gênero 

que buscam justificar a superioridade do macho, relacionando o homem à ciência e a mulher à 

natureza. Apresentando o conhecimento científico como neutro, objetivo, racional, 

características ditas inerentes ao homem e pouco observáveis ou inexistentes nas mulheres.  

Schiebinger (2001) afirma que a Ciência Moderna é um produto de centenas de anos de 

exclusão das mulheres e Harding (1996) lembra que a segregação vertical (negação à entrada 

das mulheres na ciência) e a segregação horizontal (discriminação, resistência a ascensão aos 

postos de mando) se combinam para manter as mulheres fora da ciência. Para essa autora os 

conteúdos dos enunciados e práticas feministas podem utilizar-se dos próprios argumentos 

tradicionais para acabar com a legitimidade das epistemologias modernistas que explicitamente 

ignoram o gênero, porém implicitamente, exploram os significados masculinos em busca do 

saber. 
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Essas estratégias dos estudos feministas consistem exatamente em discutir essa 

concepção de naturalização de espaços, desconstruindo essas retóricas para desmistificar a 

superioridade masculina, seja no espaço doméstico, seja no mundo do trabalho.  

Desmistificar a superioridade masculina requer discutir relações de poder. Poder que 

tradicionalmente encontra-se nas mãos dos homens, mas que de fato, não existe, é construído 

discursivamente. Assim, se os homens sempre estão no poder é porque aí se colocam. Pois o 

predomínio de relações de poder não pode ser entendido a partir de um ponto de vista 

determinista. Na constituição das subjetividades, há resistências e espaços para a liberdade e a 

autonomia. É por isso que Foucault (1999) propõe analisar as formas de resistência ao poder, 

evidenciadas, sobretudo, por reivindicações e lutas para a afirmação de diferenças. Daí a 

importância de “ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra” 

uma “instância teórica unitária que” quer “depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los […] em nome 

dos direitos de uma ciência detida por alguns” (FOUCAULT, 1999, p. 171). 

 Nesse trabalho, busco, portanto, “ativar os saberes locais” no sentido de desvelar o que 

ocorre internamente e mobilizar estratégias feministas problematizando o caráter 

aparentemente assexuado das relações que se estabelecem no interior da instituição, porque 

onde o corpo sente, a voz ecoa.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação 

profissional nas diferentes modalidades de ensino, conjuga conhecimentos científicos, técnicos 

e tecnológicos e ideais pedagógicos de fundamentação histórico crítica (IFRN, 2012, p. 17). 

Conforme o documento supracitado 

 

A função social do IFRN é ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade 

referenciada socialmente e de arquitetura político pedagógica capaz de articular 

ciência, cultura, trabalho e tecnologia - comprometida com a formação humana 

integral, com o exercício da cidadania e com a produção e socialização do 

conhecimento, visando sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da 

igualdade e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para uma formação 

omnilateral que favorece, nos mais variados âmbitos o redimensionamento qualitativo 

da práxis social (IFRN, 2012, p.18). 

 

A partir do que é expresso como função social do Instituto, indago: Quando os termos 

igualdade e justiça social são mencionados, a que igualdade e a que justiça estariam de fato se 
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referindo? Em que espaço da função social do IFRN, estaria a garantia do respeito à igualdade 

entre homens e mulheres?  

A transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social, passa, antes 

de mais nada, pelo respeito e pela construção contínua da igualdade entre homens e mulheres. 

Obviamente não me refiro à igualdade formal, essa está presente na letra da lei e sua importância 

é inquestionável. No entanto, na vivência cotidiana as assimetrias de gênero explicitam-se 

produzindo diferenciações que culminam em exclusões. Refiro-me à perspectiva sexista da 

filosofia ocidental que considera legítima e justificável a desigualdade de gênero, que é a 

mesma que caracteriza a ciência 

 

[...] a produção do conhecimento científico tem sido historicamente considerada como 

um domínio ‘reservado’ aos homens [...] A ausência das mulheres e o respectivo 

silêncio em torno de sua presença na história e por extensão nas ciências acabam por 

revelar, eles próprios, a associação hegemônica entre masculinidade e pensamento 

científico (BANDEIRA, 2008, p. 208- 209).   

 

Como instituição de educação superior, o IFRN comporta ensino, pesquisa e extensão. A 

seguir, investigo a composição dos grupos de pesquisa, no tocante à presença das mulheres nos 

mesmos, para identificar em quais áreas essas ocupam a liderança, destacando o significado 

simbólico da posicionalidade das mesmas a necessidade de estabelecer diálogo entre os saberes 

e as práticas internas dessa Instituição com as abordagens teóricas e metodológicas da crítica à 

Ciência e dos estudos de gênero. 

A análise foi realizada sob a abordagem estrutural, pois refere-se à presença das mulheres 

no Instituto observando a posição que ocupam no interior do mesmo. As mulheres estão 

presentes nos grupos de pesquisa do CNPq quase na mesma quantidade que os homens, no 

entanto, quando se observa a liderança, ou a hierarquia das pesquisas essa configuração 

modifica-se, conforme destaca Bandeira (2008, p. 208). 

Em relação ao número de bolsas de produtividade em pesquisa, na categoria Pq 1-A 

(equivalente a pesquisador/a nível 1-A), o total é de 1.081 em 2006, sendo 29,9% (249) de 

pesquisadoras e 70% (832) de pesquisadores homens nas diversas áreas de conhecimento. 

Porém, destaca-se que a distribuição das pesquisadoras está na grande área de Ciências 

Humanas (67), seguida pelas Ciências Biológicas (50) e Linguística, Letras e Artes (40), apenas 

seis estão nas Engenharias. Ao contrário, em relação à distribuição dos pesquisadores 

masculinos, a maior concentração está na área de Ciências Exatas e da Terra (192), nas Ciências 
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Biológicas (169) e nas Engenharias (142). Os dados evidenciam a escassa presença ainda hoje 

de pesquisadoras sobretudo nas áreas das Ciências Exatas, o que caracteriza como as atividades 

da pesquisa científica, ainda, estão configuradas primordialmente por relações sociais e por 

marcas culturais sexistas (BANDEIRA, 2008, p. 208) 

Cabral (2006) corrobora o quadro apresentado por Bandeira (2008) e mais uma vez revela 

o viés sexista do qual a ciência tem se apresentado impregnada, afirmando que sua “inquietação 

aumenta quando o olhar se volta para uma leitura hierárquica”, [...] pois há uma relação entre a 

quantidade de mulheres e a sua liderança. Segundo a autora estudos comprovam que o acesso 

de mulheres à pesquisa não altera a hierarquia.  

O senso do CNPq de 2010 mostra que em 1995 o percentual de cientistas do sexo 

feminino era de 39% e em 2010 chegou a 50%, o que equivale a um aumento percentual de 

11%. Porém, quando o assunto é liderança, as mulheres ainda são minoria: somente 45% dos 

líderes de grupos de pesquisa são do sexo feminino. O que corrobora, tanto a afirmação de 

Bandeira (2008), quanto a inquietação de Cabral (2006) e ainda comprova que o fenômeno da 

assimetria dos sexos na pesquisa científica ainda não foi modificado. 

Essa constatação mais a comprovação de que em outras instituições de educação 

científica e tecnológica assim ocorre, ou seja: “o espaço de poder no Sistema de Ciência e 

Tecnologia é predominantemente masculino, seja em reitorias, vice-reitorias, pró-reitorias e 

comitês assessores do Ministério da Educação, CNPq e Capes.” (MELO; LASTRES, 2004, p. 

72). 

E que mesmo nas áreas em que o número de mulheres é superior ao de homens, como nas 

ciências humanas, a representatividade feminina não é a que abraça maior poder, me levou a 

pensar na Instituição em que trabalho.  Sendo o IFRN uma instituição de educação profissional 

e tecnológica como estaria organizada a área da pesquisa? Ou nas palavras de Bartra (1998): 

Onde estão as mulheres? 

A pesquisa no Instituto funciona da seguinte forma: há uma pró-reitoria de pesquisa e 

inovação, que é composta pelo pró-reitor, por um diretor de inovação tecnológica e um 

coordenador de editora. Todos homens, corroborando a afirmação de Melo e Lastres (2004) 

supracitada. Em cada um dos vinte e um campi que compõem o IFRN, existe uma coordenação 

de pesquisa que organiza os respectivos grupos.  
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O IFRN possui, atualmente, 88 grupos de pesquisas certificados na base de dados do 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Os grupos estão divididos por áreas de 

conhecimento, conforme o quadro 02: 

 

Quadro 2 - Áreas de conhecimento distribuídas por grupos 

Áreas do Conhecimento Quantidade de Grupos 

Ciências Agrárias 11 

Ciências Biológicas 5 

Ciências da Saúde 3 

Ciências Exatas e da Terra 15 

Ciências Humanas 20 

Ciências Sociais Aplicadas 7 

Engenharias 31 

Letras, Linguística e Artes 8 

TOTAL 88 

Fonte: IFRN (2012) 

 

Para fundamentar a análise, destaca-se o sexo dos líderes de grupos por área de 

conhecimento no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 - Distribuição dos grupos das Áreas de conhecimentos por sexo. 

Áreas do Conhecimento Quantidade de 

Grupos 

Líder do grupo por sexo 

  Masculino Feminino 

Ciências Agrárias 5 4 1 

Ciências Biológicas 5 4 1 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/
http://cnpq.br/
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Áreas do Conhecimento Quantidade de 

Grupos 

Líder do grupo por sexo 

  Masculino Feminino 

Ciências da Saúde 1 - 1 

Ciências Exatas e 

da Terra 

12 10 2 

Ciências Humanas 21 11 10 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

6 3 3 

Engenharias 30 28 2 

Letras, Linguística 

e Artes 

8 2 6 

SUBTOTAL  62 26 

TOTAL 88   

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Conforme mostra o quadro 03, os grupos de pesquisa que lidam com as chamadas ciências 

“moles” (soft), as consideradas mais fáceis, a saber: Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Letras, Linguística e Artes apresentam paridade quanto aos líderes de grupo. Já as 

ciências “duras” (hard), cuja aprendizagem supostamente requer mais esforço, as 

pretensamente consideradas difíceis, as Agrárias, Exatas ou da terra e Engenharias, vemos a 

disparidade: 80% e 93%, respectivamente dos docentes que ocupam a condição de líderes de 

grupo nessas áreas são homens. 

Quanto à Biologia, questiono: será que no IFRN ela já começa a ser vista como ciência 

dura?  

 

A Biologia pode perfeitamente ser caracterizada como uma ciência ‘seca’, segundo o 

critério epistemológico, e que é fortemente marcada por um viés androcêntrico, 

expresso de muitas maneiras [...] da linguagem, das representações e metáforas, das 

bases epistemológicas, de cunho marcadamente positivista; do reducionismo, ou a 

fisicização da Biologia, dos objetivos, das prioridades e da situação das mulheres nas 

hierarquias das instituições de pesquisa (SOUZA, 2002, p. 79).  
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Dos cinco grupos de pesquisa existentes, apenas um é liderado por mulher. Isso 

significaria um retrocesso? Uma vez que Rago (2000) afirma que na medicina e na biologia, a 

feminização não representou apenas um aumento em número, mas significou um ganho de 

espaço e status (RAGO, 2000).  

Talvez exatamente por entender que não há segurança de que os espaços estão garantidos, 

seja necessário não perder de vista a própria luta, tendo em mente a orientação de Berman 

(1997, p. 247) 

 

Não só o progresso não é inevitável, como muitas vezes pode ser rapidamente 

revertido para um estado anterior. A suposição reformista — de que as mulheres 

podem conseguir uma parte igual de poder e privilégio numa ciência ou sociedade 

dominada por um estrato dirigente dedicado a manter sua hegemonia e que proclama 

de fato sua inevitabilidade e naturalidade — é intrinsecamente insustentável. 

 

Na análise empreendida foi desnudada a posição ocupada pelas mulheres no setor de 

pesquisa do IFRN e confirmada que essa é de subordinação. Embora as mulheres estejam 

presentes e numericamente - se levarmos em consideração que durante seis décadas, a 

Instituição foi exclusivamente masculina - atualmente sejamos muitas, hierarquicamente 

ocupamos as posições inferiorizadas. Os postos de comando seja a reitoria, pró-reitorias, 

diretorias e lideranças de grupos de pesquisa ainda permanecem sob a responsabilidade dos 

homens, que sobrepõem seus interesses, na perspectiva da dominação masculina. Esse fato 

sugere que a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social, 

proposta na função social do Instituto ainda é um vir a ser. 

 

3.4 MULHERES E ENSINO – UMA INSERÇÃO NATURALIZADA 

 

Refletir sobre questões silenciadas ou naturalizadas, recuperando informações e 

questionando modelos estabelecidos, constitui uma forma de trabalho libertador, característica 

fundamental do trabalho feminista. 

Examinar como se naturalizou a inserção das mulheres no magistério no Brasil, para 

entrelaçar a discussão à dinâmica dessa mesma naturalização no IFRN, espaço desta pesquisa, 

torna-se necessário para o alcance dos objetivos do estudo. 
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Para tanto, enfoco como esse processo perverso atuou/atua na construção de uma teia de 

significados, cuja consequência principal é perpetuar a conexão entre o que historicamente se 

convencionou como trabalho das mulheres no lar e as representações que se constroem da 

atuação dessas nas salas de aula. 

Segue uma discussão acerca do processo de gendramento desenvolvido pelas instituições, 

com destaque para a família e a escola; um breve resumo histórico da entrada das mulheres na 

docência, alguns dados atuais acerca do quantitativo de mulheres e homens no magistério, e por 

fim, são apresentados dados da instituição foco da pesquisa, que evidenciam a correlação entre 

as áreas da ciência, o gênero e a hierarquização que esse processo forja. 

O magistério é uma profissão feminilizada e feminizada6. Existem mais mulheres do que 

homens exercendo a docência e as representações sociais acerca da mesma, a vinculam ao 

universo feminino. Ou seja, confere-se a essa profissão uma fisionomia feminina. Isso, porque 

convencionou-se relacionar a escola como extensão do espaço familiar ao mesmo tempo em 

que se atrelou o exercício da profissão docente a características que supostamente pertencem 

às mulheres, como zelo, dedicação e cuidado, dentre outras. 

O exercício de uma profissão nem sempre se dá por livre escolha do sujeito. O contexto 

sócio histórico e cultural, a classe social a que pertence o indivíduo e as representações 

construídas em torno da mesma, influenciam na definição. Apesar de todas as mudanças 

ocorridas na sociedade, as profissões ligadas a afetividade ainda são relacionadas às mulheres 

e aquelas nas quais o uso do raciocínio lógico ou saber técnico científico é mais explorado, aos 

homens. Não pretendo negar que a escolha profissional possa se dar por predileção, o que 

argumento é que as relações sociais de gênero, tais como ocorrem, interferem e induzem as 

escolhas desde a mais tenra idade. 

O processo de gendramento é iniciado antes mesmo do nascimento. Cria-se 

imaginariamente um mundo para o novo ser e nele estão contidas todas as expectativas. 

Meninas e meninos são socializados de maneiras distintas. Sejam irmãos, convivendo em uma 

mesma família, seguindo os preceitos dos adultos, sejam discentes, sob as diretrizes de um 

mesmo projeto pedagógico institucional.  

                                                           
6Segundo Yannoulas (2013, p. 37) a feminização das profissões apresenta dois significados diferentes, um relativo 

ao aspecto quantitativo, a  feminilização, que  refere-se ao aumento de mulheres (pessoas do sexo feminino) na 

composição da mão de obra de uma determinada ocupação ou profissão e outro ao aspecto qualitativo, que refere-

se às transformações num determinado tipo de ocupação ou profissão, vinculadas às práticas sociais e simbólicas, 

predominantes na época ou na cultura especificamente analisadas, e que rebatem numa mudança no significado da 

profissão ou ocupação.  
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A maneira como os pais elogiam a meiguice da menina e justificam a insensibilidade do 

menino, ou quando em sala de aula sentadas/os lado a lado, lendo livros idênticos, realizando 

as mesmas tarefas, a/o docente justifica a atividade sem capricho do menino e por outro lado 

não admite imperfeição na mesma atividade quando realizada pela menina, são atitudes que 

inscrevem os signos da cultura nos corpos e nas subjetividades.  

Os adultos interagem com as crianças moldados pelas regras sociais que internalizaram 

na sua própria formação. Desse modo, as maneiras aparentemente invisíveis de lidar com um e 

outro sexo, conforme os delineamentos propostos pela sociedade, terminam disponibilizando 

vivências corporais diferenciadas, regulando o comportamento e imprimindo um modo de ser 

em conformidade com as características biológicas.  

Essas distinções estabelecem os significados de gênero, reiterando o pensamento de 

Saffioti (2009) de que o gênero, socialmente construído, se assenta no sexo, situado no campo 

biológico, na esfera orgânica. Ou seja, não existe uma sexualidade biológica independente do 

contexto social em que é exercida.  

Raramente se questiona o caráter do processo de gendramento da sociedade e as 

expectativas com relação a cada um dos sexos permanecem no decorrer da vida das pessoas. 

Da mesma forma como tradicionalmente se espera que os meninos participem de jogos nos 

quais sua força física seja treinada, não chorem ao se machucarem e resolvam seus próprios 

problemas sem pedir ajuda; cobra-se das meninas que escolham brincadeiras mais leves, que se 

portem de forma delicada, realizem as atividades escolares com capricho e até que ajudem na 

organização dos ambientes.  

Essas são formas veladas das quais as instituições em geral e mais especificamente as 

educacionais se utilizam para talhar o comportamento discente, ensinando às crianças, 

adolescentes e jovens da forma mais casual possível a portarem-se em conformidade com as 

regras estabelecidas pela sociedade. Pois de certo modo, uma das funções do trabalho 

pedagógico no sistema capitalista é o disciplinamento dos sujeitos para a vida social e 

produtiva. 

Essa marcha, que perpassa todo o processo de aprendizagem escolar, reflete na escolha 

da profissão, porque o disciplinamento tem como função ajustar os sujeitos intelectual, cultural, 

ética e politicamente, com o objetivo de desenvolver uma concepção de mundo consensual, 

evitando que os conflitos existentes aflorem.  
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Implícito a esse processo caminham lado a lado as sanções para os desvios e o reforço de 

habilidades consideradas específicas para cada sexo, o que sustenta a construção de 

expectativas de desempenho intelectual relacionado.  

Nessa amálgama delineiam-se os padrões de comportamentos considerados mais 

apropriados para homens e mulheres e fabricam-se as preferências. Assim, sendo, ao contrário 

do que se faz crer, as inclinações profissionais não são naturais, inatas, pessoais ou aleatórias, 

mas construídas histórica, social e culturalmente, de acordo com os esquemas inculcados nos 

indivíduos pela família, escola e demais instituições nas quais estão insertos. 

Considerando que relações patriarcais de gênero reforçam a desigualdade existente entre 

homens e mulheres, delineiam o que é desejável para cada sexo e especificam também 

profissões correlacionando-as com as características que as mesmas relações forjam, as 

mulheres não afluíram ao mundo do trabalho fora da esfera privada com a anuência de toda a 

sociedade. É mister lembrar que, no Brasil as mulheres das classes inferiores destacadamente 

as negras, sempre trabalharam fora de casa, no mercado informal. 

No entanto, para as mulheres das classes intermediárias, ultrapassar o umbral da esfera 

doméstica a partir da apropriação de conhecimentos que transcendessem o lócus da vida no lar 

e dividir com os homens, até então ‘donos do poder’, as atividades do mundo público, foi uma 

conquista histórica. 

A possibilidade de acesso ao mundo formal do trabalho materializou-se inicialmente 

através da admissão das mulheres na carreira docente. Não pretendo aqui fazer um histórico 

detalhado desse trânsito, mas situar alguns eventos que sem dúvida, reverberam ainda na 

contemporaneidade e contribuir para a discussão, com fatos da Instituição em que realizo a 

pesquisa. 

No Brasil, no período colonial o exercício do magistério era função exclusivamente 

masculina. O ensino era exercido por religiosos, ou por outros homens, especialmente 

contratados como tutores, para os filhos das classes dominantes. 

A independência alterou levemente essa realidade. A Lei de 15 de outubro de 1827, em 

seu artigo 11, estabeleceu a criação de escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. 

Esse fato não significou que todas as meninas tiveram então acesso à escola. Além do número 

de estabelecimentos ser inferior à demanda, as escolas não se destinavam a todas, mas às filhas 

de famílias abastadas. 
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A docência feminina tem origem a partir da necessidade de professoras para lecionar nas 

classes de meninas, pois só se admitia docentes do mesmo sexo das/os discentes. A educação, 

nesse contexto, baseava-se na assimilação de modelos ideais e exigia-se que quem ensinasse 

servisse de referência também no comportamento.  

A própria lei supracitada, no seu artigo 12, exigia que as mestras fossem de ‘reconhecida 

honestidade’. Assim, as possibilidades de vagas para o magistério feminino também não 

incluíam todas as mulheres. Eram as mulheres da elite, brancas e instruídas que estavam, 

segundo a mentalidade da época, aptas a contribuírem com a formação dos futuros cidadãos. 

Essas deveriam disseminar comportamento moralizante preparando as crianças para a vida em 

sociedade. 

Como se admitiam diferenças naturais entre os sexos, e concebia-se que só às mulheres 

cabia a função de socializar as crianças; considerando que o ensino primário era entendido como 

extensão da formação recebida em casa, assentir que a educação das crianças estaria melhor a 

cargo das mulheres facilitou a aceitação das mesmas como professoras.  

As escolas mistas começaram a ser instaladas no Brasil a partir de 1870. A partir de então 

as professoras receberam autorização para lecionar aos meninos até determinada faixa etária, 

essa geralmente compreendia dos 12 aos 14 anos.   

Este fato inaugurou um novo campo para o magistério feminino. O ensino masculino/ 

misto desempenhou importante papel no fortalecimento da permanência das mulheres no 

magistério. Significou mais oportunidades, uma vez que não ficariam limitadas a lecionar 

apenas nas salas de meninas e só se podia confiar as classes mistas às mulheres. Vale salientar 

que a coeducação não era bem vista pelas elites brasileiras, como também não o era pelas de 

outros países católicos, e só era aceita por questões econômicas. 

O exercício da docência nesse contexto, constituiu-se uma oportunidade, possivelmente 

a única, das mulheres entrarem no mundo do trabalho institucionalizado, pois a ‘nobreza do 

magistério’ sobrepunha-se à conotação negativa do trabalho feminino remunerado.  

Yannoulas (2013) ressalta a importância que a feminização do magistério exerceu na 

história das mulheres latino-americanas, lembrando que embora outras profissões tenham 

também se feminizado, a presença das mulheres no magistério não apenas foi tolerada, mas 

promovida explicitamente pelas autoridades públicas. 

Outra questão positiva foi que o exercício do magistério assegurou a instrução feminina 

além do primário. Entretanto, o objetivo da educação das mulheres não era a formação 
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intelectual, pois as mesmas eram consideradas inferiores orgânica e intelectualmente, mas com 

possibilidade de superioridade moral, desde que disciplinadas. Assim, a educação significava 

uma tentativa de disciplinar a conduta das mesmas.  

 

[...] a ênfase do ensino feminino era nas boas maneiras, nas técnicas, na aceitação da 

vigilância, na aparência, na formação moralista. Coisa adequada quando o ensino 

fundamental se destinava às classes populares, pois o que estava em jogo não era 

difundir as perigosas luzes do saber, mas disciplinar as condutas e refrear a 

curiosidade (CATANI, 1997, p. 28). 

 

Do que se pode depreender que a entrada na escola representava uma possibilidade a mais 

de institucionalmente se controlar as mulheres. Contraditoriamente, implícita na liberdade de 

poder estudar estava o cerceamento da própria liberdade de aprender. 

Reforçando a ideia do disciplinamento e do controle Bruschini e Amado (1988, p. 6) 

afirmam: “De uma forma velada, o controle da sexualidade feminina justificaria, daí por diante, 

que mulheres trabalhassem com crianças, num ambiente não exposto aos perigos do mundo e 

protegido do contato com estranhos – especialmente os do sexo oposto.” 

É possível inferir que os dois polos estiveram interligados: controlar a curiosidade 

científica e a sexualidade. Como se pode constatar, a entrada das mulheres no magistério não 

foi suficiente para o rompimento das discriminações sofridas com base nas relações de gênero. 

Elas eram/são por demais arraigadas na sociedade e discriminações do sexo feminino 

permearam e ainda permeiam o trabalho das mulheres também na docência.  

Basta lembrar que implícito na permissão da entrada das mulheres no magistério 

escondia-se um sórdido objetivo político: investir menos na remuneração de docentes. As 

classes dominantes desejavam a modernização, essa requeria trabalhadores especializados, o 

que gerava a necessidade de boa formação. Foram as pressões por educação que fizeram 

expandir o número de docentes e possibilitaram maior entrada das mulheres na profissão. As 

mulheres aceitavam salários menores, sob o argumento de uma suposta vocação para o ensino. 

 

Historicamente, o conceito de vocação foi aceito expresso pelos próprios educadores 

e educadoras, que argumentavam que, como a escolha da carreira devia ser adequada 

à natureza feminina, atividades   requerendo sentimento, dedicação, minúcia e 

paciência deveriam ser preferidas. Ligado à ideia de que as pessoas tem aptidões e 

tendências inatas para certas ocupações, o conceito de vocação foi um dos 

mecanismos mais eficientes para induzir as mulheres a escolher as profissões menos 

valorizadas (BRUSCHINI; AMADO, 1988, p.7). 
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Como se pode perceber, o fato de nascer mulher não justifica a aptidão para a docência. 

Essa foi construída social e historicamente. Catani, (1997, p. 28-29) revela como se utilizava a 

retórica para induzir a suposta propensão nas mulheres, através da exaltação de características 

que hipoteticamente as diferenciariam. 

 

Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor custasse pouco: 

o homem, que procura ter reconhecido o investimento na formação, tem consciência 

de seu preço e se vê com direito à autonomia — procura espaços ainda não 

desvalorizados pelo feminino. Por outro lado, não se podia exortar as professoras a 

serem ignorantes, mas se podia dizer que o saber não era tudo nem o principal. Exaltar 

qualidades como abnegação, dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício e pagar 

pouco: não foi por coincidência que este discurso foi dirigido às mulheres (CATANI, 

1997, p. 28-29). 

 

Fazer acreditar que tais características eram inatas, que por natureza pertenciam às 

mulheres e por isso justificariam um salário menor, ou ainda associar o exercício da docência 

ao sacerdócio relacionando-o a uma característica especificamente feminina, são exemplos de 

mecanismos de legitimação de lugares determinados para as mulheres que as ligue a uma 

missão que lhes pertence em função do seu sexo. 

Em virtude da relação estabelecida entre essa suposta vocação feminina para cuidar de 

crianças e o que se esperava da instrução primária, o exercício do magistério foi 

progressivamente se feminizando. Marília Pinto de Carvalho (1999), numa análise lúcida 

ressalta que quanto mais se idealiza o trabalho docente com crianças, considerando-o não 

intelectual, mas calcado nas dimensões relacional e afetiva, mais as imagens da escola primária 

e seu trabalho docente se aproximam das características tidas como femininas, imaginário que 

contribui para a permanência e não para a transformação desse espaço. 

Não obstante a feminização do magistério, a gestão das escolas e dos órgãos de 

fiscalização dessas, permanecia, quando da entrada das mulheres no magistério e ainda 

permanece sob a responsabilidade dos homens. Fato que corrobora a segmentação horizontal 

do trabalho, na qual as mulheres se concentram em tipos específicos de trabalho, no caso o 

magistério, e a segmentação vertical, na qual poucas mulheres ocupam altos cargos, fato que 

faz perdurar a submissão feminina e alimenta as relações patriarcais de gênero. 

Num processo de retroalimentação essa dupla segmentação engendra o que Lima (2013) 

denomina labirinto de cristal, metáfora relativa às adversidades enfrentadas pelas mulheres nos 

ambientes de trabalho e às mínimas possibilidades existentes de galgarem posições de destaque 

nas instituições 
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Espaços que não conferem poder, como a docência na educação básica, normalmente não 

fascinam os homens. É o que demonstra o gráfico que se segue: 

Gráfico 1 - Professores das Etapas da Educação Básica segundo o Sexo – Brasil – 2007 

 

Fonte: Brasil (2009)  

 

Um percentual de 97,9% de docentes mulheres nas creches, de 96,1% na educação infantil 

e de 91,2% nas séries iniciais do ensino fundamental é suficiente para se constatar que quanto 

menos visibilidade proporciona o nível de ensino, ou a representação desse nível pode ser 

relacionado à socialização das crianças, menor a presença de homens nas salas de aula.  

Observa-se ainda que, a cada etapa do ensino regular expande-se a participação dos 

homens, que de 8,8% nas séries iniciais, chega a 25,6% nas séries finais. Talvez porque o 

exercício da docência nas séries iniciais da educação básica ainda carregue o ranço do cuidado 

e esse seja relacionado com uma atividade especificamente feminina. Ou simplesmente porque 

a educação infantil e o ensino fundamental ficam a cargo dos municípios e os salários são 

menores. 

É possível depreender que a presença masculina é proporcional à importância social dada 

ao nível de ensino. O ensino médio já congrega maior quantidade de homens em sala de aula e 

quando se analisa a educação profissional, a quantidade de homens ultrapassa a de mulheres 

em 6,6%.  

Ou simplesmente como afirma Apple (2006, p. 43): “gostemos ou não, o poder diferencial 

intromete-se no âmago das questões de currículo e ensino”. 

Seguindo essa mesma tendência, o IFRN também apresenta um quantitativo de docentes 

homens que supera em quase o dobro o número de mulheres.  Dos 1.484 docentes lotados na 
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Instituição, 989 (novecentos e oitenta e nove) são homens e apenas 495 (quatrocentos e noventa 

e cinco) são mulheres.   

É pertinente ainda atentar para o arranjo das disciplinas. Sendo essa uma instituição cujo 

foco é Ciência e Tecnologia, a disciplina que a/o docente ministra pode ou não lhe conferir 

status, dependendo do núcleo ou área em que esteja contida.  

Cabe portanto se interrogar: “De quem é o conhecimento de maior valor”? essa é uma 

indagação de Apple (2006) acerca da elaboração de currículos. Refere-se às negociações sobre 

o que deve ou não constar nas matrizes curriculares.  E ele realça que essa não é uma questão 

“apenas” educacional, mas intrinsecamente política e ideológica, pois independente de se 

reconhecer ou não, as questões da educação, dentre elas o currículo, ocorrem no seio da 

sociedade, portanto, não escapam dos conflitos de raça, classe, gênero e religião. 

Fazendo a transposição dessa pergunta para o caso específico, após analisar a rede de 

relações, é possível identificar que na instituição em estudo, se privilegia os conhecimentos das 

áreas técnicas ao passo que se subaltereniza os das humanas. Considerando que internamente 

há uma certa conexão entre as áreas e os sujeitos que as representam, essa relevância das 

engenharias e demais ciências duras que se sobrepõem aos saberes das humanas se estrutura de 

forma que aos homens/docentes é facultado reverência e às mulheres resta a inferiorização. 

Nos cursos técnicos de nível médio integrados, as disciplinas propedêuticas compõem o 

núcleo estruturante. Nesse, com exceção do trio Matemática, Física e Química, as demais não 

gozam do mesmo mérito das que compõem o núcleo tecnológico. Embora no Projeto Político 

Pedagógico conste de forma explícita que a gestão não deve privilegiar uma concepção arcaica 

de tecnologia que dissocie as engenharias das ciências teóricas e das humanidades, pois esse 

fato criaria uma separação entre as áreas, esse fenômeno pode sim ser percebido quando se 

convive no meio. A hierarquização das ciências/saberes embora velada, revela-se nas 

entrelinhas dos discursos e materializa-se em atitudes. Essas são constatações da vivência de 

acompanhamento do processo ensino aprendizagem como pedagoga da Instituição. 

As licenciaturas estão organizadas em quatro núcleos: o Fundamental, composto por 

Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos Acadêmicos; o Didático Pedagógico, no qual 

estão as disciplinas de Psicologia da Educação, Didática, Organização e Gestão da Educação 

Brasileira, Mídias Educacionais, Educação Inclusiva e LIBRAS;  o Epistemológico, em que 

constam Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, Fundamentos Sociopolíticos e 

Econômicos da Educação, Epistemologia da Ciência, Metodologia do Trabalho Científico e 
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Metodologias do Ensino, conforme o curso e o Específico, “que compreende os conhecimentos 

científicos que fundamentam a formação do professor da educação básica em uma determinada 

área do saber sistematizado historicamente” (IFRN, 2012).  

Corroborando o que venho afirmando, que existe hierarquização das ciências/saberes e 

uma relação intrínseca entre essa hierarquização e o gênero, as mulheres são maioria nos 

núcleos fundamental, didático pedagógico e epistemológico, enquanto os homens assumem o 

núcleo específico, das licenciaturas em Biologia, Matemática, Física e Química, conforme se 

pode constatar no quadro abaixo, elaborado a partir de uma consulta ao Sistema Unificado de 

Administração Pública SUAP/IFRN. 

Tabela 15 - Distribuição das disciplinas conforme núcleo, por sexo de docente. 

DISCIPLINAS² SEXO DO/A DOCENTE TOTAL POR DISCIPLINA 

 M F  

 

NÚCLEO ESPECÍFICO 

Biologia 28 21 49 

Matemática 84 10 94 

Física 64 03 67 

Química 50 11 61 

Total do núcleo 226 45  

NÚCLEOS DIDÁTICO PEDAGÓGICO E EPISTEMOLÓGICO 

Didática 01 19 20 

Política e 

Gestão Educacional 

01 10 11 

Total dos 

núcleos 
02 29  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

Como se pode observar o quantitativo de homens nas disciplinas do núcleo tecnológico 

ou específico é cinco vezes maior que o de mulheres, enquanto nas disciplinas dos núcleos 

didático pedagógico e epistemológico a situação se inverte e de 31 docentes que compõem os 

núcleos didático pedagógico e epistemológico 93% são mulheres. 

Aqui são nomeadas as disciplinas de ingresso na Instituição. Conforme o semestre letivo 

em curso, as/os docentes assumem as demais disciplinas em cujo núcleo a sua está contida. 
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Em nosso país, com relação à pesquisa existe um predomínio das mulheres na área das 

ciências humanas, uma distribuição mais ou menos equitativa nas ciências biológicas e da saúde 

e uma enorme discrepância nas ciências exatas e nas engenharias, nas quais o predomínio é 

notadamente dos homens. 

Meus argumentos não sugerem que exista uma combinação consciente por parte dos 

homens da comunidade científica para suprimir as mulheres desse campo, porém os 

mecanismos utilizados e os valores dominantes na sociedade, acabam produzindo essa 

exclusão.  

O inconveniente não é simplesmente de quantidade. A questão central é de nível 

hierárquico, o que de certa forma, barra a autonomia das mulheres. No IFRN, as mulheres 

constituem minoria nas disciplinas das áreas de maior prestígio interno, e maioria nas áreas 

humanas e pedagógicas e ainda ocupam pouquíssimos cargos de decisão, o que 

consequentemente dificulta a possibilidade das mesmas de alcançarem níveis autônomos de 

decisão.  

Essa mesma lógica de marginalização pode ser constatada no discurso institucional. Esse 

será analisado, tendo como suporte textual o Projeto Político Pedagógico, no capítulo seguinte. 
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4 CAPÍTULO III 

FRONTEIRAS DE GÊNERO NO IFRN: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DAS CONCEPÇÕES, PRINCÍPIOS E 

FUNDAMENTOS DO CURRÍCULO E DAS PRÁTICAS 

INSTITUCIONAIS 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o Projeto Político Pedagógico como um gênero 

discursivo e por conseguinte, dotado de intencionalidade. Assim sendo, deslindo as 

justificativas e alegações empregadas pelo discurso oficial da instituição e reflito sobre as 

concepções, princípios e fundamentos do currículo e das práticas institucionais, tendo gênero 

como categoria de análise. As concepções de ser humano, sociedade, cultura, ciência, 

tecnologia, trabalho, educação, currículo integrado, e gestão educacional, bem como os 

princípios e as diretrizes orientadoras das práticas pedagógicas da Instituição são desnudadas 

tendo como base para a construção da contra argumentação os postulados das epistemologias 

feministas perspectivistas e da análise de discurso. 

 

4.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – ANALISANDO O DISCURSO 

INSTITUCIONAL 

 

De forma simplificada, todas as práticas sociais corporificadas pela linguagem são 

denominadas de gêneros. Embora haja diálogo entre as diversas teorias que tratam dos gêneros, 

existem terminologias distintas para tratar do mesmo assunto. Os teóricos mais voltados ao 

texto, optam por “gênero textual”. Eu argumento pelas condições de produção do discurso, 

prefiro a expressão “gênero discursivo”.  

O Projeto Político Pedagógico é um gênero discursivo e como tal faz uso da persuasão. 

Segundo Citelli (2004, p. 14) “Persuadir é sobretudo, a busca de adesão a uma tese, perspectiva, 

entendimento conceito, evidenciado a partir de um ponto de vista que deseja convencer alguém 

ou um auditório sobre a validade do que se enuncia.” 

O Projeto Político Pedagógico Institucional busca, pois, atingir a vontade, o sentimento 

do/s interlocutor/es e para tanto, utiliza-se de argumentos plausíveis. Obviamente tem caráter 
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ideológico, subjetivo, temporal e dirige-se a um auditório particular: corpos docente, discente 

e técnico e comunidade do entorno. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário analisar as concepções defendidas pela Instituição 

através do que está posto no PPP, porque dessas concepções emanam os atos de currículo que 

se materializam no cotidiano das salas de aula e de todos os espaços pedagógicos. 

Gênero é uma categoria fundante, constituinte básico de todas as relações sociais. Marca 

profundamente o mundo da ciência e esse é acentuadamente androcêntrico, tanto nos seus 

aspectos filosóficos e metodológicos quanto no mundo do trabalho (SOUZA, 2003).  

O estudo em pauta requer uma exploração no documento que norteia todas as ações da 

Instituição. Esse documento é o Projeto Político Pedagógico. Nele estão contidas as orientações 

filosóficas, políticas, pedagógicas e administrativas. 

Projeto Político Pedagógico é uma expressão polissêmica. Para a Instituição em foco 

significa um instrumento de gestão democrática que possibilita a reflexão crítica e contínua a 

respeito das práticas, dos métodos, dos valores, da identidade institucional e da cultura 

organizacional (IFRN, 2012, p. 11). 

Conforme explicita o texto, esse instrumento deve funcionar como guia de toda 

instituição educativa cuja caminhada busque promover mudanças nas concepções e nas práticas 

cotidianas. 

O documento apresenta o perfil identitário do IFRN, definindo sua função social, bem 

como os princípios que o sustentam, as características e as finalidades para as quais se destina 

e os objetivos que persegue.   

No capítulo três, objeto dessa seção, são definidas as concepções de ser humano, 

sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho, educação, currículo integrado, e gestão 

educacional e ainda são expressos os princípios e as diretrizes orientadoras das práticas 

pedagógicas da Instituição. 

Conforme consta no texto base, essas concepções filosóficas são basilares para delinear 

e materializar as diretrizes do currículo que nortearão as ações e as práticas institucionais 

(IFRN, 2012, p. 38). 

A análise de cada uma dessas concepções, definidas como elementos estruturantes do 

currículo e do conjunto das práticas institucionais, que envolvem a ação educativa, será 

empreendida tendo como referência as lentes feministas instrumentalizadas pela análise de 
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discurso de linha francesa, com base no entendimento de gênero, como construção social, 

histórica e cultural das diferenças baseadas no sexo.  

A discussão contempla as concepções de ser humano, sociedade, cultura, ciência, 

tecnologia, trabalho, educação, currículo e gestão educacional, considera como em cada uma 

delas as mulheres são ou não contempladas e pondera que prejuízos materiais e/ou simbólicos 

podem advir dessa escolha que é ideológica.  

Não obstante figure no documento a expressão concepção de ser humano, fica evidente 

que a definição constante no mesmo refere-se a um dos representantes da espécie, pois assim 

está expresso: Aristóteles define o homem como animal racional e político (IFRN, 2012, p. 38, 

grifo nosso). 

A utilização do termo homem para representar a somatória dos humanos, ainda que aceita 

por grande parte das pessoas, é uma uniformidade de nomeação que nada tem de inocente. Ao 

contrário, é um modelo imposto, pensado por homens e a eles destinado. E nesse, as mulheres 

estão contidas como desviantes, ou como afirmou Beauvoir (1961, grifo da autora) 

 

O homem nunca pensa sobre si mesmo sem pensar no outro; ele vê o mundo sob o 

signo da dualidade, que não é, em primeira instância, de caráter sexual. Mas, sendo 

diferente do homem, que se constrói como Mesmo, é certamente à categoria do Outro 

que a mulher pertence; o Outro, inclui a mulher.  

 

Nessa perspectiva, se faz necessário repensar essa concepção institucional, visando 

incluir as mulheres que fazem parte dos corpos docente, discente e técnico administrativo, 

alçando-as ao mesmo patamar no qual são colocados os homens. Pois basear-se no pensamento 

aristotélico equivale a marginalizar as mulheres.  

Aristóteles considerava que a forma adequada de ser humano era o varão e a mulher não 

era completamente humana, mas um desvio, um monstro, um erro da natureza, um homem 

incompleto. “A fêmea é um macho mutilado”.  No seu pensamento a mulher era incapaz de 

controlar suas paixões e identificava-se com a matéria, obtendo assim um lugar secundário. 

A concepção de Aristóteles sobre o lugar que deveria ser ocupado pelas mulheres está 

contida no livro I de A Política, (1998) obra na qual ele retoma os três tipos de relação: 

mestre/escravo; marido /mulher; pais/filhos e alega que o marido está para sua mulher assim 

como o governante está para o cidadão livre. Tomando-se como base essa concepção, por 

analogia as mulheres do Instituto também estariam para serem governadas. 
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Na continuidade do texto consta “[...] já Platão e outros filósofos gregos compreendem o 

homem como um ser dual que possui a dimensão da medida e da ordem, da desordem e da 

desmedida [...]”. (IFRN, 2012, p. 33). 

Esse pensador também não se constitui uma referência aceitável para definição de ser 

humano, uma vez que o mesmo anulava as mulheres enquanto sujeito, percebendo-as apenas 

como a fêmea da espécie, cuja função única seria reproduzir. Para Platão o útero era um animal 

possuído do desejo de reproduzir, com seu próprio sentido de olfato, vagando dentro do corpo 

da mulher e deixando enfermidade e destruição em seu rastro. 

Ainda que esse ateniense comparasse o método de ensino socrático às atividades de uma 

parteira, assim se posicionava: “A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, 

com a diferença de eu não partejar mulheres, porém homens, e de acompanhar almas, não os 

corpos, em seu trabalho de parto.” (PLATÃO, 2000, p. 73).  

Observe que ele busca uma função tradicionalmente feminina, a de parteira, porém 

desvia-se de tudo que se relaciona às mulheres, ao enfatizar que parteja homens e não mulheres. 

No mesmo veio reforça a dualidade alma/corpo, estabelecendo uma hierarquia valorativa ao 

associar o primeiro elemento ao sexo masculino, que seria então nobre, por representar o eu, o 

intelecto, a consciência e o segundo ao feminino, aquele que submete-se ao mundo dos sentidos, 

que está ligado à natureza.  

Eulália Pérez-Sedeño nos lembra que normalmente se opõe natureza e cultura e quando 

essa oposição se aplica às mulheres se faz para afirmar que sua natureza as condiciona em seus 

papeis socioculturais, conferindo-lhes assim um status de inferioridade. 

É necessário atentar para o fato de que não questiono simplesmente o uso de um termo, 

mas o significado simbólico da sua utilização. É esse significado que relega as mulheres ao 

plano de representantes de uma ordem inferior. E esse, uma vez não questionado, se estabelece 

como o padrão. 

Outras visões são apresentadas no documento: 

 

[...] o homem é capaz tanto de agir racionalmente quanto de ser impulsionado pelo 

egoísmo; tanto de atuar por interesses individualistas quanto de se mover sob a força 

do altruísmo 

[...] evidencia as ideias de controle, de ordem e de medida, distinguindo o homem das 

outras espécies 
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[...] Compreendendo-se, portanto, o homem apenas como sapiens, concede-se 

demasiado valor à razão e se mutila um entendimento multidimensional (IFRN, 2012, 

p. 39, grifo nosso). 

 

Uma leitura sob a ótica feminista permite inferir que realmente não apenas se distingue, 

mas se hierarquiza o homem também dentro da própria espécie humana. Diana Maffía evoca o 

pensamento de que Deus criou a natureza e Linneu a pôs em ordem para nos rememorar que no 

mesmo volume em que se introduz o termo mammalia, também se introduz o homo sapiens. 

Observe que se iguala as mulheres aos demais animais, enquanto se especifica a superioridade 

dos homens. 

Conquanto, em todas essas definições evidencia-se apenas o termo homem. E, reduzir a 

humanidade ao homem, significa desprezar a outra metade da população que tem desejos 

diversos e aspirações distintas, não porque seu aparelho reprodutor ou sua genitália é diferente, 

mas porque sua socialização/educação se dá de forma diferenciada, baseada na maioria das 

vezes em ideologias e práticas discriminatórias excludentes, que são construídas na família e 

reforçadas nas demais instituições. Enquanto as meninas aprendem a ser mulheres da forma 

mais natural possível, vendo como se comportam suas mães, “tornar-se homem” não é 

considerado tão simples. O sujeito deve encaixar-se nos moldes que a sociedade exige: assumir 

a tão exaltada masculinidade. 

Ademais, não existe o homem. Esse homem é uma criação do estado moderno, cujo 

modelo de contrato social foi firmado excluindo vários setores da sociedade do seu arquétipo 

de cidadania.  

Referir-se ao homem como se esse termo de fato, incluísse a humanidade é um ranço, 

tanto da historiografia oficial, que é marcada pela concepção de superioridade masculina, na 

qual a “identificação dos homens com a ‘humanidade’ tem resultado, quase sempre no 

desaparecimento das mulheres dos registros do passado” (SCOTT, 1992), quanto da visão 

sexista que permeia o campo da ciência e tecnologia.  

Nesse caso, as mulheres não apenas desaparecem do passado, mas também ficam opacas 

no presente. Sustenta-se uma concepção de ser humano da qual se exclui a metade da espécie, 

simplesmente invisibilizando-a, pelo artifício da linguagem. Acreditar ou querer fazer, que ao 

falar dos homens as mulheres estão igualmente contempladas não passa de um engodo, que 

vem sustentando o patriarcado no decurso da história da humanidade.  
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O documento congrega também ideias de outros pensadores acerca da concepção de ser 

humano.  

“O ser humano é extraordinariamente complexo, unindo, em si, dialógica e 

recursivamente vários componentes mantenedores sempre de contradição, de ambiguidade e de 

incerteza”. (MORIN, 2008, p. 33). 

Não obstante esse pensador utilize a expressão ser humano, seu humanismo é 

hominizante e evolutivo o que não me dá a certeza de que inclua as mulheres, pelo menos como 

pensadas na visão das teorias feministas perspectivistas, como construtoras de sua própria 

emancipação. 

Outro autor ao qual o documento alude é Castoriadis (1982) para quem o ser humano é 

intrinsecamente inacabado, um ser que não está concluído e que se encontra aberto a 

ininterruptas substituições de imagens e de sentidos [...] não é portanto, resultado de uma 

evolução programada (CASTORIADIS, 1982, p. 40). 

Comungo do mesmo pensamento de contínuo aperfeiçoamento e também concebo o ser 

humano como uma obra em construção. Acredito com Freire (2002) que é na inconclusão do 

ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. O que inquieta 

é o fato de ainda que utilizando esse pensamento, no documento o período é concluído com a 

seguinte citação: o homem não nasce humano, mas vai se tornando (SAVIANI, 1999). 

Acrescento: “ninguém nasce, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1961). Considero que numa 

instituição plural, o mais viável seria apresentar o que se afirma com relação aos dois sexos, 

assim se aproximaria da possibilidade de contemplar de fato, a concepção de ser humano. 

Com relação a trabalho, o Projeto Político Pedagógico menciona o estágio de 

desenvolvimento da sociedade como característica necessária à definição do termo e a ênfase 

recai sobre a divisão do trabalho, que gera a segmentação em classes sociais. Entendo que a 

primeira forma de divisão é a sexual. Essa remonta além da história escrita, até o próprio reino 

animal (FIRESTONE, 1970). 

Vale salientar que o documento menciona que a divisão social do trabalho separa os 

grupos atribuindo-lhes tarefas específicas, porém, omite qualquer posicionamento sobre a 

divisão sexual do trabalho, que cumpre exatamente o mesmo objetivo. É uma divisão construída 

histórica e culturalmente, cujo fundamento assenta-se no pensamento de que existe 

superioridade entre os sexos. A "divisão social e técnica do trabalho é acompanhada de uma 

hierarquia clara do ponto de vista das relações sexuadas de poder" (HIRATA, 2002, p. 280). 
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Nesse veio, a principal particularidade dessa divisão está em considerar-se os homens como 

responsáveis pelo setor produtivo, vinculando-os às atividades relacionadas à política, religião 

e guerra, restando às mulheres as atividades reprodutivas e as de cunho doméstico. Essa divisão 

fundamenta-se em dois princípios organizadores: a separação, que diferencia trabalhos de 

homens e trabalhos de mulheres e o da hierarquização, que aponta ser maior o valor do trabalho 

de homens. (KERGOAT, 2009, p. 67). 

Atualmente, quando não mais se concebe a existência de papéis atribuídos de acordo com 

o sexo, é importante ampliar a discussão acerca de trabalho, enxergando também a sua 

dimensão sexuada. Kergoat vincula as relações sociais entre os sexos e a divisão social e sexual 

do trabalho como "duas expressões indissociáveis". É o que proponho, como complemento às 

concepções de sociedade e trabalho da Instituição. 

A concepção de cultura é traçada a partir das ideias de Geertz, Thompson e Brennand. 

Conforme consta no documento 

 

A concepção de cultura que subsidia este PPP implica a implementação de 

determinadas ações no âmbito da educação, da ciência e da tecnologia. Considere-se 

que a cultura é composta de conceitos e de práticas que conferem ordem, significação 

e valor à totalidade social. Considere-se também que é uma realidade de caráter 

particular, convencional e arbitrária, sujeita a mudanças no curso da vida social e 

individual, uma vez que é condicionada pela idade, pela classe social, pelo grau de 

instrução, pelo gênero, pela condição econômica e pela religião, dentre outras 

possibilidades, dos sujeitos sociais. Considere-se, por fim, que a cultura condiciona a 

visão de mundo do homem, pois o sujeito aprende a ver o mundo por meio da cultura 

de que faz parte. Não se deve esquecer de que, como produto humano, a cultura 

também pode ser transformada, mudada e questionada pelos próprios sujeitos (IFRN, 

2012, p. 40, grifo nosso). 

 

A afirmação é que a cultura é também condicionada pelo gênero. A ênfase é que a cultura 

condiciona a visão do mundo de homem. Para teóricas feministas que se dedicam às relações 

entre Gênero e Ciência como Harding (1996, 1998), Fox Keller (1991), Haraway (1995), dentre 

outras, esse fato está relacionado aos estereótipos de gênero que relacionam os homens à cultura 

e as mulheres à natureza.  

No mesmo sentido se posiciona Michelle Zimbalist Rosaldo (1979) ao se estabelecer essa 

relação homem/cultura – mulher/natureza, assume-se que o status das mulheres é inferior ao 

dos homens, pois “Uma vez que o plano da cultura sempre é submeter e transcender a natureza, 

se as mulheres são consideradas parte dela, então a cultura achará “natural” subordiná-las, para 

não dizer oprimi-las”. (ROSALDO, 1979, p. 102). 



95 

As consequências dessa relação apresentam-se no cotidiano da Instituição. Sendo o 

homem relacionado à cultura e a mulher à natureza, naturaliza-se que o primeiro se sobreponha 

e a segunda se submeta. Pois é “natural” que a cultura domine a natureza. 

A concepção de ciência expressa no documento apresenta-se embasada em discussões 

atuais, tecidas inclusive, por autores que tem de fato revolucionado a visão de ciência que a 

modernidade tão ardilosamente construiu.  

São citados Kunh, Fayrabend, Morin e outros pensadores que reconhecem que o universo 

não é simples, mas complexo e que a obtenção de certezas, tal como preconiza a ciência 

moderna é mais uma das muitas ilusões iluministas e que se faz necessário e urgente buscarmos 

outras orientações para pensarmos a ciência. 

No entanto, para a análise realizada com as lentes feministas, percebo algo no mínimo 

contraditório. Considerando que o PPP se constitui o norte da Instituição e esse alerta “[...] 

considere-se que é inadmissível qualquer defesa a favor da neutralidade da ciência, entendendo-

se, ainda, que o desenvolvimento científico não pode ficar restrito a um pequeno grupo de 

privilegiados.” (IFRN, 2012, p. 43, grifo do autor).  

Como se explicaria, as assimetrias de gênero expressas tanto na linguagem sexista, que 

resume a humanidade ao sexo masculino, quanto nas posições hierárquicas ocupadas pelas 

mulheres no interior do IFRN? 

Quando se analisa a estrutura gestora, inclusive os colegiados e as coordenações dos 

grupos de pesquisa, parece haver uma contradição entre o que se encontra expresso no 

documento e o que de fato ocorre. Em torno de 85% das funções de mando, ou relativas ao 

poder formal, são ocupadas por homens e nos grupos de pesquisa das áreas comumente 

associadas ao universo masculino, tais como as engenharias e ciências exatas, o domínio 

também está com os homens. As mulheres permanecem coordenando os grupos das ciências 

humanas, letras e artes. Isso me parece fazer ciência “como sempre”. Ou seja, permanecer em 

consonância com o pensamento moderno.    

Feministas, cujas pesquisas se debruçam sobre gênero nas ciências tem denunciado o 

histórico de exclusão das mulheres nesse modelo, que deifica a objetividade ao mesmo tempo 

em que a relaciona com masculinidade, deixando implícito que as mulheres não apresentam 

essa característica. 

Evelyn Fox Keller (1998), alerta que é preciso realizar uma releitura em todos os campos 

tradicionais do trabalho acadêmico. O objetivo maior de Keller ao analisar a gênese da divisão 
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sexual e emocional do trabalho e a relação estabelecida entre homens e mente, razão e 

objetividade e mulheres e corpo, sentimentos, subjetividade o que consequentemente exclui as 

mulheres do empreendimento científico, por ser esse supostamente o lugar no qual só as 

primeiras características aqui citadas são aceitas enquanto essas últimas são proscritas, era nada 

menos que mudar a ciência.  

A autora explicita claramente que o mudar a ciência ao qual ela se refere não significa 

torná-la mais subjetiva ou adequá-la ao que tradicionalmente se entende como feminino. 

Significa antes de tudo robustecer a objetividade, o que a tornaria ‘independente de gênero’. 

Essa mudança culminaria numa ciência includente. 

Não apenas é fato que as mulheres atuam com objetividade como vem se desmitificando 

esse termo e explorando sua polissemia, ao apresentar novos significados. A esse respeito, 

Haraway (1995, p. 21) assevera: 

 

Todas as narrativas culturais ocidentais a respeito da objetividade são alegorias das 

ideologias das relações sobre o que chamamos de corpo e mente, sobre distância e 

responsabilidade, embutidas na questão da ciência para o feminismo. A objetividade 

feminista trata da localização limitada e do conhecimento localizado, não da 

transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo podemos nos tornar 

responsáveis pelo que aprendemos a ver. 

 

Essa nova forma de enxergar o mundo e em consequência as construções sociais, dentre 

elas a ciência, vão muito além de simplesmente incluir as mulheres na ciência. Conforme 

orienta Maffia, se trata de transformar paradigmas, comutar linguagem, renovar métodos, 

transversalizar direitos. E todas conquistas só serão possíveis se aprendermos a compreender 

que os processos são universais, porém se realizam de forma particular o que sugere que 

devemos agir no espaço que ocupamos.  

Considerando que a concepção de ciência defendida nesse PPP incorpora as discussões 

atuais de ciência, exceto o que se refere a gênero, uma das formas de ação é discutir o que está 

posto e propor novas formas de construção, de maneira que a fibra mais sensível da crítica à 

ciência moderna, o que se refere ao seu androcentrismo (HARDING,1996), seja tocada.  

Em tese, o IFRN se aproxima da superação da dicotomia ciências naturais/ciências 

sociais, na qual existe a tendência à revalorização dos estudos humanísticos: 
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[...] A concepção de tecnologia sustentada pelo IFRN baseia-se na 

compreensão de uma articulação íntima envolvendo as ideias de humanidade, 

de saber e de ciência [...] A civilização ocidental desenvolve-se com base 

nessa articulação, que estabelece correlações fortes entre a técnica, a 

tecnologia, a ciência, o mundo do trabalho e as expressões da cultura. Nesse 

sentido, não há como pensar a civilização sem considerar esse inter-

relacionamento (IFRN, 2012, p. 48). 

 

Entretanto, as lentes feministas detectam algo mais, instigam a refletir sobre a afirmação 

da existência dessa imbricação entre ciência, tecnologia, mundo do trabalho e cultura, na qual 

“a tecnologia não se dissocia do humano e é, na verdade, a mais pura expressão da humanidade” 

(IFRN, 2012, p. 48).   A afirmação, aparentemente, parece dar a entender uma revalorização 

das ciências humanas, porém me deparo com afirmações que excluem as mulheres “[...] O 

homem é posto em foco como um proprietário privilegiado desse mesmo mundo, senhor das 

coisas e possuidor dos segredos ocultos da Terra”. (IFRN, 2012, p. 48). 

Esse conhecimento parece ter como propósito confirmar padrões de subordinação e não 

validar propostas de equidade de gênero. Lembra claramente metáforas de gênero nas quais a 

terra é comparada a uma mulher (natureza) que tem suas entranhas exploradas pelo homem 

(ciência). 

 

[...] a compreensão do tipo de educação tecnológica a ser oferecida pelo IFRN deve 

levar em consideração a busca por uma associação natural e social entre homem e 

meio ambiente, uma associação que reconfigure e redimensione as relações dos 

homens entre si e com o meio ao qual pertencem (IFRN, 2012, p. 49, grifo nosso).  

 

É preciso primeiramente rever a linguagem, tornando-a inclusiva. Do contrário, dificulta 

enxergar uma transformação substancial, porque o texto reflete a ciência, tal como tem sido 

praticada, olhando os corpos como se fossem todos masculinos, fazendo distinções arbitrárias 

entre sujeito e objeto, natureza e educação, biologia e meio ambiente (FARGANIS, 1997). 

Todas essas proposições sem equidade de gênero são incompatíveis com a configuração 

da nova sociedade, que a própria Instituição propõe na sua função social.  

Sem essa equidade quaisquer outras proposições se apresentam inconsistentes, porque a 

‘pura expressão da humanidade’ não deve manter inalterada a visão androcêntrica construída 

histórica e culturalmente. Talvez não haja a intenção de sugerir a exclusão às mulheres, mas a 

imprecisão da descrição ou a exclusão pela linguagem tem gerado, ao longo da história da 

humanidade, a invisibilização e consequentemente, dessa nasce à exclusão. 
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A finalidade da crítica não se esgota em apenas registrar a ausência do termo mulheres, o 

intento é desencadear uma reflexão sobre os porquês de tal ausência e das consequências dessa 

para o coletivo mulheres e mais especificamente, para a ETEP/IFRN, objeto específico desse 

estudo. A saber: sua composição é majoritariamente feminina, e em função do gênero, da 

posição que ocupam/ocupamos como componentes do corpo técnico administrativo e do fato 

de representarmos as ciências humanas, num espaço em que a hierarquização das ciências 

saberes é tão explícito, somos subordinadas. Em suma, o que importa não é apenas a inclusão 

do termo, senão o significado simbólico dessa inclusão.  

O que se faz necessário é não confundir a crítica cultural que teço, pois as mulheres não 

são vítimas desprovidas de poder, pelo contrário, congregam em si o poder da contestação e a 

possibilidade de resistência. O que pretendo é, além de alertar que os homens não são os únicos 

autores/atores do trabalho, nem os personagens principais dentro do IFRN, visibilizar as 

mulheres pedagogas, seu/nosso trabalho, sua/nossa profissão e consequentemente o valor das 

ciências humanas e sociais dentro dessa instituição tecnológica, evitando assim, nosso 

progressivo “desaparecimento”. 

É preciso então, fazer emergir práticas formadoras de um novo ethos e essas são 

encontradas nas pedagogias feministas, às quais Sardenberg (2004) concebe como conjunto de 

princípios e práticas que objetiva conscientizar indivíduos, homens e mulheres da ordem 

patriarcal vigente em nossa sociedade, dando-lhes instrumentos para superá-la e, assim, 

atuarem de modo que construam a equidade entre os sexos. 

Suponho que esse seja um caminho para que a concepção de tecnologia, que engloba tudo 

que a engenhosidade do cérebro humano é capaz de planejar, produzir e usufruir, contemple 

todos os sujeitos envolvidos no processo. 

A concepção de trabalho adotada pelo IFRN é delineada a partir da visão marxista de 

trabalho. Está expresso no texto do PPP: a acepção a ser perseguida está associada à visão de 

Marx, focalizada por Ciavatta (2005, p. 50) como  

 

[...] atividade ontológica, estruturante do ser social, como um valor extrínseco à vida 

humana e ao conhecimento, que ele proporciona na relação com a natureza e com os 

demais. É o trabalho como princípio de cidadania, no sentido de participação legítima 

nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e alienantes, 

de exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista. 
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As categorias marxistas não levam em consideração a divisão sexual do trabalho. Marx 

refere-se às relações entre homens e mulheres como as relações mais naturais entre os seres 

humanos. Ao naturalizar a divisão sexual do trabalho, naturaliza então a subordinação das 

mulheres. Como o trabalho das mulheres não produzia valor de troca, mas de uso, não era visto 

como trabalho. 

São as feministas que desvelam o fato de que há uma opressão maior sobre as mulheres 

do que sobre os homens dentro da mesma classe de trabalhadores. Conquanto homens e 

mulheres sejam explorados no capitalismo, as mulheres são oprimidas em qualquer sistema de 

produção. 

Haraway (2004) argumenta que as abordagens marxistas tradicionais não levaram a um 

conceito político de gênero porque as mulheres existiam de maneira instável na fronteira do 

natural e do social e também porque a essas abordagens interessava teorizar a relação 

econômica de propriedade como base da opressão das mulheres no casamento, de modo que a 

subordinação das mulheres pudesse ser examinada em termos de relação capitalista de classe, 

mas não em termos de uma política sexual específica entre homens e mulheres. Estudava-se a 

mulher na classe, mas não como classe. 

Essa ausência de visão de gênero na teoria marxista tem sido objeto de crítica nas análises 

feministas. Segundo Firestone (1970), Engels só admitiu o sistema sexual de classes quando 

ele se sobrepunha ou iluminava sua estrutura econômica, pelo que não foi bem sucedido nesse 

aspecto e Marx pior ainda, já que partilhava os mesmos preconceitos sobre as mulheres 

sustentados por Freud. 

Assim, sendo essa a teoria inspiradora da concepção de trabalho na Instituição, não existe 

a preocupação de uma discussão que evidencie as relações de poder e dominação entre os sexos 

e uma das consequências é o ocultamento da dominação. Ocultando-se essa, não se 

problematiza, não se problematizando, a dominação-exploração permanece. Atente-se que na 

concepção de sociedade, anteriormente analisada, alude-se à divisão social do trabalho, mas 

omite-se a divisão sexual do mesmo.  

Mantendo a coerência com a concepção de trabalho, a concepção de educação defendida 

pelo IFRN também é erigida em bases marxistas. Novamente se faz menção à divisão social do 

trabalho: “[...] no cerne dessa divisão, é estabelecida uma relação desigual de poder e, na 

particularidade da educação a hegemonia capitalista submete os processos a seus interesses, 

agravando o fenômeno da exclusão social.” (IFRN, 2012, p. 52). 
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E assume o compromisso de trabalhar para minimizar os efeitos dessa exclusão, superar 

a dicotomia entre o trabalho manual e o intelectual e ampliar o desenvolvimento dos sujeitos: 

“[...] propõe-se uma formação que considere o desenvolvimento de todas as dimensões 

humanas e não apenas os saberes necessários para a adaptação do trabalhador aos ditames do 

mercado.” (IFRN, 2012, p. 53). 

Evidencia ainda o registro, que a educação implementada pela Instituição se pauta no 

diálogo com as ideias de Paulo Freire. Assim reza o documento: 

 

Nessa reconstrução do PPP, o IFRN assume a necessidade de implementar um 

processo educativo que desvele práticas mediadoras e emancipatórias, capazes de 

contemplar, em consonância com o rigor científico e com a omnilateralidade humana, 

as dimensões culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas (IFRN, 

2012, p. 54). 

 

A educação, assim entendida, só é possível se o sujeito [...] esforçar-se no sentido da 

desocultação da realidade. Desocultação na qual o homem existencialize sua real 

vocação: a de transformar a realidade (FREIRE, 1992, p. 13). 

 

Comungo com a ideia de que é preciso trazer à luz, discutir todos os aspectos que 

compõem a realidade na qual os sujeitos encontram-se insertos. Porém, só considero possível 

antever a autenticidade dessa busca se no processo de desocultação da realidade os sujeitos se 

dispuserem a desvelar as relações patriarcais de gênero que se estabelecem na Instituição, 

construindo uma desocultação na qual o coletivo mulheres também existencialize sua real 

vocação de transformar a realidade. 

Essa seria de fato, uma educação que além de libertadora, transformadora e dialógica, 

poderia contribuir com o empoderamento das mulheres e com a construção de estratégias de 

superação do estado de submissão e da quase ausência da ocupação de funções que representem 

o poder formal.  

Conforme Ciavatta (2005, p.84) optar pelo currículo integrado  

 

[...]. Significa que se busca enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido 

de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão 

intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como 

dirigentes e cidadãos. 
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Essa integração refere-se a associar teoria e prática no sentido de aprender a aprender e a 

saber fazer. Essa tem sido a utopia de muitas e muitos de nós educadoras/es. No entanto, o 

currículo integrado ainda é um programa de governo, não uma política pública. 

De qualquer modo, definir quais são os conteúdos que entram e os que não entram como 

conhecimento formativo; ou seja, o que deve ou não constar na/para formação dos sujeitos e a 

forma como serão organizados os conteúdos é uma prerrogativa das instituições de educação 

formal, garantida legalmente.7  

Essa faculdade se materializa na proposição do currículo, que é conforme Silva (2001) 

uma invenção social como outra qualquer e não pode ser compreendido sem uma análise das 

relações de poder que o fazem possível. 

Partindo desse pressuposto, a escolha do que deve ser ensinado/aprendido nunca é neutra. 

Pelo contrário, está desde sempre comprometida com um modelo de sociedade que se almeja, 

que por sua vez reflete na visão de ser humano, de cultura, de trabalho, de ciência e de 

tecnologia.  

Assim, o currículo é o resultado de disputas e negociações cujas raízes se ligam aos 

conflitos em áreas econômicas, políticas, científicas e culturais mais amplas. Essas instâncias, 

capitaneadas pelo Estado, tem determinado ao longo da História do nosso país, propostas de 

currículos, que normalmente contemplam as aspirações das classes dominantes. 

Isso porque as agências de educação formal são regidas tanto pelos paradigmas de ciência 

que predominam em cada época histórica, quanto pela economia e esses aspectos também 

constroem a cultura. Os paradigmas de ciência por sua vez, estão a serviço do estado, pois esse 

é que guia o espírito cientifico (MORIN, 2008) e a escola constitui-se num aparelho ideológico 

central do estado porque atinge praticamente toda a população por um período prolongado de 

tempo (ALTHUSSER, 1985).  

Assim sendo, o currículo, através dos seus atos, elege e transmite representações, 

narrativas e significados sobre as coisas e os seres do mundo. E nesse veio privilegia vozes em 

detrimento de outras, quando hierarquiza culturas, conhecimentos e saberes, quando silencia 

grupos minoritários estereotipando, deformando ou anulando suas possibilidades de reação.  

                                                           
7   Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de:  

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica.  
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Os atos de currículos supracitados, logicamente, não se encontram expressos nos 

documentos oficiais. Porém, desenvolvem-se simultaneamente a todas as experiências 

vivenciadas pelos envolvidos no processo de educação formal, via currículo oculto. Ou seja, 

através das ações ou omissões dos corpos docente e técnico, conforme afirma Silva (2001, p. 

15) “[...] o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, 

valores e orientações [...] o currículo oculto ensina em geral o conformismo, a obediência, o 

individualismo.”  

E nessa perspectiva ensina-se e aprende-se também que há lugares específicos para cada 

um, conforme seu sexo/gênero, sua classe social, sua raça/etnia, sua localização geográfica, sua 

forma de expressar-se. É nesse processo que se estereotipa e hierarquiza.  

Torres Santomé (1995) destaca o mundo feminino como uma das culturas ausentes no 

currículo. Obviamente esse mundo ficando omisso, desaparecem também com ele todas as 

intersecionalidades, tais como classe, raça e orientação sexual. 

Na concepção de currículo em análise 

 

[...] o IFRN assume o currículo como um conjunto integrado e articulado de atividades 

intencionadas, pedagogicamente concebidas a partir da visão crítica de ser humano, 

de mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas para 

promover a construção, a reconstrução, a socialização e a difusão do conhecimento. 

Essas atividades intencionadas, sob sustentação de um aporte histórico-crítico, visam 

à formação integral dos educandos, objetivando, também, torná-los cidadãos aptos a 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local, regional, nacional e global, 

na perspectiva da edificação de uma sociedade democrática e solidária (IFRN, 2012, 

p. 55, grifo nosso).  

 

A linguagem não inclusiva demonstra o que afirma o autor supra citado. Ao referir-se aos 

educandos e cidadãos englobando o somatório dos humanos, as mulheres são excluídas. 

Independente de ser essa uma exclusão intencional, um esquecimento, ou o desconhecimento 

do que a designação representa para as relações de gênero, o fato é que a escolha é um ato 

político e as consequências tem sido desastrosas para as mulheres ao longo da história.  

O IFRN faz opção pela gestão democrática, e assume o modelo crítico-dialético como o 

mais indicado para fundamentar e implantar as suas bases. No modelo crítico dialético adotado 

pela Instituição, conforme consta no documento, as relações de poder devem ser 

horizontalizadas, os direcionamentos coordenados, as estruturas circulares e integradas. O 

enfoque deve estar na intersubjetividade e os espaços devem ser coletivos. As decisões devem 

ser descentralizadas, dialogadas e negociadas, cuja forma de ação é a participação e o centro o 
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coletivismo. O relacionamento proposto é de cooperação, a meta é a mediação dos conflitos. A 

visão é do todo, o objeto de trabalho é o conhecimento, a ênfase recai sobre o ser e os processos 

eletivos são pautados na participação focada em interesses coletivos e em objetivos 

institucionais. 

O IFRN persegue os princípios fundamentais que norteiam a gestão democrática: 

descentralização, participação e autonomia e adota como mecanismo para alcançar o que 

propõe a implementação dos seguintes colegiados: Conselho Superior – CONSUP de caráter 

deliberativo; o Colégio de Dirigentes – CODIR e o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 

CONSEPEX, de caráter consultivo e deliberativo; a Comissão de Ética e os Conselhos 

Escolares e de Classe; os Grêmios Estudantis; o Diretório Central Estudantil e os Centros 

Acadêmicos. O Regimento Geral preconiza eleições diretas para reitoria, direções gerais dos 

campi Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD e Comissão Interna de Supervisão – 

CIS. 

Em tese congregam-se todos os elementos para a materialização de uma gestão 

democrática. E, de fato, em alguns aspectos, a Instituição pode ser considerada democrática. 

No entanto, quando perscrutada sob as lentes feministas, desvelam-se detalhes que merecem 

uma análise mais minuciosa, tais como os que foram apresentados e analisados na seção 

anterior, quanto à composição dos conselhos e comissões supracitadas.  

Considerando o exposto é possível inferir que a opção epistemológica assumida pelo 

IFRN, ainda que contenha discussões de autores cuja visão é progressista, continua associada a 

concepções e princípios alicerçados na ciência moderna. 

A concepção de ser humano apresenta o termo homem como somatório da humanidade e 

tem base em pensadores que não dialogam com as teorias de gênero.  

Além disso, a concepção é pautada nos produtos das relações de produção, o que acaba 

por reduzir as dimensões da existência humana. É preciso estender a compreensão que toma o 

ser humano como ser que se define apenas pelas condições do trabalho. Apesar da natureza 

formativa da instituição, penso que deve-se supor que a construção de um modelo de educação 

profissionalizante requer a apreensão dos vários aspectos condicionantes da existência humana. 

Dentre eles o gendramento da sociedade. 

A definição de ser humano projetada pelo pensamento complexo relaciona inúmeras 

dimensões da vida em sociedade, colocando homens e mulheres como sujeitos abertos às 

vivências possíveis na confluência dos movimentos e contextos da vida contemporânea. 
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Entretanto, é preciso ressaltar que esta perspectiva que evidencia o caráter sociológico e 

antropológico da existência humana deixa de dar ênfase para a ideia de que homens e mulheres 

também se definem como seres da linguagem e que essa organiza, constitui para nós o mundo 

em que vivemos.  

A linguagem congrega uma articulação com as formações ideológicas. Daí a necessidade 

de atenção para as metáforas e analogias que podem aludir e iludir, fazendo com que essas 

sejam aceitáveis, pois conforme orienta Nancy Leys Stepan (1994) a tendência das metáforas 

se tornarem dogmáticas e serem vistas literalmente como verdadeiras e não metafóricas é 

particularmente forte na ciência em razão da identificação da linguagem da realidade e 

objetividade. 

Na concepção de sociedade e trabalho o documento não discute a divisão sexual do 

trabalho, fechando assim as possibilidades de se promover uma discussão que problematize os 

espaços ocupados pelas mulheres.   

As concepções de ciência e tecnologia, não obstante busquem orientações em pensadores 

que problematizem a forma como se apresentam esses saberes, são omissas à discussão de 

gênero.  

Considero ainda necessário refletir sobre a forma como o documento supervaloriza a 

racionalidade, pois embora essa interfira decididamente na intencionalidade da condição 

humana, não existe separadamente das demais faculdades humanas. Assim, sugiro deslocar o 

olhar para além das críticas propostas pelos pensadores aos quais o documento alude, a saber 

Kuhn, Fayrabend, Morin dentre outros, e enxergar também a crítica feminista, que esteve na 

dianteira no desafio à presumida universalidade, neutralidade e unidade do “sujeito” moderno 

(BORDO, 1997). 

A concepção de cultura não contempla espaços construtivos nos quais aflore a 

possibilidade de autoconhecimento, o que poderia proporcionar a percepção das relações de 

gênero.  

A concepção de educação é hominizante e a concepção de currículo, não contempla a 

questão que me move. Exemplificando: quando menciona inclusão social frisa o respeito à 

diversidade quanto às condições físicas, intelectuais e socioeconômicas dos sujeitos, mas omite 

as de gênero, orientação sexual e étnico racial. 
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4.2 CURRÍCULO - UMA DISCUSSÃO INEVITÁVEL 

 

Considerando a importância do currículo como artefato formador de pessoas - uma vez 

que determinando o que deve ser considerado, determina-se também o que deve ser desprezado 

em termos de conteúdos a serem ensinados e aprendidos -  reputo que analisar uma instituição 

de ensino, sem realizar uma incursão pelo seu currículo constitui-se uma análise incompleta. 

Adianto que a análise será breve, pois esse não é o cerne do estudo.  

 A ideia é proceder uma apreciação a partir do que está expresso no Projeto Político 

Pedagógico Institucional e nos Projetos Pedagógicos de Cursos do Ensino Médio Técnico 

Integrado e das Licenciaturas. O objetivo é analisar os modelos de currículo, perscrutando nos 

conteúdos explícitos nas ementas menções à temática de gênero, para então analisar as 

concepções institucionais sobre identidades de gênero. 

Historicamente, o currículo apresenta-se como um campo de disputa, de embates. Essas 

lutas estão intimamente vinculadas aos conflitos em áreas econômicas, políticas, científicas e 

culturais mais amplas. É coerente afirmar que o currículo é um artefato de poder, é formador 

de identidade e um instrumento ideológico por excelência, uma vez que as escolhas de temas a 

serem trabalhados ou descartados são, embora nem sempre discutidas, operações de poder 

(SILVA, 2001).  

Apesar de todo o discurso sobre avanços nas práticas sociais, na contemporaneidade ainda 

vivemos numa sociedade marcada por diferenças e conflitos de classe, de gênero, de etnia, de 

religião e de geração, dentre outras.  E, tanto essas diferenças quanto a perpetuação dos 

conflitos, refletem diretamente na construção dos currículos, pois essas estão vinculadas 

estreitamente a estruturas de poder e de dominação do estado, da ciência e da economia.  

Do que é possível se inferir que, a educação formal ofertada nas instituições escolares e 

na academia, constitui-se cada vez mais num espaço político de embates permanentes por 

autonomia intelectual e política, por igualdade e por solidariedade (SILVA, 2001).  

Desse modo, meu foco principal ao discutir currículo, é orientar essa discussão a partir 

de um dimensionamento mais amplo. O que significa buscar primeiro entender o cenário 

político e o contexto ideológico e, ato contínuo, analisar a dinâmica da instituição em cuja 

mistura complexa, se decide o que é que entra e o que não entra como conhecimento formativo; 

ou seja, o que deve ou não constar como proposta curricular. 
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Pois [...] o conhecimento que constitui o currículo está inextrincavelmente, centralmente, 

vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na 

nossa subjetividade. (SILVA, 2001). 

É necessário também atentar que a política que envolve a produção, distribuição e 

recepção do conhecimento eleito como formativo é complexa. As disputas são contínuas e os 

sujeitos carregam em si a agência, a possibilidade de resistência, de reconstrução do instituído.  

O currículo se torna vivo pela atuação dos sujeitos que interatuam nas agências de 

formação. Essa atuação requer diálogo com a realidade circundante e é sempre eivada de 

intencionalidades. É esse processo que constitui o currículo num artefato em permanente 

construção, para acompanhar a (re)construção também contínua das mulheres e homens que o 

animam. 

Doll (1997) apresenta currículo como um artefato intrinsecamente relacionado aos 

paradigmas de ciência, por ser a Ciência, segundo ele, uma das obsessões dominantes que temos 

como povo. Esse autor categoriza a história do pensamento ocidental em três mega paradigmas: 

o pré-moderno, o moderno e o pós-moderno.  

No paradigma pré-moderno a missão da pessoa era trabalhar com e na natureza, a 

realidade e a existência pessoal consistiam na luta ou equilíbrio entre os opostos e a sabedoria 

era sintonizada com o universo e suas forças, a vida e aprendizagem deveriam ser equilibradas. 

Essa visão permeou o pensamento grego e ocidental até a época de Galileu e Descartes. Ela 

inspirou, por exemplo, a Paideia grega, uma educação integral que consistia na integração entre 

a cultura da sociedade e a criação individual de outra cultura, numa influência recíproca. Essa 

proposta de educação integral consistia na formação do corpo pela ginástica, da mente pela 

filosofia e pelas ciências e da moral e dos sentimentos pela música e pelas artes.  

Considerando que a prática da educação é anterior ao pensamento pedagógico e esse surge 

para organizar e sistematizar essa prática em função de determinados objetivos (GADOTTI, 

2006) e que a educação no paradigma pré moderno era eminentemente prática e tinha como 

objetivo ajustar os indivíduos ao mundo, levando-os a aprender o que se fazia necessário para 

sua existência e a continuação da espécie, esse ajustar ao mundo já era carregado de intenções, 

as novas gerações precisavam seguir rituais de iniciação e esses eram pensados exatamente no 

sentido de conformar o sujeito aos valores reinantes no seu grupo.  

Normalmente o método utilizado era a repetição e os próprios grupos se encarregavam da 

educação das crianças e adolescentes. A escola era a aldeia, portanto, intrinsecamente ligada à 
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realidade. Esse seria, então, o embrião do currículo, embora ainda não se fizesse menção ao 

termo, e uma comprovação de que o mesmo está indiscutivelmente ligado à construção de 

sociedade, conforme a visão dominante de cada época histórica. 

Assim, as teorias sociais e educacionais de Platão baseavam-se em cada indivíduo 

desempenhar um papel pré-determinado para o bem comum. O papel de governantes, guardas, 

artesãos [...] era prescrito e invariante [...] a alma de cada indivíduo conhecia o seu lugar na 

ordem do mundo antes do nascimento e, pela lembrança ou contemplação podia lembrar esse 

papel (GADOTTI, 2006).  Nesse paradigma o conhecimento eleito como formativo, portanto o 

currículo era um sistema semiaberto.  E, como se pode constatar, era organizado para que a 

posição dos sujeitos na sociedade permanecesse sem alteração. Vale recordar que para Platão 

as mulheres tinham somente a função de reprodução. Nessa perspectiva, deveriam reconhecer 

seu lugar e relembrar seu papel na sociedade. 

No arquétipo moderno a natureza é uma sucessão de causas e efeitos. O paradigma de 

ciência é pautado numa visão de sistema fechado, em estruturas rígidas, como o queria Newton 

ou na “razão correta” de Descartes. O caráter do currículo inspirado nessa visão é também 

estável, uniforme e rígido. Essa concepção foi preconizada por Franklin John Bobbit e 

consolidada por Ralph Tyler. O modelo voltava-se para a economia, por isso a palavra chave 

era eficiência, cuja inspiração eram os princípios da administração científica propostos por 

Taylor (SILVA, 2001). 

Nessa visão de currículo a educação é definida em termos de escores de testes: quociente 

de inteligência - QI, rendimento acadêmico quantificado, separação dos discentes em aprovados 

e reprovados. Portanto, a/o professor/a se torna a/o motorista, que dirige o veículo da outra 

pessoa, a/o aluno/a (a propósito: sem luz). 

Para Doll (1997), essa metáfora mecânica efetivamente impede a/o discente de uma 

interação significativa com a/o docente envolvendo os objetivos, ou o planejamento do 

currículo, que são traçados normalmente em abstrato, para as/os, mas sem a presença delas/es. 

Seguindo esse raciocínio, há a presunção de que o/a docente é quem sabe, os/as discentes 

aprendem passivamente o que ele/a lhes ensina.   Nessa visão positivista de currículo, o controle 

é essencial, não existe espaço para dedução ou criação, descobre-se apenas o pré-existente e 

memoriza-se. O conhecimento é racional, definicional e a aprendizagem é organizada em 

termos do número de unidades abrangidas, dominadas, acumuladas.  
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Nesse modelo de currículo cujo raciocínio é o taylorista, da linha de montagem, o dia 

escolar é fragmentado em unidades separadas (os horários), as disciplinas são trabalhadas de 

forma estanque, como se não existisse nenhuma relação entre os conteúdos trabalhados e os 

demais saberes já construídos pelos aprendentes. Ensina-se cada assunto separadamente, como 

se assim fossem armazenados nas mentes das/os discentes, cada qual em um espaço diferente.  

As/os docentes também são treinados assim: primeiro os fundamentos, depois os 

métodos, depois a prática que é o repasse dos conteúdos. Dessa forma, ocorre transmissão de 

informações, mas nem sempre construção de conhecimento, aprendizagem. 

 

4.2.1 Crise da razão – reviravolta nas visões de currículo 

 

Conflitos emergentes no pós Segunda Guerra Mundial, quando a razão entrou em crise e 

se descortinou a utopia da construção de um novo mundo, abrem as portas para os embates dos 

quais nascem as teorias críticas.  

Essas, eclodiram em diversas partes do mundo ao mesmo tempo, como parte dos 

movimentos, pacifistas, por direitos civis, pelo empoderamento das mulheres e outros grupos 

oprimidos, erigidos na década de 1960. Esses movimentos chegaram à educação e 

consequentemente ao conhecimento considerado formativo, o currículo.  

Essa nova forma de enxergar o mundo abre perspectivas para se perceber que enquanto 

se pensasse apenas em como fazer currículo, nenhuma modificação ocorreria de fato, pois não 

se mexia no status quo. “É aí que o ângulo muda e se reconfigura, a atenção da teoria crítica 

volta-se para compreender o que o currículo faz com as pessoas e as instituições e não apenas 

como se faz o currículo.” (MACEDO, 2012, p. 38, grifo  do autor).  

Nascidas em vários pontos do planeta, as teorias críticas abordavam a partir de pontos de 

vista diversos, o mesmo tema. No entanto, cada pensador ou grupo tecia suas argumentações a 

partir de suas perspectivas.  

As visões que inspiram as teorias críticas de currículo apresentam um ponto de 

convergência: a educação não é um empreendimento neutro. Assim, todo/a educador/a está 

totalmente implicado/a, consciente ou não, num ato político. As categorias contempladas nessas 

teorias são: ideologia, representação cultural, poder, classe social, capitalismo, relações sociais 

de produção, conscientização, emancipação e currículo oculto (SILVA, 2001). 
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Embora a categoria gênero esteja mais diretamente relacionada às teorias pós críticas é 

possível realizar uma análise, sob as lentes de gênero, sem romper com as teorias críticas, nas 

quais encontro inspiração. 

Doll (1997) considera que estamos no vértice de paradigmas em modificação, essa 

modificação tem gerado insights relativos ao currículo. A aplicação metafórica das 

características pós-modernas ao currículo, uma pista a ser corrida; e uma reinterpretação da 

obra de John Dewey, Jean Piaget e Jerome Bruner, no que se refere à educação e ao currículo 

tem encontrado espaço nas discussões do atual momento histórico.  

Assim, as características do emergente paradigma pós-moderno e as capacidades que os 

educadores e curricularistas tem discutido pautados nessa nova visão de mundo, de ciência, de 

ser humano e de relações sociais são a intencionalidade, a auto-organização e a comunicação. 

Doll (1997) apresenta, pois, o movimento pós moderno, como propositor de uma visão 

social, pessoal e intelectual baseada na incerteza, portanto, na busca.  

O pós- modernismo busca uma integração eclética, mas local, do sujeito/objeto, 

mente/corpo, currículo/pessoa, professor/alunos, nós/outros. (DOLL, 1997) 

Para o autor esse é um processo vivo, dialógico, criativo, aberto à inventividade. Essas 

características aplicadas ao currículo revolucionam o conceito de ensino e de aprendizagem, 

despertando para a falácia da causa e efeito nesse processo, pois o fato é que nem sempre que 

há ensino ocorre aprendizagem. O que sugere então uma reavaliação do que se tem feito em 

sala de aula, ou um repensar dos modelos de currículo estanques e a construção de currículos 

dialógicos, cujo papel principal do ensino seja auxiliar, não causativo, ou seja, que o ensino 

ajude o/a aprendente a transformar sua consciência pessoal, não a copiar o/a ensinante. A tônica 

deve ser negociar, dialogar, construir conhecimento, não mais descobrir o que já existe e 

verificar se ocorreu do modo pré-estabelecido.  

Nessa perspectiva, o que se torna central no currículo é a auto reflexão, a auto organização 

a imaginação, a criação, a transformação. O que mexe com as estruturas e exige uma redefinição 

do que é ser aprendente e ser ensinante e nessa nova relação ocorre o processo de exploração 

do desconhecido, no qual a aprendizagem e o entendimento chegam através do diálogo. Partilho 

a utopia de currículo de Doll: ver esse processo interativo, interpretativo e iterativo proliferar 

interminavelmente. 

No entanto, do meu ponto de vista feminista, não alimento a esperança de que os 

movimentos pós representem, de fato, a inclusão das mulheres como o desejamos. Por isso 
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mantenho os olhos abertos, porque conforme alerta Bordo (1997) é possível perceber a 

reprodução inconsciente dos “pecados” dos pais (filosóficos) pelos filhos pós estruturalistas.  

Ou como tão lucidamente explicita Flax (1991, p.19): 

 

Os pós-modernistas ainda honram o homem como único autor e principal personagem 

dessas histórias, mesmo que esse homem esteja morrendo, seu tempo se esgotando. 

Eles recontam a história contemporânea do ocidente dentro e através das histórias das 

três mortes — a do Homem, a de (sua) História e a da (sua) Metafísica. “O que quer 

que as mulheres tenham feito durante todo esse tempo (já se tornando passado) está 

“do lado de fora” por definição e de acordo com as convenções narrativas deles (...) 

Essa ausência ou desaparecimento das mulheres concretas e das relações de gênero 

sugere a possibilidade de o pós-modernismo não ser apenas ou simplesmente oposto 

ao falocentrismo, mas “seu mais recente artifício.   

 

Por isso, ao refletir sobre currículo, não se pode simplesmente aderir a uma nova teoria, 

descartando as anteriores. É necessário averiguar, analisar, entender o que cada teoria preconiza 

e como realizarmos os dribles necessários a partir de cada uma delas, para que a escolha não só 

do conhecimento eleito como formativo contemple de fato, a todos/as e não permaneça 

excluindo, ou sendo tolerante com os erros e omissões, mas também para que a análise 

apresente a lucidez necessária e não induza a cometer o mesmo vício que imputamos. 

Inspirada nas teorias feministas perspectivistas, mais especificamente na teoria do ponto 

de vista, passo a analisar os modelos de currículo da instituição foco de minha pesquisa. 

 

4.3 MODELOS DE CURRÍCULO 

 

O IFRN possui uma organização pluricurricular. No entanto, todos os cursos ofertados 

são organizados a partir de quatro eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia – que atuam, 

de modo entrelaçado e intercomplementar, como princípios norteadores da prática educativa. 

A análise recai sobre os Projetos Pedagógicos de Curso dos cursos técnicos de nível 

médio integrado e das licenciaturas. A escolha   justifica-se por ser o integrado, o nível de 

ensino que congrega a maior quantidade de discentes e no qual se dá a maior parte de minha 

atuação no Instituto e as licenciaturas pela aproximação que tenho com a área, e por se tratar de 

cursos de formação de docentes, o que significa retroalimentação do sistema de educação 

formal. 
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4.3.1 Currículo dos cursos técnicos de nível médio integrados 

 

O IFRN propõe um perfil profissional específico para os profissionais concluintes dos 

cursos técnicos de nível médio conforme a especificidade dos cursos. Entretanto, dentre as 

capacidades estipuladas, as aqui especificadas são comuns a todos eles: 

 Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que 

nela intervêm como produtos da ação humana e do seu papel como agente social; 

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber. 

 

O currículo integrado no IFRN é organizado a partir de núcleos politécnicos, que visam 

possibilitar a integração entre educação básica e formação profissional e favorecer a unidade 

dos projetos em curso a partir da realização de práticas interdisciplinares. Os núcleos são o 

estruturante, o articulador e o tecnológico, já anteriormente descritos. 

 Conforme consta nos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, as disciplinas que 

compõem o núcleo articulador além de configurarem disciplinas de articulação entre os núcleos 

estruturante e tecnológico, constituem disciplinas âncoras para práticas interdisciplinares.  Sem 

dúvida, esse é um avanço, se compararmos com os PPC anteriores, em cujas matrizes 

curriculares sequer havia espaço para essas disciplinas.  

No entanto, para os objetivos da análise que empreendo, uma investigação nas ementas 

das duas disciplinas do núcleo articulador que poderiam conter temas que contemplassem 

discussões acerca das relações sociais de gênero, demonstram inexistência dos mesmos. 

A ementa da disciplina Filosofia, ciência e tecnologia, contempla os seguintes conteúdos: 

Principais problemas da sociedade tecnológica; Ética e filosofia da ciência; Problema da 

consciência e a questão mente e corpo; Inteligência artificial e a questão da interação homem 

máquina; Linguagem e realidade; Conexões entre pensamento, linguagem e cultura. 
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E seus objetivos são: Oportunizar aos alunos a experiência filosófica de pensar por 

conceitos a partir de problemas que envolvam o mundo do trabalho e as demandas sociais, 

políticas e éticas da sociedade tecnológica; Oportunizar uma vivência filosófica que dê conta 

dos principais problemas que envolvem o mundo do trabalho e o conhecimento científico; 

Fornecimento de elementos didáticos que possibilitem aos alunos o desenvolvimento e a 

tomada de posse de um referencial linguístico discursivo que os permita escolher, criticar e 

julgar os principais aspectos de sua prática profissional. 

A disciplina Sociologia do trabalho, traz à pauta os seguintes tópicos: Trabalho; Trabalho 

na sociedade capitalista; A divisão social do trabalho; Sindicalismo; As transformações no 

mundo do trabalho; Globalização; Reestruturação produtiva; Profissionalização; Trabalho no 

terceiro setor; Organizações; Economia solidária; Desigualdades sociais; Mobilidade social; 

Trabalho e cotidiano. 

Os objetivos propostos são: Compreender de que forma o trabalho organiza a sociedade 

e define suas características básicas; Analisar e identificar as tendências e exigências do mundo 

do trabalho atual e as alternativas que vem sendo construídas; Identificar e compreender os 

diferentes modos de organização do trabalho e de perceber sua importância nas demais 

estruturas sociais. 

Conforme se pode constatar a partir dos objetivos propostos, nenhuma das duas 

disciplinas, que teoricamente poderiam oportunizar espaço para discussões que contemplassem 

a categoria gênero, traz um tópico específico para essa discussão. Esse fato, combinado com as 

concepções de ser humano, sociedade, educação, trabalho, cultura, ciência e tecnologia 

analisadas no capítulo anterior deixa transparecer que por mais relevante que seja, esse assunto 

não está dentre as prioridades elencadas pela Instituição para o Ensino Médio Técnico 

Integrado. 

 

4.3.2  Currículo das Licenciaturas 

 

Todos os cursos de licenciatura do IFRN tem como objetivo geral formar o profissional 

docente para atuar na educação básica, bem como em áreas afins permitidas em legislação, com 

um saber plural, constituído pela internalização de saberes da área específica, mais os 

pedagógicos e experienciais. 
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As matrizes curriculares, a exemplo dos cursos técnicos de nível médio integrados, 

também estão organizadas em núcleos: o fundamental, o específico, o epistemológico e o 

didático-pedagógico. 

O núcleo fundamental compreende conhecimentos científicos imprescindíveis ao 

desempenho acadêmico dos ingressantes. Contempla, ainda, revisão de conhecimentos da 

formação geral, objetivando construir base científica para a formação do profissional docente. 

Nesse núcleo, há dois propósitos pedagógicos indispensáveis: o domínio da língua portuguesa 

e, de acordo com as necessidades do curso, a apropriação dos conceitos científicos básicos. 

O núcleo específico compreende conhecimentos científicos que fundamentam a 

formação do professor da educação básica em uma determinada área do saber sistematizado 

historicamente. A estruturação desse núcleo deve atender à exigência do domínio acerca dos 

conceitos fundamentais, das estruturas básicas da disciplina de formação e das metodologias de 

didatização de tais conhecimentos. 

O núcleo epistemológico compreende conhecimentos acerca de fundamentos históricos, 

filosóficos, metodológicos, científicos e linguísticos propedêuticos e ao desenvolvimento e à 

apropriação dos conhecimentos específicos. Esses saberes remetem às bases conceituais, às 

raízes e aos fundamentos do conhecimento sistematizado. Fornecem sustentação metodológica 

e filosófica para os saberes específicos voltados à prática pedagógica em uma determinada área 

de atuação docente. 

O núcleo didático-pedagógico compreende conhecimentos que fundamentam a atuação 

do licenciado como profissional da educação. Na perspectiva do entrecruzamento entre saber 

acadêmico, pesquisa e prática educativa, o núcleo aborda as finalidades da educação na 

sociedade, os conhecimentos didáticos, os processos cognitivos da aprendizagem, a 

compreensão dos processos de organização e de gestão do trabalho pedagógico e a orientação 

para o exercício profissional em âmbitos escolares e não-escolares. 

Com relação à inclusão, o PPC refere-se às necessidades especiais e às dimensões étnico 

raciais, enfatizando inclusive os núcleos existentes na Instituição. Em nenhum espaço do PPC 

contém alusão à divisão sexual do trabalho ou ao processo de gendramento da sociedade. 

No núcleo epistemológico poderia se encontrar espaço para a discussão de gênero, dadas 

as disciplinas que o compõem, a saber: Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, 

Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação, Epistemologia da Ciência, 

Metodologia do Trabalho Científico.  
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Cada uma das ementas das disciplinas supracitadas foram analisadas.   

Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação contempla: Concepção e 

importância da Filosofia para a educação; Filosofia e prática docente; Introdução às teorias 

filosóficas da educação a luz dos autores clássicos e contemporâneos; Retrospectiva histórica 

da educação: antiguidade a contemporaneidade; A educação no contexto histórico brasileiro: 

da colônia à República; Relações entre: educação e trabalho, educação e poder, educação e 

cultura.   

Os objetivos propostos para essa disciplina são: Compreender o significado e a 

importância da Filosofia para a reflexão e ação das práticas cotidianas e especificamente da 

prática docente; Entender os entrecruzamentos entre a Filosofia e a Filosofia da Educação; 

Estabelecer ligações entre os principais períodos da filosofia e a história da educação; Analisar 

a educação a partir das relações sociais, políticas, econômicas e culturais estabelecidas ao longo 

da história da humanidade; Compreender a educação no contexto histórico atual do Brasil. 

Na disciplina Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação os conteúdos 

listados são: O conceito de trabalho; O trabalho na sociedade capitalista; A transformação 

político-econômica do capitalismo no final do século XX: do taylorismo à acumulação flexível; 

A relação educação e trabalho, o papel da educação na indústria moderna e a Teoria do Capital 

Humano; Empregabilidade e educação; As políticas educacionais no Estado Neoliberal.  

Os objetivos propostos para essa disciplina são: Estudar as características assumidas pelo 

trabalho enquanto elemento constituinte da vida humana; Estudar o processo de reestruturação 

produtiva e sua repercussão na organização e gestão do trabalho; Analisar as relações entre 

educação e trabalho e seus impactos nos processos educacionais; Estudar o papel da educação 

na teoria do capital humano e sua funcionalidade para o mundo do trabalho; Analisar os 

pressupostos e princípios que fundamentam as políticas de educação no Brasil, em particular, a 

partir da reforma educativa nos anos 1990; Compreender a visão histórica, filosófica e política 

da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos; Conhecer o papel das instituições 

educativas e das políticas públicas com a Educação Profissional e a Educação de Jovens e 

Adultos. 

A disciplina Epistemologia da ciência traz os seguintes conteúdos:  Filosofia da ciência; 

Paradigmas e revoluções científicas; Concepções contemporâneas sobre a natureza da ciência; 

Ciências da natureza e humanidade; Método científico e seus problemas epistemológicos mais 

relevantes; Contribuições de filósofos africanos e/ou afrodescendentes para a ciência. Nela, 



115 

propõe-se como objetivos: Compreender a natureza da ciência na antiguidade e seu papel nas 

sociedades modernas; Identificar as peculiaridades dos principais sistemas filosóficos e sua 

relação com a construção dos modelos científicos; Compreender e analisar as diversas 

concepções filosóficas e problemas que envolvem a teoria do conhecimento científico; 

Identificar as principais distinções e os mais importantes aspectos de convergência envolvendo 

o modelo epistêmico aplicado as ciências da natureza e aquele aplicado as humanidades. 

À disciplina Metodologia do trabalho científico interessa: Conceito de ciência e do 

método científico; Pesquisa: conceito, abordagens e finalidades; Ética na pesquisa; Elaboração 

do projeto de pesquisa: definição da problemática, delimitação do tema, conceito de objeto de 

estudo, formulação do problema e das hipóteses e construção dos objetivos da pesquisa; 

Elaboração dos instrumentos de pesquisa; Análise de dados; Uso adequado das normas do 

trabalho científico. São os seguintes os objetivos esperados: Compreender os aspectos teóricos 

e práticos referentes à elaboração de trabalhos científicos, enfatizando a importância do saber 

científico no processo de produção do conhecimento; Conhecer os fundamentos da ciência; 

Conhecer diferentes métodos de estudo e pesquisa; Saber formular o problema de pesquisa, 

construir a problemática, elaborar hipóteses; Ter capacidade de planejamento e execução de 

trabalhos científicos; 

Conhecer as etapas formais de elaboração e apresentação de trabalhos científicos; Saber 

usar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos; Planejar e elaborar trabalhos científicos. 

Sem dúvida, os conteúdos expressos nas disciplinas em análise são extremamente 

pertinentes para as/os docentes em formação, pois enfocam questões fulcrais da educação, do 

que se pode inferir que desencadeie reflexões e contribua sobremaneira para a atuação 

profissional. 

No entanto, considerando a ótica sob a qual realizo a análise: perscrutando que percepção 

se revela sobre gênero ou como são tratadas as questões relativas às mulheres na ciência, é 

possível constatar que esse não é um tema considerado relevante pela Instituição. Embora se 

possa depreender que vários tópicos das disciplinas comportam espaços nos quais uma 

discussão acerca da participação/atuação das mulheres na ciência seria imprescindível, os 

objetivos propostos nas disciplinas não explicitam essa discussão. 

O fato dos projetos pedagógicos de cursos não apresentarem de forma explícita um espaço 

para a discussão de gênero ou enfocar o quanto se obscurece da participação/atuação das 

mulheres na ciência, combinado com a análise da concepção de ser humano anteriormente 
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executada, faculta a inferir que a concepção sobre as identidades de gênero legitimadas pela 

Instituição, ao não propiciarem espaços de discussão do tema, favorecem a perpetuação das 

mulheres em lugares periféricos. 

Considerando o histórico da Instituição, a análise das concepções, princípios e 

fundamentos das práticas institucionais e a composição dos espaços formais de poder, a 

constatação da inexistência de espaços relativos a uma discussão, mesmo superficial das 

mulheres na ciência, ou de qualquer alusão a gênero, apenas reforça o que venho apurando no 

decorrer da pesquisa: que o Instituto ainda é regido por relações patriarcais de gênero. 

Argumento ainda que essas relações patriarcais repercutem diretamente no trabalho da Equipe 

Técnico Pedagógica, conforme se pode depreender dos discursos das pedagogas ouvidas em 

entrevistas no capítulo sequente. 
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5 CAPÍTULO IV 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS MULHERES 

PEDAGOGAS DA ETEP/IFRN SOBRE AS RELAÇÕES DE 

PODER E (RE)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DE 

GÊNERO NO CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

O objetivo desse capítulo é analisar o discurso das pedagogas que compõem a 

ETEP/IFRN, para perscrutar qual a percepção delas sobre o processo de (re)construção de suas 

identidades de gênero em relação ao espaço em que desenvolvem suas atividades, considerando 

a compreensão das interlocutoras sobre o processo de generificação da sociedade e, mais 

especificamente, da Instituição campo desse estudo. Inicialmente, apresento o histórico da 

equipe, levando em conta suas peculiaridades, evidencio sua constituição, esclareço quais são 

as suas atribuições e traço o perfil das entrevistadas. Em seguida, empenho-me em 

desnaturalizar os processos de significação expressos nos enunciados das interlocutoras, 

problematizando-os a fim de compreender os efeitos de sentido revelados. Para tanto, 

considerando as três temáticas admitidas para este estudo, a saber:  o IFRN e as relações de 

poder; a hierarquização das ciências/ saberes; a (re)construção das identidades de gênero das 

pedagogas, foram elencadas as seguintes categorias de análise: 1. Formação acadêmica das 

pedagogas; 2. Mudanças e permanências nas relações sociais entre os sexos; 2. Ser mulher 

pedagoga; 4. Gênero e gestão; 5. O campo científico como espaço de hegemonia masculina; 6. 

Retóricas de gênero e as representações de cientista; 7. Gênero e identidade institucional. 

 

5.1 ETEP -  HISTÓRICO, CONSTITUIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E PERFIL  

  

A Equipe Técnica Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte - ETEP/IFRN é vinculada indiretamente à Pró-Reitoria de Ensino - 

PROEN, na qual existe uma diretoria pedagógica que deve prestar suporte de forma sistêmica 

a todas as diretorias acadêmicas dos vinte e um campi que formam o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN.   
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A gênese dessa equipe remonta ao Decreto Lei nº 4.073 de 30 de janeiro de 1942, Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, que em seu Art. 50 assim preconizava:  

 

Instituir-se-á em cada escola industrial técnica, a orientação educacional que busque, 

mediante a aplicação de processos pedagógicos adequados e em face da personalidade 

de cada aluno e de seus problemas, não só a necessária correção e encaminhamento, 

mas ainda a elevação das qualidades morais (BRASIL, 1942c) 

 

O próprio instrumento legal, refletia um certo grau do desconhecimento dos legisladores 

acerca do trabalho pedagógico. Há uma projeção, a procura de um ideal, mas não se considera 

criticamente as possibilidades do contexto da atuação. 

Considerando que historicamente se constata uma clara delimitação dos espaços e 

atividades destinados a mulheres e homens e que a essas foi reservado o espaço privado, mais 

especificamente o doméstico; recordando ainda que tradicionalmente se atribui às mulheres 

capacidades inatas para o cuidado das pessoas em formação (BRUSCHINI; AMADO, 1988), 

seria possível inferir que ao preceituar elevação das qualidades morais, houvesse uma tentativa 

de direcionamento desse trabalho para as mulheres? Esse raciocínio advém do fato de que se 

imputava a quem o assumisse o que o pensamento hegemônico do senso comum acreditava ser 

atribuição das mães: acompanhamento e interferência nas mudanças de comportamento. 

De qualquer forma, o que a legislação propunha era um trabalho terapêutico de difícil 

viabilidade, o que espelham equívoco acerca da atuação do/a profissional da pedagogia. O que 

se poderia entender por elevação das qualidades morais? Ademais, não se molda 

comportamento humano como se faz com um material concreto. 

Vigotsky (1993) aponta que é nas interações sociais que as condições de possibilidade de 

constituição dos sujeitos, e consequentemente das suas singularidades, que os comportamentos 

se modificam. E esse processo de modificação não é uma linha de mão única. Dessa forma, a 

internalização do que é ensinado/aprendido constitui-se num fenômeno no qual a partilha é 

fundamental, pois a internalização ocorre a partir da reelaboração da linguagem, lócus em que 

transita e se constitui o pensamento socialmente disseminado. Não seria portanto, pela força da 

lei que uma/um profissional adquiriria o condão de elevar qualidades morais de um sujeito.  

O artigo supra mencionado sofreu alteração, a partir do 1º inciso do XI do Decreto Lei nº 

8.680 de 1946, passando a vigorar com seguinte redação:  
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Instituir-se-á em cada escola industrial ou escola técnica a orientação educacional, 

mediante a aplicação de processos adequados, pelos quais se obtenham a conveniente 

adaptação profissional e social e se habilitem os alunos para a solução dos próprios 

problemas (BRASIL, 1946). 

 

A modificação da redação do artigo deixa mais inequívoca a intenção sobre o que 

prescreve a lei. É possível depreender que esse era um artifício legal que asseguraria que 

mecanismos de controle e adaptação fossem criados a aplicados no interior da escola para tentar 

garantir a docilidade e a passividade dos alunos e consequentemente pudesse vir a assegurar a 

produtividade dos futuros trabalhadores.  

Na sociedade capitalista, a instituição escola tem se configurado como espaço de inserção 

dos sujeitos nos valores e crenças da classe dominante. A classe que domina materialmente é 

sem dúvida a que controla, a que pensa a educação, conforme seus princípios. A letra da lei 

pode ser interpretada como uma constatação do entendimento de escola como espaço de 

disciplinamento do Estado e de ajuste dos sujeitos ao modelo que o mercado de trabalho requer 

(BOURDIEU, 2010).  

Apple (2008, p. 37) também alude a essa questão: “as escolas criam e recriam formas de 

consciência que permitem a manutenção do controle social sem a necessidade de os grupos 

dominantes terem de apelar a mecanismos abertos de dominação”. 

Seria então incumbência da Orientação Educacional não apenas zelar para que os 

discentes construíssem conhecimentos técnicos necessários para a entrada no mundo do 

trabalho. Encontrava-se também implícito o constituir-se em censor, buscando prevenir que a 

consciência de classe fosse despertada, para que esses pudessem aceitar de bom grado as 

normas do sistema de trabalho, quando nele se inserissem e seguissem sem questionar o que 

era exigido “pela racionalização científica, a eficiência e a produtividade” (AMORIM, 2004, 

p.202). 

A lei que originou a Orientação Educacional, conforme já mencionado anteriormente, não 

especificava uma formação acadêmica específica para a/o profissional que deveria assumi-la, 

apenas estabelecia, em seu Art. 56 “Os orientadores educacionais farão parte dos corpos 

docentes, sendo a sua formação, e os seus estudos de aperfeiçoamento ou especialização, feitos 

em cursos apropriados.” 

Segundo Maria da Guia de Sousa e Silva (2012) na Escola Industrial de Natal, o cargo de 

orientador educacional só foi ocupado no início da década de 1950. O professor de Desenho de 
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Móveis, Irineu Martins de Lima, foi o primeiro orientador. A autora afirma que o professor, 

para assumir o cargo, fez um curso na área de Orientação Educacional na Fundação Getúlio 

Vargas no Rio de Janeiro. 

É relevante refletir: por que foi escolhido um docente da área técnica para atuar na 

orientação educacional? Essa função, com certeza, constituía um elo estratégico entre a direção 

e os corpos docente e discente. Assim sendo, considerando que as relações de poder 

hierarquizam as ciências/saberes, numa instituição de ciência e tecnologia, a função não deveria 

ser ocupada por docentes de disciplinas propedêuticas. O fato de sair para fazer o curso na então 

capital do país, como representante da instituição, por si só já diferenciava o docente, lhe 

concedia status. E esse reconhecimento cabe sempre aos representantes das ciências duras, 

como ratificação do vínculo entre a suposta objetividade dessas e dos sujeitos que as 

representam. 

Ainda conforme Silva (2012) esse curso do qual o professor participou era parte de um 

projeto experimental coordenado pela Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial 

(CBAI), em algumas escolas de ensino industrial da rede. Comissão essa criada em 1946 com 

o propósito de formar professores para atuar no Ensino Industrial.  

A julgar pela letra da lei que criou a Orientação Educacional e a conjuntura política 

daquele período da História, combinado com a instituição promotora do curso de formação dos 

profissionais é possível depreender que o objetivo maior era “formar” os docentes (sim, colocá-

los numa fôrma!) para que eles cumprissem o papel de doutrinar os discentes, corroborando 

para sua adaptação racional aos cursos e ao mercado de trabalho.  

Não foram encontrados registros que descrevam como ocorria o processo do trabalho de 

orientação educacional na Instituição nesse período.   

É mister lembrar que, nesse momento histórico, a instituição ainda não admitia mulheres 

como discentes. No entanto, no corpo docente existam mulheres, desde sua origem e essas se 

distribuíam nas disciplinas de formação geral.  

Haja vista que o caráter sexuado das relações sociais influenciam as decisões 

institucionais, dado o lugar ocupado pelas mulheres e a forma como elas eram pensadas pela 

visão hegemônica, é possível entender porque naquele momento histórico nem se cogitava a 

possibilidade de uma mulher assumir a função de orientadora educacional, malgrado a letra da 

lei de maneira enviesada, insinuasse intencionalidade relativa ao cuidado dos discentes e o 

vínculo mulheres cuidado ainda figure na Instituição. 
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Refletindo sobre os significados do posto de Orientação Educacional, que representa a 

confluência entre a gestão e os docentes e discentes, é impossível não se estabelecer uma relação 

entre a ocupação desse espaço e a generização do mesmo. Por que, durante quase duas décadas, 

só aos homens era facultado assumir a função? Simplesmente porque, como afirma Lea Velho 

e Elena Leon (1988), o gênero na academia é extensão do gênero na sociedade, ou seja, o mundo 

acadêmico incorpora a mesma lógica de marginalizar as mulheres, predominam portanto, as 

mesmas desigualdades. 

O primeiro registro encontrado de uma mulher no exercício da função de orientadora 

educacional, foi na década de 1960. Trata-se da professora Elza Sena. A informação foi 

encontrada na obra de Medeiros (2011). O registro visa apenas informar que a professora foi 

substituída por João Faustino Ferreira Neto, que segundo a mesma autora, assumiu a direção da 

escola em 1968 e impulsionou o serviço de orientação educacional, convidando a pedagoga 

Nazira Abib Oliveira Vargas8 para dar uma nova dinâmica ao setor. 

Corroborando o que afirma Medeiros (2011) assim esclarece Nazira:  

 

Em 1968 – recebi o convite do Diretor da Escola Industrial, professor João Faustino 

– a quem conheci no Movimento Eclesial de Base – MEB. Ele queria dar uma 

dinâmica no trabalho de Orientação Educacional. Neste período acho que não existia 

este serviço na Escola.   [...] Eu não conhecia nada em relação à Escola. Não 

dispunha de informações sobre o trabalho realizado anteriormente. Mas eu conhecia 

a experiência de trabalho com Orientação Educacional posto em prática pelo Sistema 

Vocacional de São Paulo – era uma experiência piloto em 04 colégios ligados a 

Secretaria de Educação. Era uma tentativa de colocar em prática uma nova visão 

desse Serviço, diferente da visão predominante extremamente limitada, medíocre, 

visão assistencialista, ou seja, um lugar menor dentro do projeto educacional. Esta 

experiência representava para mim um projeto inovador. Na prática significava uma 

ação direta com o aluno, integrada com os professores, com a comunidade, dentro e 

fora da Escola, um projeto de articulação com o professorado. 

 

A trajetória dessa profissional, seu envolvimento com a causa da educação e sua 

participação no Movimento de Educação de Base, aliado ao que a própria afirma sobre sua 

compreensão do trabalho na escola, autoriza a depreender que as diretrizes do trabalho que ela 

propunha não coincidiam com o que preconizava a lei que criou a Orientação Educacional.  

                                                           
8 Maria da Guia de Sousa e Silva em seu processo de pesquisa para o doutoramento, cujo produto final foi a tese 

Escola para os filhos dos outros: trajetória histórica da Escola Industrial de Natal (1942 – 1968) teve a oportunidade 

de entrevistar a pedagoga Nazira (que hoje, encontra-se acometida pelo mal de Alzhiemer) e gentilmente me cedeu 

o texto da entrevista. Na entrevista a pedagoga explicita no que consistia o trabalho realizado no Serviço de 

Orientação Educacional da instituição em pauta nessa época, que então se denominava Escola Técnica Federal do 

Rio Grande do Norte - ETFRN. 
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A pedagoga Nazira Vargas estava comprometida com uma outra visão de educação: com 

o processo de conscientização, com a educação como fonte de libertação do sujeito. É possível 

inferir que se baseava nas ideias de Paulo Freire, pois ela revela pistas em seu discurso quando 

expressa como realizava o trabalho com os discentes. Ela mesma descreve o processo de 

orientação: 

 

[...] Quanto aos alunos, a partir dos trabalhos em grupos que passamos a desenvolver 

o conhecimento sobre eles foi sendo adquirido. Essa atividade foi extremamente 

aceita por eles, pois a seleção dos temas que seriam discutidos nesses encontros era 

definida no grupo. 

[...]Na nossa visão a Orientação Educacional seria uma ação integrada – uma ação 

dentro e fora da escola. Trabalho direto com os alunos, integrada com os professores, 

aberta a comunidade, integrada com o Serviço Social. 

 

Esse início do trabalho com a orientação educacional e depois também profissional, de 

fato, tomou impulso com a entrada da pedagoga Nazira. Essa entrou como prestadora de serviço 

em 1968 e só em 1971 foi realizado um concurso para auxiliar de orientação, no qual foram 

aprovados cinco profissionais, inclusive a própria Nazira. Dentre os nomeados, três eram 

mulheres e dois homens.   

Desses profissionais que ingressaram na Instituição em 1971, o único que consegui 

localizar e entrevistar foi o professor Otávio Augusto de Araújo Tavares. Esse fez um relato 

sucinto do trabalho da equipe de Orientação Educacional do ano de 1971 à década de 1990.   

Na descrição das atribuições do setor de Orientação Educacional - OE o professor revelou 

os aspectos contemplados:  

 

[...] estruturamos para dar aula, no sentido de identificar o perfil do nosso aluno nos 

diferentes cursos e além de identificar o perfil dos nossos alunos a gente via o que 

poderia fazer para que esses alunos saíssem bons profissionais  

[...] não era uma aula de mera discussão sobre princípios e valores humanitários de 

ética... que tudo isso é importante, mas quando você tem objetivo de utilizar isso em 

função da própria instituição e veja que foi um avanço, isso. 

 

Embora ele afirme durante a conversa que a equipe tinha uma relativa autonomia deixa 

claro que pertencendo ao corpo técnico, mesmo que entrassem em sala de aula, não gozavam 

do mesmo status dos docentes. 
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[...] Como técnicos a gente tinha uma discussão: nós somos técnicos, mas ensinamos, 

mas como a gente tinha formação para ser professor, porque era licenciatura, não 

tem problema da gente ser professor e ninguém ia para a frente ver direitos, como 

carga horária e outros [...]ninguém escolhia hora de entrar em sala de aula, ninguém 

escolhia horário, os horários da OE eram os horários mais loucos porque a gente só 

tinha uma hora por semana e aqueles depois de acomodar os professores aí jogava 

você numa sexta, numa sexta de tarde, de noite, num horário de sete horas da manhã, 

porque era de sete ao meio dia, de meio dia e quarenta às dezessete e vinte e de 

dezessete e quarenta às vinte e duas e dez, então era um horário assim, meio maluco, 

mas tudo bem... 

 

Tanto na entrevista da pedagoga Nazira Vargas, quanto no relato do professor Otávio 

Augusto evidencia-se que a equipe pedagógica lidava apenas com os discentes. Nazira afirma: 

Em relação aos professores era um universo não identificado. E o professor Otávio fala que o 

trabalho com os docentes ficava a cargo da Supervisão Pedagógica, que era outro departamento. 

No início da década de 1990  

 

Para responder aos desafios das transformações científicas e culturais, bem como 

nortear suas atividades, a ETFRN construiu um novo projeto pedagógico, condição 

indispensável para que possa oferecer, no campo da formação técnico-profissional, 

uma educação tecnológica de qualidade, que privilegie a formação integral do homem, 

na busca de uma relação mais harmônica entre a técnica e a cidadania (ETFRN, 1990, 

p. 29). 

 

Conforme consta na Proposta Pedagógica, dentre as questões mais importantes do 

momento, a reestruturação do modelo pedagógico ocupava o primeiro lugar e o projeto 

apresentado assumia um propósito relevante frente às mudanças que se impunham na sociedade 

e na educação profissional. 

No bojo desse processo de reestruturação institucional, a então ETFRN realizou um 

concurso público. Tratava-se de um momento de reconstrução da proposta curricular, que se 

autodenominava: Modelo pedagógico da ETFRN, uma proposta em mudança, o que gerou 

outras demandas, principalmente no que tange à necessidade de pessoal. Nesse concurso foram 

aprovadas e nomeadas seis pedagogas. Elas receberam a intitulação de Assistentes Pedagógicas. 

Denominação essa que desagradou as mesmas, conforme expressam em seus discursos, duas 

pedagogas da época que ainda se encontram na ativa e foram por mim entrevistadas.  

Em meados da década de 1990, iniciou-se o processo de confluência das atribuições da 

orientação educacional e supervisão pedagógica. Ao invés de duas instâncias separadas, as 

profissionais passaram a atuar tanto junto a discentes, quanto a docentes. De forma que a atual 
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Equipe Técnico-Pedagógica – ETEP é uma junção daqueles dois serviços diferentes, mas 

complementares - a Orientação Educacional e a Supervisão Pedagógica.  

No início dos anos 2000, um outro concurso público foi realizado e nesse, a denominação 

do cargo passou a ser Técnico em Assuntos Educacionais –TAE. Esse concurso permitia que 

profissionais de outras licenciaturas fizessem parte da equipe realizando as mesmas atribuições 

das pedagogas. Segundo as pedagogas mais antigas da Instituição, esse foi um dos motivos pelo 

qual convencionou-se denominar Equipe Técnico Pedagógica, o que compreende a reunião de 

pedagogas/os e outras/os licenciadas/os num mesmo espaço, cumprindo as mesmas atribuições. 

Tenho críticas a esse arranjo e esse é um dos motivos que justificam o recorte de minha amostra 

contemplar apenas componentes da equipe graduadas em Pedagogia. 

Atualmente, cada campus do IFRN comporta quantas diretorias acadêmicas são 

necessárias para o seu funcionamento, conforme o número de cursos que oferece. Cada 

Diretoria Acadêmica tem sua própria ETEP. Encontram-se em média três profissionais em cada 

equipe, preferencialmente uma deve ser pedagoga e as demais técnicas em assuntos 

educacionais.  

A ETEP/IFRN no momento encontra-se constituída por 93 (noventa e três) profissionais, 

sendo setenta e quatro (74) mulheres e 19 (dezenove) homens. Merece ressaltar que 79% das 

componentes da equipe são mulheres. Vale também recordar que no capítulo II, espaço no qual 

se analisa as funções sistêmicas, pelas quais circula o poder formal, o resultado é inverso a esse: 

apenas 20% das mulheres são contempladas com chefias. E também é válido rememorar que 

inicialmente, quando a função de orientação educacional significava status, só aos homens 

docentes das disciplinas da área tecnológica era facultado assumi-la. Ou seja, no sentido de 

adequar as práticas aos desígnios dos princípios da divisão sexual do trabalho, e da manutenção 

do status quo dos docentes das hard sciences mantem-se as mulheres nas esferas consideradas 

apropriadas a elas.  

Hirata (2002), proeminente estudiosa da divisão sexual do trabalho, destaca duas teorias 

ideológica e epistemologicamente distintas: a teoria do vínculo social, que postula 

complementaridade entre os dois sexos e a teoria da relação social, cuja base é a relação 

antagônica entre homens e mulheres na qual o que predomina é a dominação exploração do 

masculino sobre o feminino. A autora se pauta epistemologicamente pela teoria do vínculo 

social e é essa também a minha postura.  
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Tomando como base os indicadores elencados no capítulo II, no qual apresento o número 

de docentes por área, e estabelecendo uma comparação com o quantitativo de mulheres na 

ETEP é possível constatar a mesma lógica: as mulheres estão presentes nos espaços 

feminizados. Essa é a lógica perversa da sociedade patriarcal que no processo de socialização 

das meninas as induz a ingressarem em carreiras consideradas a elas apropriadas. Mesmo na 

contemporaneidade ainda persiste a escassez de modelos propícios em outras áreas nos quais 

as meninas possam se espelhar.   

Da mesma forma que a vida social é organizada, esse espaço de ciência e tecnologia 

também se estrutura pelas relações de gênero.  Assim, a hierarquização dos corpos docente e 

técnico e das áreas técnicas e propedêuticas hierarquiza também o gênero que compõe cada 

corpo, ou assume as disciplinas concernentes à área mais valorizada. 

Essa divisão sexual dos corpos docente e técnico e das exatas e humanas reflete nas 

relações sociais vivenciadas por homens e mulheres no interior do IFRN e nessas os conflitos 

esculpem contornos, formas e significados que ganham força e estruturam o campo político 

institucional. 

Com relação à formação acadêmica das pedagogas, em torno de 90% delas cursaram pós-

graduação latu sensu e as demais stricto sensu, sendo maior o número de mestras que o de 

doutoras. A carga horária dessas servidoras é de 40 horas semanais. 

As atribuições do cargo de pedagoga no IFRN podem ser resumidas nas seguintes ações:  

 

 Assessorar a Reitoria, Pró - Reitorias, Direções dos campi e Diretorias 

Acadêmicas no que se refere à elaboração das políticas educacionais da 

Instituição, assim como sua execução, acompanhamento e avaliação; 

 Participar do planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação do 

processo ensino-aprendizagem em cada diretoria acadêmica; 

 Assessorar a implantação e implementação de políticas inclusivas; 

 Participar da elaboração de projetos educacionais, com vistas à melhoria da 

qualidade do ensino na Instituição; 

 Propor e participar de estudos que subsidiem a estrutura dos currículos e a oferta 

de cursos em seus diferentes níveis e modalidades; 
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 Compor comissão do processo de revisão/atualização dos projetos pedagógicos 

de cursos com vistas ao seu reconhecimento e renovação do reconhecimento e à 

proposição de novos cursos; 

 Compor as bancas dos processos seletivos para docentes; 

 Assessorar os processos seletivos institucionais; 

 Participar da elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto 

Político-Pedagógico da Instituição; 

 Coordenar, em conjunto com os diretores acadêmicos e coordenadores de cursos, 

o trabalho de elaboração/atualização e socialização dos programas de disciplinas 

específicas dos diversos cursos da Instituição; 

 Assessorar o processo de elaboração, implementação e avaliação dos projetos 

integradores nos diferentes níveis de ensino, conjuntamente com professores e 

coordenadores de cursos; 

 Propor e participar de grupos/equipe de projetos de pesquisa e extensão. 

 Sistematizar as atividades de acompanhamento e avaliação do processo ensino 

aprendizagem; 

 Avaliar o currículo em ação; 

 Acompanhar os projetos integradores; 

 Analisar os encaminhamentos das questões pedagógicas detectadas pela avaliação 

Institucional; 

 Identificar demandas relacionadas ao trabalho de sala de aula e demais 

necessidades do currículo; 

 Participar da elaboração de projetos de formação continuada junto aos professores 

do ensino médio, licenciaturas e áreas tecnológicas; 

 Coordenar/participar do planejamento e realização dos conselhos de classe, 

colegiados de cursos e reuniões de pais; 

 Assessorar os diretores acadêmicos e coordenadores de cursos;  

 Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas (RPs) e de grupo (RGs), 

conjuntamente com os diretores e coordenadores de curso; 

 Participar da elaboração, socialização e acompanhamento das normas e 

regulamentos dos diversos cursos da instituição; 

 Participar das reuniões da Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP). 
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 Assessorar na elaboração dos programas de disciplinas, planos de aula, atividades 

acadêmicas externas e material didático; 

 Acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

 Coordenar e/ou assessorar a formação continuada nas reuniões pedagógicas e 

reuniões de grupos; 

 Acompanhar o trabalho desenvolvido nos Centros de Aprendizagem; 

 Mediar conflitos/dificuldades na relação professor-aluno; 

 Orientar o atendimento domiciliar; 

 Orientar o trabalho com alunos com deficiência e necessidades especiais; 

 Fomentar a constituição e participação nos conselhos de classe do Ensino Médio 

Integrado. 

 Acompanhar a frequência e o rendimento dos alunos; 

 Orientar o processo de escolha dos representantes de turma; 

 Realizar reuniões com os representantes de turma; 

 Avaliar, conjuntamente com as turmas, o processo ensino aprendizagem; 

 Orientar os alunos com dificuldades de aprendizagem, dando os 

encaminhamentos necessários; 

 Acompanhar os atendimentos domiciliares; 

 Encaminhar os alunos, quando necessário, aos serviços de assistência ao 

estudante; 

 Mediar conflitos/dificuldades professor-aluno e aluno-aluno; 

 Realizar o acompanhamento dos alunos com deficiências e necessidades 

especiais; 

 Orientar as turmas para constituir e participar nos conselhos de classe do Ensino 

Médio Integrado.  

 Coordenar reuniões de pais; 

 Realizar atendimento individualizado aos pais e/ou responsáveis pelos discentes. 

As atribuições do cargo de pedagoga são múltiplas, o que requer dinamismo e interação 

tanto com os corpos docente e discente, quanto com a gestão. São de fato, atividades 

concernentes ao âmbito de ação da área de exercício da pedagogia. No entanto, considerando 

que a Pedagogia é configurada como uma profissão feminizada, a inserção desse grupo no 

interior da Instituição é subalternizada.  
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Os enunciados das pedagogas entrevistadas expressam a ausência de entendimento 

demonstrada pelos/as docentes e gestores/as da importância da atuação da equipe para o êxito 

do processo ensino aprendizagem. Os códigos de gênero exercem influência no que se refere 

ao reconhecimento dos saberes das pedagogas, seus conhecimentos não desfrutam do mesmo 

crédito que o dos docentes.   

 

5.2  ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

A escolha de um método, como bem adverte Bourdieu (2010) não requer rigidez, mas 

rigor.  

 

A pesquisa é uma coisa demasiado séria e demasiado difícil para se poder tomar a 

liberdade de confundir a rigidez, que é o contrário da inteligência e da invenção, com 

rigor, e se ficar privado desse ou daquele recurso entre os vários que podem ser 

oferecidos (BOURDIEU, 2010, p. 26). 

 

Não se deve seguir o método apenas por segui-lo, mas construir os caminhos com 

rigorosidade, sem se afastar dos objetivos propostos e vigiando se de fato, os métodos utilizados 

se adequam ao problema. 

Após toda a reflexão necessária à construção do objeto, a opção pela entrevista 

semiestruturada está intrinsecamente ligada aos objetivos da pesquisa e à opção epistemológica.  

Conforme aponta Keller (1991) o feminismo não só nos proporciona um tema, também 

nos proporciona um método particular de análise. Na entrevista semiestruturada, entrevistadora 

e entrevistada estabeleceram um diálogo, no seu sentido mais preciso. Sem dúvida, sentimentos, 

emoções e afetos pessoais estram em jogo, reiterando a perspectiva feminista na estruturação 

do trabalho. Considerando esses fatores, o processo da entrevista foi dinâmico e cada diálogo 

ímpar.  

A análise de discurso de linha francesa foi aplicada para explorar os enunciados. O 

discurso constitui o mundo social e político. É uma ampla unidade de sentido da qual efluem 

significações. Conforme define Orlandi (2009, p. 60, grifo do autor)  
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O discurso não é geral como a língua nem individual e assistemático como a fala, ele 

tem a regularidade de uma prática, como outras práticas sociais em geral. [...] é 

definido não como transmissor de informação, mas como efeito de sentido entre 

locutores  

 

Ou seja, enquanto a língua é um espaço de reconstrução teórica, o discurso é o lugar do 

apreciável, do que pode ser observado. As palavras ou expressões não possuem um significado 

fixo, elas adquirem seu sentido conforme as escolhas dos enunciadores.  

Para Pêcheux (1975, p. 160) a ideologia é a matriz do sentido: “As palavras, expressões, 

proposições mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, 

o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é em relação 

às formações ideológicas.” 

Nessa perspectiva, não é apenas o que é dito, porque o sentido não está na palavra isolada. 

O como se diz, atrelado ao lugar do qual se fala, merece muito mais a atenção da pessoa que 

examina. A pessoa que examina também aparece. Trata-se de um sujeito situado: uma mulher, 

pedagoga, feminista, advinda do meio popular, com 28 anos de experiência em coordenação 

pedagógica em instituições públicas e privadas.  

Conforme impetra Harding (1998, p. 25) “A investigadora se apresenta não como uma 

voz invisível e anônima de autoridade, senão como um indivíduo real, histórico, com desejos e 

interesses particulares e específicos.”  

Em consequência, a visão é reconhecidamente parcial. Portanto, bem mais objetiva, como 

prever Haraway (1995, p. 21)  

 

A moral é simples: apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva. Esta é uma 

visão objetiva que abre, e não fecha a questão da responsabilidade de todas as práticas 

visuais. [...] A objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento 

localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo 

podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver. 

 

É nessa perspectiva de construção social do conhecimento localizado no tempo e no 

espaço que reafirmo que o que aqui desvendo como pesquisadora é tão somente uma 

interpretação da realidade, a partir da análise de discurso e das lentes feministas de gênero. 

Análise de discurso é uma perspectiva acerca da natureza da linguagem e da sua relação 

com questões fulcrais das ciências sociais. Assim, não deve ser concebida apenas como 
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metodologia, pois sua escolha representa um posicionamento teórico cujos preceitos 

epistemológicos se colocam como alternativos à visão positivista tradicional. 

Segundo Eni Orlandi (2009, p. 60)  

 

A análise de discurso introduz por meio da noção de sujeito, a de ideologia e a de 

situação social e histórica. Ao introduzir a noção de história vai trazer para a reflexão 

as questões de poder e das relações sociais [...] procura então mostrar o 

funcionamento dos textos, observando sua articulação com as formas ideológicas. 

 

Os sujeitos se constituem nas práticas sociais, e a partir delas compreendem e representam 

o mundo, incluindo quem são, como se relacionam com outros, que espaços ocupam. A 

linguagem é pois, um lugar de variabilidade, portanto, de desacordo e anunciador potencial do 

conflito. Conflito, inevitavelmente, denota relações de poder. E os terrenos discursivos são os 

espaços por excelência no qual essas relações afloram.  

Convém lembrar que a diferença de gênero é a mais antiga, universal e poderosa das 

conceituações moralmente valoradas de tudo que nos rodeia (HARDING, 1996) e dentro das 

relações de poder a diferença de gênero ocupa lugar central.  

Ao apresentar, utilizando minha forma particular de experienciar o mundo, os discursos 

de outras mulheres acerca do nosso espaço de trabalho, sou consciente do lugar que ocupo e de 

que desencadeio conflitos, pois os discursos, normalmente competem entre si.  

No capítulo anterior apresento o discurso institucional. Esse é assimilado pelos gestores 

em conexão com o discurso científico. A ciência social tradicional tem historicamente levado 

em conta apenas as experiências dos homens de raça e classe dominantes. Nesse espaço de 

ciência e tecnologia, campo da pesquisa, a esses fatores agregam-se ainda outros determinantes: 

ser docente da área das ciências duras.  

 Ao colocar em análise o discurso das pedagogas, desloco a atenção para as experiências 

das mulheres. Essa é uma característica distintiva da investigação feminista, pois nossa crítica 

mais contundente à tradição positivista de ciência tem sido a de que os conceitos desse 

pensamento hegemônico são tendenciosamente androcêntricos.   

Conforme orienta Harding (1998) são as mulheres que devem revelar quais são e quais 

tem sido as experiências femininas. Reconhecer a importância dessas experiências como 

constituintes da dinâmica institucional, desvela as contradições do espaço e possibilita uma 

leitura mais aprofundada do mesmo. 
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A escolha pela análise de discurso não foi aleatória. Ela representa uma visão 

epistemológica que contrasta com a generalização, a objetividade e neutralidade propagadas 

pela concepção positivista de ciência, contra a qual argumento no corpo desse trabalho e 

aproxima-se do esforço de tornar analiticamente visível as mulheres e as relações de gênero. 

Aqui, não pretendo proclamar descoberta de nenhuma verdade. As verdades, 

regularmente, pertencem aos dominantes, cujos discursos institucionais recebem o status de 

objetivo. Esse rótulo tem sido suficiente para legitimá-los e torná-los inquestionáveis.  O que 

me proponho é, dentro do terreno discursivo, questionar tais verdades e oferecer uma 

interpretação, uma versão, que reconheço inevitavelmente parcial, porque construída a partir 

do meu ponto de vista. 

Enquanto para a forma hegemônica de conceber a ciência, o processo e os resultados de 

uma investigação para serem considerados objetivos devem ser tratados de forma impessoal e 

distante, nessa investigação meu esforço é romper com essa concepção, com essa forma 

tradicional, pois esse discurso nada mais é que o androcentrismo dominante. 

Bourdieu (2010, p. 106) afirma: 

 

Só podemos produzir a verdade do interesse se aceitarmos questionar o interesse pela 

verdade e se estivermos dispostos a por em risco a ciência e a respeitabilidade 

científica fazendo da ciência o instrumento do seu próprio por-em-causa. E isto na 

esperança de ter acesso à liberdade em relação à liberdade negativa e desmistificadora 

que a ciência oferece. 

 

Assim sendo, argumento que as teorias feministas perspectivistas, nas quais encontro 

inspiração, propiciam as bases para a crítica aos esquemas conceituais da ciência moderna. Elas 

me fornecem elementos para clarear minha visão dos fenômenos.  

Elly Bartra (1998) orienta que para o ponto de vista feminista o objetivo não está 

divorciado do subjetivo e do pessoal e o discurso pode ser claro, fácil, direto, pessoal e ao 

mesmo tempo objetivo. Essa maneira de pensar e fazer ciência, me possibilita afirmar que não 

há neutralidade nessa prática e que objetividade é ser fiel aos objetivos.   

Esse trabalho envolve discursos de outras mulheres, seres múltiplos, plurais que tem 

visões e histórias próprias. A interpretação que ofereço é apenas minha visão e essa reflete meu 

entendimento, contraditório e incompleto. Não sendo esse possível de alcançar/atingir a 

verdade, porque a realidade é extremamente multifacetada e instável. 
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O conhecimento construído a partir dessa pesquisa é situado, portanto, parcial. Ele é 

específico a essa situação particular, não pode e nem deve ser universalizado. Visa 

problematizar e tornar analiticamente visíveis as atividades das mulheres pedagogas da 

ETEP/IFRN. As indagações são elaboradas a partir do que sou, do que penso, da minha forma 

particular de entender as relações de poder na sociedade e na instituição campo do estudo. O 

que significa que as estratégias utilizadas para a investigação e discussão dos resultados são 

diferenciadas das utilizadas por qualquer outro sujeito insensível à problemática de gênero.  

A esse respeito Bartra (1998) se posiciona argumentando que não se trata que nesse caso 

a investigação tenha interesse político e nos demais casos esse interesse não exista. Ela é 

enfática ao afirmar que em toda investigação científica existe algum interesse político ou 

ideológico. Para essa pensadora, o que ocorre é que na maioria dos casos o interesse fica oculto 

atrás da bandeira branca da suposta neutralidade do conhecimento e na investigação feminista 

se declara publicamente o interesse. 

Harding (1996, p. 129) elucida: “O ponto de vista epistemológico feminista é uma posição 

interessada (interessada no sentido de comprometida, não no de tendenciosa), mas de outorgar 

a quem a ocupa uma vantagem científica e epistêmica.” 

Não há pois o fascínio em aparentar essa como a única forma verdadeira de enxergar os 

fenômenos, mas de romper com a proclamação de verdades absolutas. Esse tem sido 

exatamente o ponto fulcral da crítica feminista: o androcentrismo na ciência se sustenta na 

persuasão, no convencimento da conversão de sua visão falsa em verdade plena. 

Quando, sob as lentes feministas, se analisa as relações entre os sexos na instituição, tendo 

como base essas mesmas relações na ciência como campo, torna-se possível aclarar a visão e 

discernir até que ponto essas relações são gendradas. 

O gendramento dessas relações afeta tanto a vida da ETEP, quanto a das pedagogas 

individualmente. Assim, ao analisar os discursos individuais das pedagogas, embora 

considerando que as experiências das mesmas possam guardar similitudes, não é possível 

pensar essas mulheres como um aglomerado, mas respeitando as subjetividades, olhando 

simultaneamente para o todo e o individual, porque conjecturo que existe diálogo entre a equipe 

e as pedagogas, ou seja, é possível pensar na (re)construção da identidade da equipe, sem perder 

de vista que cada uma das componentes é ímpar. 

Todo sujeito é titular de sua própria subjetividade e essa, conforme explicita Woodward 

(2000) sugere a compreensão que temos sobre nosso próprio eu [...] envolve os pensamentos e 
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as emoções conscientes e inconscientes que constituem nossas concepções sobre “quem 

somos”. Sempre levando em conta que o espaço da subjetividade é tenso porque as relações 

sociais possibilitam que os sujeitos se influenciem mutuamente. 

Cada uma das interlocutoras é portadora de uma história de vida, foi socializada em um 

ambiente específico, educada conforme os padrões de uma família regida por regras não escritas 

singulares, formada numa Instituição de Ensino Superior num determinado contexto histórico, 

pertence a uma classe social, a uma raça/etnia, a uma geração, defende uma crença, tem sua 

própria orientação sexual, dentre outras questões que as individualiza. Ou seja, cada uma vai 

falar da posição histórica e cultural específica que ocupa. 

Quem analisa os discursos reflete sobre a linguagem e seus processos de significação. 

Esse sujeito não é uma entidade fora do tempo e do espaço, mas uma pessoa também marcada 

histórica e culturalmente, carregada de intenções e desejos.   Nascido das experiências vividas 

e sentidas por mim, como pedagoga e entre pedagogas, o desejo de entender, mais do que o de 

explicar, como se constituem e como se reconstroem as identidades das mulheres pedagogas 

converteu-se em questão e tornou-se o eixo desse trabalho. 

 

5.2.1 A construção do corpus 

 

Para o alcance dos objetivos propostos foram realizadas entrevistas com 19 mulheres 

pedagogas, nas mesmas condições de trabalho, porém lotadas nos diferentes campi. O corpus 

proveio das entrevistas semiestruturadas, realizadas entre os meses de outubro de 2015 e 

fevereiro de 2016.  

O RN abrange uma área de 52.797 km² e nessa área estão distribuídos os 21 campi que 

compõem o IFRN. Os campi, distam entre si em torno de 100 km em média.  A proposta inicial 

era entrevistar uma pedagoga em cada campus. O fato de só ter entrevistado dezenove, justifica-

se porque o recorte só contempla as componentes da equipe graduadas em Pedagogia e em dois 

campi a ETEP é composta apenas por Técnicos em Assuntos Educacionais – TAES. 

Conhecer in loco cada um dos campi se constituiu numa experiência singular. Além de 

ouvir o discurso de cada pedagoga experienciei, mesmo que num breve espaço de tempo, o 

ambiente onde cada uma exerce suas atividades. Em cada visita foi possível sentir o clima 
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específico do campus, conhecer o lugar determinado para a ETEP, o mobiliário da sala, a 

iluminação, dentre outros aspectos, esses subjetivos. 

Esse conhecimento foi de suma importância para o trabalho empreendido. As lentes 

feministas de gênero me proporcionam elementos para inferir que o espaço de certa forma 

também é produção linguística. Ele não é um elemento sem função, mas fruto da ação humana. 

Nesse caso específico, estratégia da gestão de cada campus. Albuquerque Junior (2008, p. 108) 

alerta “Um espaço é um reticulado de ações, de deslocamentos, de trajetórias, é uma rede de 

relações de toda ordem, é uma trama de sentidos, é a projeção de imagens, sonhos, desejos, 

projetos, utopias. Um espaço é feito de natureza, de sociedade e discurso.”  

Do que se pode depreender que observar o lugar destinado à ETEP possibilita também 

uma leitura do currículo oculto de cada campus. Ou seja, desvelar “As normas e os valores que 

são implicitamente, ensinados nas escolas e sobre os quais em geral não se fala nas declarações 

de metas ou objetivos (APPLE, 2006, p. 127).” 

A sala destinada à ETEP é o ambiente por excelência onde discentes e docentes vão tratar 

da atividade fim da Instituição: ensino aprendizagem. Na perspectiva que estou adotando de 

lugar, o espaço físico destinado à ETEP tem muito a revelar sobre qual o lugar simbólico 

ocupado pela equipe no campus.   

Ao sondar os espaços é possível constatar que nem todas as salas apresentam uma 

configuração acolhedora para o atendimento aos discentes e suas famílias. Há enunciados 

dentre os colhidos nas entrevistas que podem comprovar o que anuncio.  

 

5.2.2 A escolha das interlocutoras 

 

As interlocutoras foram escolhidas dentre as mulheres que compõem a ETEP/IFRN, 

sendo o critério de escolha pertencer à equipe e ser graduada em Pedagogia. No que se refere à 

delimitação da amostra, não houve preocupação com tamanho ou representatividade, pois essas 

não são questões que assumam um papel de relevo na análise de discurso.  

O que de fato mais interessa para a análise de discurso é a variabilidade discursiva. Essa 

diferenciação na emissão do discurso, o perfil sócio histórico das entrevistadas permitiu. 

Entrevistei pedagogas, que se situam em categorias heterogêneas, ou seja, que pertencem a 

gerações diferentes, vivem distintos estados civis (solteiras, divorciadas, casadas) e encontram-
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se em momentos distintos, tanto de formação acadêmica quanto de tempo de carreira 

profissional.    

O procedimento inicial para a escolha das potenciais entrevistadas consistiu em solicitar 

à Direção Pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN a relação dos nomes das 

componentes da ETEP e seus respectivos contatos (telefone e e-mail institucional).  Em 

seguida, realizei uma consulta ao Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP do 

IFRN, para constatar quais dentre as componentes da ETEP eram graduadas em Pedagogia.  

Contatei individualmente com cada uma das possíveis interlocutoras, explicitando o 

objetivo do estudo e consultando sobre a possibilidade de um encontro presencial para 

concessão de uma entrevista. Das contatadas, apenas uma se negou a ser entrevistada, alegando 

desconhecer o assunto. 

Estabeleci então um calendário para as entrevistas obedecendo à disponibilidade dessas 

profissionais. As entrevistas ocorreram nos locais de trabalho das pedagogas, exceto para duas 

delas, que encontravam-se no gozo de férias. Essas concordaram em me receber em suas 

próprias residências.  

Independente do local em que foi realizada a entrevista, construímos juntas um ambiente 

informal, o que possibilitou o relaxamento necessário para que a conversa fluísse 

descontraidamente.  

As questões da entrevista não obedeciam a uma sequência obrigatória, de forma que 

dependendo do rumo que tomasse, a ordem podia ser alterada, sem desarranjar o seguimento 

do diálogo. De forma espontânea, não controlada, quando necessário a entrevistadora interferia 

na interlocução, o que contribuiu para o tom coloquial da conversa.  

A análise de discurso empreendida consistiu na análise da transcrição total das 19 

entrevistas realizadas. A primeira providência foi uma leitura compreensiva do texto, para 

remeter ao discurso (ORLANDI, 2007a). Essa compreensão, requer releituras, idas e vindas, é 

um processo de busca, de tentativa de encontrar o que embora não se revele na primeira 

aproximação, no processo de análise possa vir a ser detectado.  

Conforme expressa Orlandi (2007a): o que nos interessa não são as marcas em si, mas o 

seu funcionamento no discurso. É este funcionamento que procuramos descrever e 

compreender. 
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Dito de outra forma, uma mesma palavra ou frase, pode suscitar significados distintos, 

conforme a ordem que ocupe no interior do enunciado. Procura-se desse modo, as divergências 

e similitudes do que é expresso, refletindo-se concomitantemente nos efeitos discursivos que 

podem estar implicados naquela forma de dizer ou de não dizer, pois em alguns momentos 

específicos o silêncio também constitui o processo discursivo. Foram encontrados nos discursos 

enunciados que ilustram a forma de experienciar a vida das mulheres pedagogas que compõem 

a ETEP/IFRN. Após a leitura, o passo mais importante é o estudo dos efeitos discursivos. Esse 

estudo visa entender como as pedagogas do IFRN desenvolvem suas atividades no cotidiano de 

uma instituição marcada pelo viés androcêntrico no campo da Ciência e Tecnologia; como se 

processam as relações de poder no interior da instituição; como as pedagogas percebem a 

hierarquização das ciências/saberes no desempenhar de suas funções e como as pedagogas 

(re)constroem suas identidades de gênero nesse espaço. 

Segue, para cada um dos temas dentre os quais se inserem as categorias de análise já 

explicitadas no início deste capítulo, extratos que parecem apontar para deslindar a acepção e a 

relevância atribuídas aos discursos individuais das mulheres pedagogas.  

A escolha por apresentar peças de texto, algumas delas extensas, justifica-se no sentido 

de tornar mais elucidativa a apresentação da interpretação elaborada. É mister ainda reforçar 

que a análise de discurso aqui empreendida toma como referência as lentes feministas de 

gênero. Assim, abrange portanto como base, também o arcabouço teórico declarado no decorrer 

dos capítulos anteriores dessa tese.  
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5.2.3  O perfil das entrevistadas  

 

Gráfico 2 - Situação civil das entrevistadas (%), (n = 19). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Gráfico 3 - Auto- definição quanto à raça/etnia (%), (n =19) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Gráfico 4 - Distribuição da titulação acadêmica entre as entrevistadas (%), (n = 19).  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição da idade das entrevistadas (n =19)  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Gráfico 6 - Distribuição das entrevistadas em função do tempo se serviço no IFRN 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

5.2.4 Agora as mulheres pedagogas falam 

 

E, quando elas soltam sua voz há o mesmo grito do poeta Gonzaguinha em sangrando: 

quando eu abrir a minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir, esteja certa 

que eu estarei vivendo.  

É no momento em que os silêncios se rompem, que a força das verdades adormecidas, 

por vezes até esquecidas, emergem. E com elas também vem à tona enxurradas de desejos 

outros, que muitas vezes não cabem no espaço contido do exercício da profissão.  

Esse é o poder quase mágico do exercício do diálogo. Pois, sendo a palavra “o signo por 

excelência” (BAKHTIN, 1995) esta é utilizada para expressar escolhas. E nesse caso específico 

as mulheres escolheram explicitar o que as afeta no espaço em que desempenham suas 

atividades. 

Quando elas se manifestam, falam de si mesmas, expressam das instituições que as 

formaram: família, escola, sociedade e dizem também da Instituição em que no momento 

exercem sua profissão.  

São várias formas de enunciar: desde a negação, que se ancora na fragilidade, no exercício 

do ocultamento que acostuma a submissão e naturaliza a dominação, até o rompimento dessas 

barreiras pelo jorrar incontido de todas as angústias que tecem não apenas as manhãs, mas toda 
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a dimensão dos dias e noites de expedientes num espaço cuja dinâmica ainda está distante da 

equidade de gênero não apenas desejada, mas necessária para a inclusão de todas.  

As mais distintas formas de dizer desvelam situações que ferem a sensibilidade, que 

promovem o desencanto. Mas também revelam a força que promove a (re)significação de todas 

as adversidades e se transformam em compromisso no fazer cotidiano. 

O patriarcado, institucionalização do domínio masculino sobre as mulheres dentro da 

família e a extensão dessa supremacia ao resto da sociedade, criação histórica elaborada por 

homens e mulheres tardou quase 2.500 anos para completar-se (GERDA LERNER, 1990), é 

tão presente na instituição em pauta, que os lugares de homens e mulheres são delimitados, 

independente de norma escrita.  

Bastam os símbolos, os códigos e cada grupo percebe até onde vai, até onde pode ir. Esses 

“informam os lugares dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas” (LOURO, 1997, 

p. 58). 

Nesses lugares as posições de hierarquia estão determinadas: os homens/docentes nas 

esferas de mando, de controle do poder formal. Às mulheres, principalmente as pedagogas da 

ETEP, restam os espaços do exercício da obediência. 

É, pois, na perspectiva de analisar essas assimetrias, que investigo nos discursos dessas 

mulheres que experienciam cotidianamente a dominação, indícios de como elas desenvolvem 

suas atividades e como compreendem as relações de poder que se processam no interior da 

instituição. 

O que considero sinais aparecem nos discursos das mulheres pedagogas e ilustram bem a 

potência de construções históricas e culturais, que legitimadas e reiteradas pelas instituições, 

situam os homens e sitiam as mulheres em espaços pré fixados por regras não escritas, mas 

reafirmadas pelo costume, conforme muito bem nos lembra Heleieth Saffioti (1987) a sociedade 

delimita com precisão, os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe 

os terrenos em que pode atuar o homem. 
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5.2.5 O IFRN e as relações de poder 

 

O viés de gênero perpassa a realidade concreta e simbólica da sociedade e 

consequentemente das instituições educacionais, acentuando-se na instituição em estudo, por 

ser essa espaço de ciência e tecnologia. Seguindo a tendência da visão patriarcal que define os 

homens como técnicos inventivos por natureza e as mulheres como cuidadoras natas, o que 

legitima a divisão sexual das áreas de conhecimento e naturaliza o fato dos homens se 

especializarem, para reforçarem a autoridade científica e marginalizarem as mulheres que não 

conseguem ascender, vejamos como se processam as relações de poder na Instituição em pauta 

com relação a: 1. Formação acadêmica das pedagogas; 2. Mudanças e permanências nas 

relações sociais entre os sexos; 3. Ser mulher pedagoga; 4. Gênero e gestão. 

Formação acadêmica das Pedagogas – pós graduação stricto sensu, para que? 

O IFRN, através da Resolução nº 67/2011 – CONSUP, aprovou o Regulamento da 

Política de Capacitação dos Servidores da Instituição. Essa, “visa a contribuir com o processo 

de formação e de capacitação, adequado às necessidades dos profissionais do IFRN, no 

exercício e desempenho de suas funções, contribuindo para o pleno desenvolvimento pessoal e 

institucional”. (IFRN, 2011, p. 9). 

Nas entrevistas realizadas com as pedagogas, dentro do tema relações de poder, o 

primeiro assunto a ser discutido foi a titulação acadêmica das mesmas. Tomando como base o 

documento citado anteriormente, que preconiza que a possibilidade de qualificação e 

capacitação é oportunizada a todos/as os/as servidores/as, perguntei a cada uma se cursou pós 

graduação após ingressar na instituição e pedi que descrevesse o processo para concessão da 

licença para frequentar o curso.  

Das 19 entrevistadas, 14 cursaram a pós graduação após ingressar no IFRN. Dessas, 3 me 

afirmaram ter sido fácil o processo; 5 consideraram o processo difícil e 6 não conseguiram o 

afastamento. Para fins didáticos, as análises foram realizadas conforme essa divisão.   

As declarações das pedagogas sobre a facilidade relativa às suas respectivas consecuções 

de licença para frequentar mestrado ou doutorado, conforme a reflexão que intento, evocam o 

“anjo do lar”, do qual fala Virgínia Woolf (2012).  A escritora, caracterizando essa figura, que 

descreve como um fantasma, diz que ela é extremamente simpática, imensamente encantadora 

e totalmente altruísta.  



142 

São exatamente essas as características que podem ser aplicadas às pedagogas que 

afirmam ter sido fácil conseguir a licença. Elas, embora expressem que são portadoras do direito 

de frequentar a pós graduação e tenham conseguido a referida licença, ao descreverem o 

processo, a análise revela que não se constata a facilidade por elas declarada. 

 

Eu cursei duas especializações e todo o mestrado trabalhando, dando conta das demandas que 

temos. [...] Então eu disse: no doutorado eu vou buscar os direitos que eu tenho de me afastar, 

uma vez que já fiz tudo isso e está historicamente comprovado na minha ficha funcional. [...] 

Então eles foram procurar na minha ficha funcional e viram que desde que entrei tinha feito 

três pós sem nenhuma licença. [...] Então achei de direito tirar essa licença. De maneira, que 

assim, foi tranquilo. Mas eu digo graças a esse projeto que eu fui construindo (Nísia Floresta). 

 

Cursar duas especializações e o mestrado trabalhando e só no doutorado conseguir a 

licença, como se precisasse manifestar antes, que importância dava ao processo acadêmico, que 

podia se sacrificar para conciliar estudo e trabalho, para finalmente, após poder comprovar 

através das anotações na ficha funcional, como ela mesma frisa, então “achar de direito” 

solicitar a licença para o doutorado, pode ser considerado fácil, ou apenas retroalimenta os 

arranjos consolidados na sociedade e na Instituição?  

Os arranjos aos quais me refiro são os internalizados na/pela cultura patriarcal que 

delimitam e justificam a divisão sexuada, naturalizando o campo da ciência e tecnologia como 

reduto masculino e exaltando como inatas as capacidades dos homens de gerir as instituições.  

Outra pedagoga, assim se expressa: 

 

Foi facilitado porque coincidiu minha aprovação no mestrado com a chegada de uma terceira 

servidora no setor, o que permitia que continuassem as doze horas ininterruptas. Então minha 

saída não alteraria a configuração de atendimento do setor. (Eleucia Bandeira) 

 

É necessário que outra mulher apareça para poder ficar no seu lugar: “Coincidiu minha 

aprovação no mestrado com a chegada de uma terceira servidora no setor”, do que se pode 

inferir que sem essa chegada, não se efetivaria a licença, uma vez que a configuração de 

atendimento do setor seria alterada.  
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Outra pedagoga interrompe sua própria licença em função de “necessidades do setor”. 

Avalia que pode concluir trabalhando. Essa atitude faz parte da fôrma, que a sociedade ao longo 

da história construiu, e tenta adestrar todas nós para que caibamos nela. 

 

Foi tranquilo. Seguindo todo o trâmite, eu teria direito. Solicitei um ano e dois meses, que era 

o que eu teria direito. Mas interrompi e voltei dois meses antes em razão da necessidade do 

setor. Eu avaliei que dava para voltar e concluí trabalhando. (Clara Camarão) 

 

Conforme a metáfora utilizada por Virgínia Wolff, o anjo do lar precisa agradar, conciliar. 

Demonstrar que pode se sacrificar, trabalhar dobrado para conquistar o direito de fazer sua pós 

graduação, ou interromper sua licença se o setor precisar, como se sua presença fosse 

imprescindível naquele espaço de trabalho e sua vida tivesse que ser regulada pelas demandas 

institucionais.  

O que há em comum entre as três mulheres? Seus discursos revelam pistas de que elas 

pensam primeiro na Instituição, exatamente como ocorre a socialização das fêmeas da espécie 

humana. Idealizando o comportamento das mulheres para que essas cresçam considerando 

normal serem capazes de renunciar aos seus projetos pessoais em função de outrem, demonstrar 

abnegação e zelo para com os que a cercam, o que inclui nesse caso, se sacrificar pela instituição 

em que trabalha.   

Além disso, é necessário pensar sobre que significado tem para as mesmas o termo fácil. 

Pois, se processos nos quais se faz necessário ter como garantia de liberação a chegada de uma 

outra profissional que pudesse assegurar que o setor não teria sua rotina desviada, o edificar 

todo um alicerce com base em seu próprio sacrifício, tendo que construir provas de que era 

merecedora de liberação ou ainda colocar-se como disponível para regressar antes de concluir 

o curso, são considerados fáceis, o que poderia então ser considerado difícil? 

Os homens, os docentes e gestores/as tem conseguido manter seu status quo no interior 

da instituição. Talvez porque as mulheres pedagogas técnicas, ainda não despertaram que o 

grupo que ocupa o poder formal na instituição usufrui dos mesmos meios que a classe 

dominante desfruta na sociedade: o de estruturar sua vida como dominadas, através do 

convencimento, da persuasão, da conquista, do próprio consentimento e de justificativas 

elaboradas inconscientemente. 
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Conseguir se livrar disso é uma conquista via processo de conscientização e esse não vem 

automaticamente, é conseguido na práxis. É evidente que não é só despertar, entender o 

processo e então tudo se modificaria como num passe de mágica. Não é uma reforma no 

pensamento de alguns sujeitos que resolveria uma questão histórica, portanto não natural. No 

entanto, o interesse em entender a gravidade da situação e discutir os problemas dela advindos, 

aprendendo a administrar esses conflitos seria um possível caminho para o enfrentamento 

necessário à transformação. 

O grupo de pedagogas que conseguiu a licença, mas considerou o processo difícil, 

expressa os percalços enfrentados, descreve os caminhos escarpados que percorreram e as 

negociações necessárias para que seu direito fosse exercido:  

 

O processo não foi fácil, estava sozinha no setor, realizando a tarefa de três, tive que esperar 

chegar um técnico, contratarem um estagiário (Déborah Seabra) 

 

Foi difícil porque na época em que solicitei a liberação só tinha eu e uma colega no setor e ela 

pretendia cursar também. Daí o acordo foi eu tirar um ano e voltar para poder ela sair (Auta 

de Souza) 

 

Encontrei resistência até dentro da própria equipe, cursei dois meses as disciplinas, fora do 

Estado, sem saber se de fato iria ser liberada. Ia e vinha, cumpria o expediente. Segunda e 

sexta-feira eu trabalhava o dia todo, mas foi assim (Joana Bessa) 

 

Foi todo um processo de negociação. Talvez tenha sido assim pela especificidade do campus... 

(Maria do Céu) 

 

Clarice Lispector (1977, p.) inicia A hora da estrela com essa afirmação: “Tudo no mundo 

começou com um sim”.  Aqui, também foi necessário um sim. “Eles” disseram sim e enfim, 

elas puderam começar. Puderam sair de si mesmas e deixarem-se invadir novamente pelos ares 

acadêmicos, puderam pensar e repensar sua própria prática. 

Mas quantos desafios são necessários vencer para que a licença seja concedida? Além de 

relatar a ânsia que antecede à liberação, o discurso da pedagoga denota também dos flagelos do 

dia a dia: “estava sozinha no setor, realizando a tarefa de três”. Por que? Faltam profissionais? 

E o planejamento institucional não deu conta de alocar técnicos para esse setor? Ou é porque 

as mulheres pedagogas são discretas e não gritam que estão sendo exploradas? Porque mantém 

a harmonia mesmo em situações de extremo desgaste físico e psíquico, para que não se desfaça 

a imagem da boa menina? 
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Há também as permutas: “o acordo foi eu tirar um ano e voltar para poder ela sair”. E é 

sempre uma mulher que cede para que a outra possa ser beneficiada. Na realidade, as duas são 

sacrificadas porque o tempo regulamentar do mestrado são dois anos e a escrita laborativa, cujo 

produto final é a construção de conhecimento requer reflexão, concentração no processo e 

tempo para (re)elaboração. Compreende uma atitude de escrever que escapa ao trabalho como 

mero ato decisório. Ela extrapola limites volitivos e acontece como prolongamento da 

complexificação do trabalho intelectual.  

Assim sendo, não basta querer produzir, é preciso garimpar as palavras, trabalhar com os 

conceitos, transformá-los em linguagem inteligível na consciência e então externar ideias que 

na práxis social interativa possa convencer outros sujeitos de que aquele produto tem 

consistência teórica e merece reconhecimento acadêmico. 

Toda essa complexidade não se consegue com facilidade ouvindo o tic tac do relógio, 

sentindo a contagem regressiva do tempo que chama de volta ao trabalho, para que a colega 

também possa ser contemplada com sua migalha de tempo e assim produzir sua dissertação.  

Negociar tempo para voltar antes de concluir o mestrado ou o doutorado, seria uma 

constatação de que a camaradagem feminista existe? 

Pode ser que sim, porém a todo instante se faz necessário relembrar que o patriarcado só 

existe e se perpetua com a cumplicidade das mulheres. Ele funciona como uma espécie de poder 

simbólico, “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhes estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2010, p. 8). 

 

Eu penso que depende muito de que homens e de que mulheres, que perfis essas pessoas 

possuem. Você pode ter determinadas mulheres na gestão, mas que não são mulheres vindas 

de uma demanda das próprias mulheres, entende? (Maria do Céu) 

 

E encontrei resistência até dentro da própria equipe (Joana Bessa),  

 

As declarações acima comprovam a importância de se contextualizar mulher, se 

quisermos mudar o futuro das mulheres, conforme evoca Elizabeth Bortolaia Silva (1998), pois 

“nem todos os homens atuam contra o feminismo e nem todas as mulheres atuam a favor do 

feminismo”. 

As revelações expressas me remetem, além da reflexão acima ao que Gramsci (2001) já 

mencionara nos seus Cadernos do cárcere. Ele acreditava que na maioria das vezes os 

dominantes exerciam o poder sobre os oprimidos sem precisar da força, mas por meio do 



146 

consentimento. E é exatamente a condescendência das dominadas e a demasiada aceitação das 

práticas adotadas pelos dominadores, passando elas próprias a agirem como um deles, que 

contribui para sua manutenção.  

Mantidas as práticas, passam elas, quando em posição de mando, a procederem da mesma 

forma que eles procedem, agindo ou negando-se a agir, colocando empecilhos quanto à 

concessão de licença para uma colega cursar pós graduação, dentre outras atitudes nefastas às 

mulheres. 

Opressores e oprimidos nunca estão num contexto de igualdade (FREIRE, 1982). No caso 

específico da instituição em foco, a linha que divide os dois territórios é muito tênue. As micro 

relações, com base no discurso da gestão democrática, enredam as pessoas de tal forma que 

dominantes e dominadas se misturam, chegando as últimas a confundirem as fronteiras, não 

enxergando a própria opressão.  

Das poucas mulheres que chegam aos cargos de mando, a maioria se deixa absorver pela 

visão androcêntrica reinante no ambiente, não consegue enxergar a teia que as enreda e os 

arranjos estruturais que as colocam num espaço que formalmente deveria lhes empoderar, mas 

dadas as relações que de fato se estabelecem, elas não adquirem os mesmo status que eles.  

Essa tem sido uma tendência no campo científico. Maffia (2002) declara que em geral, as 

mulheres que triunfam nas ciências negam a existência de qualquer barreira discriminatória. E, 

ao negarem, exercem suas atividades obedecendo o mesmo padrão vigente. 

Talvez a ilusão do pseudo empoderamento de algumas colegas que chegam a ser alçadas 

a funções, por agirem em consonância com o que delas se espera, contribua para o 

esfacelamento do grupo. Desenvolver o senso de esforço coletivo que deve caracterizar o 

trabalho em equipe é uma tarefa que requer visão crítica do espaço que se ocupa.  

É Isabel Urbana quem afirma: Não existe uma relação de equipe, isso está só nas 

palavras, no discurso. 

Construir uma relação de equipe que ultrapasse o registro num documento oficial, exige 

equilíbrio. É preciso primeiramente despertar para a complexidade das relações que se 

estabelecem. E, na sutileza do entendimento da subalternidade e da força estratégica que pode 

advir da solidariedade, erigir a resistência. 

Joana Bessa, em sua fala, enuncia que além da relutância das colegas de equipe, enfrentou 

outra angústia. Essa, refere-se ao fato da incerteza quanto à liberação. Sessenta dias de espera, 

metade de um semestre letivo viajando de uma unidade da federação a outra, corroída de 

dúvida. Trabalhando dois dias da semana nos três turnos, para cumprir com as obrigações 

institucionais, vivendo a expectativa de um talvez. 
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Essas, dentre outras situações, são marcas de gênero discerníveis no espaço de trabalho 

que minam o ânimo das mulheres pedagogas e explicitam a posição distinta que elas ocupam 

no jogo do funcionamento concreto das relações de dominação a que estão expostas.  

Lourdes Bandeira (2005) num estudo realizado para a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres revela que as instituições e órgãos públicos brasileiros, em sua grande maioria, se 

encontram não apenas “assentados em padrões tradicionais de gestão e planejamento”, mas 

compostos por sujeitos que não levam em consideração a ótica de gênero. Considerando as 

situações já aludidas, nas quais se esconde a dominação, por ser essa já legitimada no meio, se 

comprova o que afirma Bandeira.  

Analisar o enunciado de Maria do Céu “foi todo um processo de negociação [...] talvez 

seja assim pela especificidade do campus”, exemplifica também o que Eni Orlandi (2007a, p. 

21) afiança: a linguagem serve para comunicar e para não comunicar.  Desse modo, como Maria 

do Céu deixa questões implícitas, ao fazer a leitura do que ela diz, procurando ir além da 

superfície do que é dito, resta indagar: Quais teriam sido as medidas dessa negociação? Quem 

seriam os sujeitos da negociação? Quais seriam as especificidades do campus, que a colocariam 

em situação de vantagem com relação à sua própria liberação? 

A não transparência da linguagem é um dos princípios norteadores da análise de discurso 

com o qual a analista deve aprender a lidar, sob pena de não encontrar os sentidos que busca, 

já que não há homogeneidade entre pensamento e linguagem.  

A alegria da aprovação num curso de pós graduação pode esvair-se, transformar-se em 

angústia, ser motivo de lágrimas de revolta. Basta para isso que o trabalho, do qual se tira o 

sustento com o suor do próprio rosto - como se afirma que o criador determinou - seja então o 

empecilho.  

Após o relato das que conseguiram licença para frequentar seu mestrado ou o doutorado, 

seguem relatos das pedagogas que não conseguiram liberação: 

 

Quando eu saísse ficaria difícil, pelas atividades que a gente assumia, mas quando eu percebi 

que não conseguiria concluir a dissertação trabalhando, porque a gente trabalhava oito horas, 

eu tirei uma licença prêmio de três meses, essa foi a única saída que eu encontrei [...] eu 

produzi minha dissertação em três meses. (Leonila Félix) 

 

As formas de socialização com que a sociedade brasileira ao longo de sua história 

“presenteia” as mulheres ao mesmo tempo que as escraviza às normas, as torna criativas. Essa 

criatividade rende frutos. No caso específico de Leonila Félix, a licença prêmio supriu a 

necessidade não satisfeita da licença para frequentar o mestrado. Trabalhando oito horas, não 
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haveria a possibilidade de produzir uma dissertação. Trabalho que ela realizou em três meses. 

Esforço digno de nota, mas digno de uma reflexão também: em virtude da licença prêmio, que 

independia do arbítrio da chefia imediata, por constituir-se direito líquido e certo da servidora, 

a instituição poderia prescindir de suas atividades. Por que uma liberação para que a mesma 

concluísse seu curso era algo impensável? Como diria Bertold Brecht: tantas histórias, quantas 

perguntas... 

Não seria a materialização, mesmo que de forma sutil, da tentativa de exclusão das 

mulheres pedagogas da possibilidade de ascensão a partir da formação acadêmica?  A ciência 

é permeada pela lógica da divisão sexual. Na instituição em pauta se traduz bem mais 

explicitamente, tanto por meio da divisão sexual das áreas de conhecimento como pela divisão 

dos corpos docente e técnico. Ao se dividir, se hierarquiza as atividades e com elas o gênero de 

quem as desenvolve, reforçando o sistema de gênero. As mulheres pedagogas da ETEP são 

nesse caso duplamente discriminadas. Tentar impedi-las de cursar pós graduação stricto sensu 

é só mais uma tentativa de mantê-las reclusas no seu gueto. Para evitar a negativa, nem entrei 

com o processo. Eu não poderia deixar a ETEP descoberta. Conciliei os horários. (Celina 

Guimarães) 

O sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia, nos lembra Eni Orlandi 

(2007a). Celina Guimarães conhecia a resposta antecipadamente, por isso não solicitou licença. 

Porém os discursos que a formaram, aqueles mesmos que definem lugares para homens e 

mulheres, e que colocam nos ombros dessas últimas o peso do cuidado e o falso poder da 

conciliação, a fazem lembrar que não poderia deixar a equipe descoberta, melhor seria se 

sacrificar, conciliando os horários de estudo e trabalho, afinal as mulheres são socializadas para 

operar malabarismos.   

Na obra Reflexiones sobre Género y Ciencia, Evelyn Fox Keller (1991) nos lembra que 

as experiências que vivenciamos desde a mais tenra idade, no nosso processo de socialização, 

nos inclinam a associar postura cognitiva e objetividade ao masculino e ao mesmo tempo 

vincular posturas que possam ligar-se a emoções, ou que impliquem borrar as fronteiras entre 

objetos e sujeitos, como femininas. Essa crença tem contribuído para naturalizar o sacrifício de 

umas mulheres pelas outras pessoas. Ou, nesse caso pela instituição em que trabalham. 

 

O diretor negou veementemente minha licença, porque ele dizia eu iria prejudicar a instituição. 

Eu entrei com processo, fiz tudo... inclusive, uma vez quando fui falar com ele, ele disse assim: 

“esse povo quer se afastar para ficar em casa, sem fazer nada. Foi o que ele me respondeu 

(Isabel Urbana) 
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O argumento do suposto prejuízo que a liberação causaria à instituição é utilizado para 

fazer desistir de pleitear licença. O discurso dominante, discriminatório, fica evidente quando 

o superior retira a máscara e acusa: “esse povo quer se afastar para ficar em casa, sem fazer 

nada”. Além de preconceituoso, esse discurso carrega em si um tom de assédio moral. Isabel 

Urbana explica que cumpriu todos as etapas do processo necessárias: “Eu entrei com processo, 

fiz tudo...”  Qual o fundamento da alegação de que ela ficaria sem fazer nada? Não estaria 

implícito nessa fala que mulher/pedagoga da instituição não pode ou não deve fazer pesquisa? 

A esse respeito convém pensar sobre o que Harding (1996) adverte: só quando refletimos 

como o mundo é organizado socialmente pelo gênero é que descobrimos por trás das aparências, 

os estereótipos e as retóricas e como tudo isso reflete em nosso cotidiano.  

 

Eu dei entrada para o afastamento, mas meu chefe imediato e o diretor geral tinham o 

entendimento de que não iam liberar porque se me liberassem abririam brechas para liberarem 

outros técnicos. (Maria do Carmo) 

 

A licença é negada sob o pretexto de que se a liberassem, teriam que liberar outros 

técnicos. O que está implícito na fala do diretor é que os técnicos administrativos não poderiam 

ser contemplados com licença para frequentar cursos. No entanto, o Regulamento da Política 

de Capacitação dos Servidores do IFRN preconiza o contrário dessa lógica: dentro da política 

de capacitação sustentada pela Instituição, os servidores, com exceção daqueles que se 

encontram em estágio probatório, adquirem o direito de afastamento para o cumprimento de 

atividades relacionadas a estudos de pós graduação.  

A gestão congrega o poder de decidir dentre os/as servidores/as quem pode se qualificar? 

O arbítrio de um/a gestor/a pode mesmo estar acima da própria legislação? Em que diploma 

legal consta essa prerrogativa?  

Equilibrar a aplicação das regras, promovendo igualdade de oportunidade evitando 

beneficiar mais um grupo do que o outro amenizaria o dissenso entre docentes e técnicos e 

corrigiria injustiças contribuindo assim para a harmonia. Essas ações não são apenas legais, 

mas de valor moral. 

É preciso, portanto, uma reestruturação do pensamento desses gestores, no sentido mesmo 

de corrigir suas ações. Eles precisam aceitar que o corpo técnico administrativo também 

compõe a Instituição e que as mulheres pedagogas podem tanto quanto qualquer outro/a 
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servidor/a usufruir das oportunidades de evoluir na carreira. O que lamentavelmente não tem 

ocorrido, conforme se pode constatar nesse enunciado:  

 

Eu me lembro de um diretor, quando uma colega estava solicitando afastamento para cursar 

o mestrado: “Para que? Precisa não! Que repercussão isso vai ter na sala de aula?” (Maria 

do Céu) 

 

Dada a declaração, pode-se inferir que a compreensão exata da dimensão da atuação da 

ETEP ainda não foi assimilada pela gestão, a representação que se construiu das pedagogas 

técnicas não abarca a repercussão da intermediação do processo ensino aprendizagem, lócus 

privilegiado de atuação da equipe.  

 

5.2.6 Mudanças e permanências nas relações sociais entre os sexos 

 

A história do IFRN foi relatada e analisada no primeiro capítulo dessa tese. É mister 

lembrar que essa instituição foi criada por homens e para homens. No processo de entrevistas, 

indaguei das pedagogas o que elas consideram que mudou e o que ainda permanece no tocante 

às relações sociais entre os sexos. 

Uma das primeiras atividades que se realiza ao ingressar no IFRN é o Seminário de 

integração. Nesse, um dos pontos altos é o estudo de sua história. Assim sendo, todas as 

pedagogas devem ter noções sobre as fases pelas quais passou a Instituição.   

A pergunta: Quais as mudanças e permanências nas relações sociais entre os sexos são 

perceptíveis na contemporaneidade? Essa visava metaforicamente olhar para o passado e para 

o presente, num jogo de comparações. Sem perder de vista os contextos, com suas amarras, 

levá-las a refletir sobre as conquistas e sobre as condições que as determinam, para poder 

entender a partir dos seus discursos como elas percebem a Instituição na contemporaneidade. 

Essa tornou-se uma consideração singularmente relevante porque desvendou 

representações e estereótipos de gênero que perduram, e ainda contribuem para a demarcação 

de fronteiras e para determinar dessimetrias, nas quais os homens permanecem no polo 

privilegiado e as mulheres no desfavorecido. 

Conhecendo a história da Instituição, sabendo-se que por sessenta e seis anos (de 1909 a 

1975) só aos sujeitos do sexo masculino era facultado o direito de nela efetuarem matrícula e 
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que as mulheres que lá entravam como docentes ou técnicas tinham lugares bem definidos, o 

advérbio ainda, no enunciado: As mulheres vem conquistando espaços, mas ainda há muitas 

resistências (Clara Camarão)  remete a esse período e o significado de pesar masculino 

acentuado: Do ponto de vista dos servidores  tem um pesar masculino muito acentuado 

(Déborah Seabra) vai ficando mais claro à medida em que outras mulheres complementam esse 

sentido, quando falam nas resistências para que elas ocupem os espaços: Na hora da indicação, 

na hora de pedir uma sugestão de nomes para assumir alguns cargos, permanece o nome 

masculino (Luzia de França)  ou quando afirmam que o crédito concedido às mulheres não se 

iguala ao que é facultado aos homens: o crédito não é o mesmo, com certeza não é.  (Maria do 

Carmo)  

O teto de vidro, ou seja, as limitações no acesso a funções pelas quais circulam o poder 

formal, também é evocado: Pouca coisa mudou. Poucas são as mulheres que desenvolvem 

papéis na gestão; A gestão é quem está no cenário de poder, de visibilidade e quem está nesse 

cenário são os homens. (Celina Guimarães) 

As indicações são feitas pelos pares, os homens sempre se escolhem entre si. Os homens 

são escolhidos por seus pares porque a Direção Geral escolhe sua equipe, é por indicação. 

(Palmira Wanderley) 

É mister perceber que o discurso científico, que se baseia na premissa da separação sujeito 

- objeto, que estabelece uma conexão entre essa separação e a objetividade de quem realiza a 

pesquisa associando essa capacidade apenas aos sujeitos do sexo masculino (KELLER, 1991) 

serve como base para a prática institucional da gestão e principalmente dos homens gestores. 

Uns escolhem os outros porque se julgam os únicos capazes de conduzirem os rumos da 

instituição. De certa forma, seguem o modelo sob o qual se organiza no cenário brasileiro a 

política de Ciência e Tecnologia. Basta pensar que ao longo da existência do Ministério de 

Ciência e Tecnologia, foram 11 ministros. Nenhuma mulher ocupou esse cargo. 

É válido registrar que as indicações dos/as diretores/as gerais para as funções gratificadas 

caminham na contramão das orientações emanadas do Projeto Político Pedagógico - PPP. Esse, 

declara que a Instituição adota o modelo de gestão “[...] emergente, ou crítico dialético, o qual 

possibilita a implementação de processos de gestão fundamentados numa perspectiva 

democrática e emancipatória, contribuindo para a qualidade social da educação.” (IFRN, 2012, 

p. 60). 
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Preconiza também o PPP que para consolidar as vivências de gestão democrática existem 

algumas diretrizes que devem ser seguidas, dentre elas uma seria exatamente o fortalecimento 

dos processos de eleição para gestores, o que incluiria diretores acadêmicos e coordenadores de 

cursos, de pesquisa e de extensão. 

Uma eleição, fosse ela resultado de uma simples consulta entre os pares, ou envolvesse a 

comunidade interna, formada pelos três segmentos: docente, discente e técnico administrativo, 

diminuiria o arbítrio do/a diretor/a geral, possibilitando talvez a assunção de mulheres às 

funções. Conforme os dados apresentados no capítulo anterior e a fala das entrevistadas, esse 

não parece constituir o empenho da gestão. 

Não obstante o que está expresso no PPP, o que se pode deduzir do que afirma uma 

entrevistada é que o espaço no qual é possível as mulheres circularem, com certeza não é o 

lugar de onde emanam as decisões: É uma instituição extremamente machista e que temos ainda 

muitos embates para criar nossos espaços; O homem ainda é visto como superior no ambiente 

do IFRN. (Luzia Vieira) 

Bourdieu (2010), discutindo as produções simbólicas como instrumentos de dominação, 

justifica como a cultura dominante atua no sentido de integrar os membros da classe superior, 

distingui-los, legitimar a ordem estabelecida e ao mesmo tempo desmobilizar as outras classes, 

designando suas manifestações como subcultura e forçando a definirem-se considerando-a 

como padrão. 

Funciona assim nas sociedades e também na Instituição. Os homens/docentes/gestores 

são legitimados nos espaços que ocupam, porque se integram e se constituem como classe. Ao 

mesmo tempo, a repetição e assimilação dos discursos, nos quais aparecem como dominantes, 

desmobiliza as pedagogas da ETEP, levando-as a crer que suas atribuições não possuem 

significado, exceto quando as exercem em função deles. A “eles” pertence a identidade, às 

mulheres a alteridade. Como bem nos lembrava Beauvoir (1961): “independente do modo como 

vestimos a nós mesmas ou aos nossos insights, seremos quase sempre mapeadas dentro da 

região do Outro”.  

Fica evidente nos discursos das pedagogas que suas lutas são gigantescas, mesmo para se 

manterem nesse espaço que por força das convenções, ou até por garantia legal lhes cabe:  
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Na formação de uma banca de concurso. O diretor acadêmico (homem) não comunicou à ETEP 

e esse lugar na banca é garantido em legislação. Isso marcou, foi o que ficou: a necessidade 

de lutar por meu espaço, que mesmo quando garantido não é respeitado. (Alzira Soriano) 

 

Além de expressarem que percebem desvalorização do seu trabalho, declaram que 

precisam trabalhar o dobro do que os homens trabalham: Eu diria que se o homem tem que 

trabalhar 8h, para dizer a que veio a mulher tem que trabalhar 16h. (Dona Militana) 

Esse não é um fenômeno isolado ou exclusivo dessa instituição. Normalmente, o que 

ocorre nos ambientes acadêmicos é um equívoco premeditado entre agressividade, 

assertividade e autoritarismo. De forma que agressividade no homem é considerada 

assertividade e na mulher é vista como autoritarismo. Assim, conforme explicita Aquino (2006, 

p.17) “É frequente serem atribuídos valores negativos às mulheres que ocupam posições de 

destaque na hierarquia acadêmica, ou no mínimo ser delas exigida uma performance mais 

impecável do que aos homens na mesma condição.” 

A compreensão da divisão manifesta-se quando elas utilizam o nós e eles. Aqui, essa 

relação masculina é uma coisa bem fechada, algo mais intransigente nas visões, nas posturas. 

Postura masculina no sentido de rispidez entre eles e a gente. (Dona Chicuta) 

A expressão eles é bastante reiterada no decorrer das entrevistas. Eles, ora são os gestores, 

ora os homens e ora os/as docentes. Fica patente que as mulheres pedagogas não se sentem no 

mesmo patamar que os/as gestores e docentes, que há uma estratificação, na qual elas ocupam 

a camada inferiorizada.  

Expressam que a supremacia masculina não é apenas no sentido figurado, mas real. A 

afirmação de que eles são ríspidos, intransigentes é indiciária de que exigem das mulheres uma 

postura de quietude, de submissão. E essas, silenciosamente vão se adequando aos papéis de 

gênero prescritos. Ou seja, como masculino e feminino não são apenas diferentes, mas há entre 

o significado dos dois termos uma relação de hierarquia, na qual o primeiro se sobrepõe ao 

segundo, a entrevistada admite em seu enunciado a existência da preponderância dos homens 

docentes gestores sobre as mulheres da equipe. 

A gente tem que matar leões para conquistar espaços enquanto mulheres. (Clara 

Camarão) A metáfora do matar leões é bem apropriada, ela pode ser entendida como enfrentar 

a empáfia daqueles que se sentem reis naquele espaço. E é essa a rotina das pedagogas: 

empenhar-se com afinco, arregalar os olhos, perceber o que ocorre no entorno, catar e segurar 

oportunidades, pois as oportunidades surgem, mas requer um empenho gigantesco (Dona 
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Militana). E ainda conforme seus discursos, não dá para acreditar na democracia de gênero 

existente: Eu não acredito nessa democracia de gênero ainda. Ela vem a muito custo. (Dona 

Militana) Do que se depreende que esses custos ultrapassam as condições possíveis.  

Embora as mulheres venham lentamente ocupando ao longo dos anos posições de 

destaque como produtoras de conhecimento científico, ainda são nítidas as barreiras que 

enfrentam. Cabral (2006, p. 66) informa que “em carreiras como a Física, a engenharia e as 

ciências da computação, o processo de feminização ainda encontra diversos tipos de barreias, 

resistindo a uma igualdade/equidade de gênero.” 

Se existem pois, barreiras para as mulheres que portam credenciais dos mesmos 

conhecimentos que os homens com os quais interagem, não custa lembrar que a situação de 

mulheres pedagogas, cuja principal atribuição é intermediar o processo de ensino aprendizagem 

no seio de uma instituição de ciência e tecnologia, é inegavelmente mais difícil. Há a barreira 

da marginalização dos conhecimentos das ciências humanas e a não qualificação da Pedagogia 

como ciência.  

A expansão da EPT sem dúvida vem reconfigurando a Instituição. Com ela tornou-se 

possível que algumas mulheres chegassem a cargos de gestão que antes seriam considerados 

inatingíveis. Mas como bem fica explícito no enunciado da entrevistada, não é objetivo da 

instituição, mas peculiaridade do momento: Avançamos um pouco, principalmente com a 

questão da expansão. Mas é intrínseco ao processo, não é alguém que pensou que ia ser assim 

não, as necessidade falam mais alto. (Nísia Floresta) 

Os sentidos dos enunciados se constituem na relação discursiva, ou seja, se constroem 

sócio historicamente. Ou, conforme Eni Orlandi (2007a) são processos de identificação do 

sujeito, de argumentação, de subjetivação, de construção da realidade. 

 No bojo das discussões empreendidas, um sentido que sugerem as expressões “não é 

ninguém que pensou assim não”, e “as necessidades falam mais alto” é que não há um 

planejamento institucional para que mulheres cheguem à direção, mas em determinadas 

situações, ou seja, quando a necessidade obriga, é possível, é aceitável que esse fenômeno 

ocorra. O que fica implícito é que não é desejável pela cúpula dirigente.  

É imprescindível lembrar que mesmo os cargos de reitor e direção geral, que requerem 

eleição direta, não prescindem de negociações. Ou seja, antes do lançamento da candidatura o 

que ocorrem são acordos envolvendo quem apoiará quem. E, todo procedimento de seleção, 
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conforme adverte Estela Aquino (2006) compreende “um alto grau de subjetividade [...] e 

certamente as concepções de gênero exercem influência”.   

A esse respeito, Fanny Tabak (2006) argumenta que muitas vezes as mulheres são 

cientistas de valor reconhecido, mas não entram nas disputas, não porque tem consciência da 

discriminação, mas por excesso de autocrítica. E, vai mais além:  

 

Uma das consequências é o medo de muitas mulheres a candidatar-se ou ocupar 

cargos de direção, o que as leva a apoiar os homens que se apresentam. Na verdade, a 

mulher tem que provar (muitas vezes) que é melhor que o homem para poder disputar 

um mesmo cargo (TABAK, 2006, p. 35). 

 

Daí a desigualdade, a mínima representação de mulheres nas funções e comissões que 

envolvem caráter decisório na instituição.   

 

5.2.7 Ser mulher pedagoga 

 

A coexistência dos sexos na Instituição acarreta uma luta permanente da qual as mulheres 

nunca saem vencedoras. Indagadas sobre como as relações entre os sexos afetam suas vidas e 

instadas a descrever como se processa a convivência entre a ETEP, que nesse nexo representa 

“o outro”, e as/os docentes, que se posicionam como “o tipo humano absoluto” (BEAUVOIR, 

1961), as pedagogas puderam refletir sobre confrontos e silenciamentos, lembraram da sua 

força e ao mesmo tempo da própria vulnerabilidade.  

Nessa perspectiva, é pertinente lembrar que culturalmente as mulheres foram/são 

socializadas de forma a voltarem-se para as atividades referentes ao cuidado. Assim, a 

institucionalização da ciência, de forma naturalizada, constituiu-se como um processo de 

exclusão do feminino. Basta pensar que características tais como razão, competitividade, 

objetividade, dentre outras, tidas como indispensáveis para a produção da ciência são 

relacionadas ao polo masculino. Enquanto emoção, conciliação e subjetividade, proscritas do 

campo científico, são confundidas com atributos femininos. Essa lógica binária dissimétrica, 

que coloca as mulheres em situação de desvantagem nesse campo tem sido um aspecto 

largamente discutido (1991; SHIEBINGER, 2001; SOUZA, 2002, 2003, 2008, 2011). 
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A instituição em pauta, espaço de ciência e tecnologia, pode-se inferir, obedece a essa 

lógica. Pois embora não haja uma barreira formal, uma regra explícita, obstáculos implícitos ou 

informais (MAFFIA, 2002) para que as mulheres acedam aos cargos de mando, participem das 

decisões, ou simplesmente se coloquem no mesmo patamar que os homens, no exercício de 

suas funções, existem e podem ser comprovados nos discursos das pedagogas entrevistadas: 

 

Para mim, o maior desafio é ter que está provando o tempo todo que você é capaz. (Clara 

Camarão) 

Quando a gente vem saber das questões eles já resolveram tudo e passam para a gente só os 

resultados. (Isabel Urbana) 

Os docentes não se dirigem às pedagogas do mesmo jeito, quando olham é de cima para baixo. 

(Palmira Wanderley) 

Quando a gente tem consciência de gênero a gente se dói, se toca. Quando chego a uma reunião 

coordenada por mim e um participante daquela reunião diz: “ah mas isso é besteira, talvez 

isso não sirva, a gente precisa ser mais objetivo...” como se a gente não trouxesse nada, como 

se fosse irrelevante, pelo fato de a gente ser mulher. (Alzira Soriano) 

 

Perseguindo a compreensão do que dizem as falas, dos sentidos que as mesmas produzem; 

combinando, conforme preceitua a análise de discurso, com a ordem que ocupam os enunciados 

no texto e ainda levando em conta também o interdiscurso, “aquilo que se fala antes, a memória 

discursiva [...]  ou todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que, determinam o que 

dizemos” (ORLANDI, 2007a),  todas as representações construídas sobre as mulheres e os 

espaços que essas podem ocupar, tem efeito sobre a maneira como os homens se comportam 

com relação a elas e consequentemente também sobre o como as mulheres se constroem e se 

reconstroem discursivamente nesse espaço. 

Keller (1991, p. 95) alerta: “É importante observar que o que se discute é um sistema de 

crenças sobre o significado de masculino e feminino e não alguma diferença intrínseca ou real 

entre o homem e a mulher.” 

Ou seja, nossas crenças sobre gênero estão submetidas à internalização dos discursos. A 

cultura na qual já nascemos imersas, nos faz presumir como verdade absoluta, o que não passa 

de uma construção social. 
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Keller (1991) convoca ainda à vigilância no sentido de distinguir o que é crença e o que 

é realidade, especialmente onde a realidade que emerge é influenciada pelas crenças. Assim as 

diferenças de gênero, são produzidas social e culturalmente. Conquanto não devem ser 

interpretadas como determinadas pelo sexo biológico. Conforme reitera Maffia (2004): não há 

diferenças biológicas, mas culturais, que reduzem a mulher ao âmbito das emoções e dificultam 

seu acesso à esfera objetiva (e à ciência). 

A formulação do enunciado é determinada pela relação que o/a interlocutor/a estabelece 

com o interdiscurso e com a realidade em que está inserido/a. Assim, no jogo das relações de 

poder, as pedagogas se percebem no polo desfavorecido: São duas coisas: se for para a 

pedagogia a mulher serve. Mas se for para outras coisas, aí não. Tem que ser um homem. 

(Clara Camarão) 

Essa fala recorda o que Simone de Beauvoir (1961) argumenta, quando expressa que na 

sociedade existem aqueles que ocupam a posição do essencial, do universal, do humano e 

aqueles que são marcados pelas suas diferenças, sejam elas sexual, racial, de classe, ou 

religiosa. A esse Outro, como trata a autora, o lugar reservado é o marginal, o lugar de sua 

desigualdade, que se traduz por inferiorização.  

Para outras coisas, que nesse caso, pode significar gestão, espaço de evidência, os homens 

são naturalmente escolhidos, enquanto as mulheres, o outro da relação, deve ocupar o lugar de 

sua diferença: exercer o cargo de pedagoga, que é considerado menor, e com ele se conformar. 

Complementando esse sentido: a gente sempre imagina que nunca vai ser indicada para uma 

função porque você é mulher. Só se não tiver um homem disponível para aquela função. Eu 

avalio assim: não é uma questão de competência, é uma questão de amizade. (Palmira 

Wanderley) 

Com relação aos espaços de produção de conhecimento científico, Maffia (2004) 

esclarece que as mulheres não são apenas discriminadas, são também segregadas: 

marginalizadas a tarefas rotineiras, longe da criatividade teórica. Quando se pensa nas funções 

gestoras da instituição em pauta, o mesmo raciocínio pode ser empregado. 

 A separação essencial-Outro parece ficar clara também, quando uma entrevistada 

demonstra desconforto acerca da forma utilizada por um gestor para se reportar às pedagogas: 

Até a forma de se dirigir a gente “cadê as pedagogas dessa sala?” é cheia de sarcasmo. Tem 

hora que isso deixa a gente extremamente irritada, né? (Clara Camarão) 
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Segundo Orlandi (2007a) não há discurso que não se relacione com outros. Nesse caso 

específico, a voz da entrevistada se faz carregada de um tom que normalmente se usa para 

abordar bebê, ser legalmente incapaz de compreender os meandros do trabalho adulto 

necessário na instituição. Assim, ela relaciona o sarcasmo da pergunta “cadê as pedagogas 

dessa sala?” proferida na linguagem infantilizada, com o qual o gestor se dirigiu a ela, 

sugerindo que esse efeito infantiliza também a pessoa e/ou o cargo de pedagoga, motivo pelo 

qual ela se diz irritada. 

Se alguns gestores/as ou docentes operam através de gracejos, outros são mais ostensivos. 

Uma entrevistada queixa-se: Em alguns momentos eu me sinto desrespeitada como mulher. 

Eles falam assim: aquelas mulheres da pedagogia (veja! aquelas mulheres) e ainda dizem 

assim: “olha, isso é porque não casaram”. (Maria do Céu) 

Em nosso meio, “aquelas mulheres” essa é uma expressão popular de estereótipo, que 

pode sugerir ambiguidade. Conforme sugere a pedagoga, nesse caso significa solteironas (termo 

pejorativo, utilizado para se referir a mulheres que passam dos trinta anos solteiras) pois assim 

ela conclui a frase: e ainda dizem assim: “olha, isso é porque não casaram”. Esse fato 

demonstra a discriminação a que somos expostas. Em que momento se ouve críticas em relação 

a um homem, aludindo à sua decisão de contrair ou não matrimônio? Esse condicionamento só 

é aplicado às mulheres. Como se pode deduzir, o fato de não ser casada, em pleno século XXI, 

ainda é utilizado para agredir e sem dúvida atinge o objetivo, conforme afirma a entrevistada: 

Quando esse discurso vem para nós, eu digo a você que dá uma dor na alma. (Maria do Céu) 

Lima (2013) denomina “drible da dor” às estratégias construídas pelas suas interlocutoras 

da Física, que se negavam a se identificar ou assumir uma posição de sofrimento, não 

reconhecendo ou minimizando os dilemas ligados ao mesmo tempo ao gênero e às 

possibilidades ou não de ascensão na carreira.  

Entre as minhas interlocutoras existem as que driblam a dor, negando que ocorram 

situações nas quais se sintam discriminadas e há as que assumem que se sentem menosprezadas 

e reafirmam o descontentamento que essa dificuldade lhes causa. Maria do Céu não esquiva-se 

de reconhecer a angústia que as palavras lhes causam. O que não dá para inferir é qual das duas 

atitudes carrega o condão de atenuar o sofrimento causado pela discriminação. 

As entrevistadas que se utilizam da estratégias de negação e tentam esquivar-se de 

reconhecer os flagelos que enfrentam, ou que tentam driblar a dor, assim enunciam:  
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Ser mulher não interfere na realização do meu trabalho. Não na minha diretoria. Mas eu vejo 

que é uma coisa muito minha, porque sei que em outras diretorias existe isso... (Celina 

Guimarães) 

As relações não afetam minha vida como mulher. Pode até haver algum preconceito, mas eu 

acho que depende muito da forma como eu me coloco. Para mim, isso não me toca, eu não 

sinto, não percebo. E, se existe é muito subliminar. (Auta de Souza) 

 

Talvez fingir que o problema não existe, e se existir não ocorre nos espaços em que atuam, 

suavize suas rotinas. Esse mecanismo de obscurecer o óbvio pode funcionar como o 

distanciamento necessário daquilo que elas não poderiam suportar que ocorresse consigo 

mesmas.  

Celina Guimarães, ao apresentar a diretoria na qual atua, como sua, a diferencia e constrói 

para si uma representação de empoderamento, evitando que o conflito ecoe em sua própria 

consciência. Auta de Souza afirmando que o preconceito não a toca, que ela não sente ou não 

percebe, também se distancia de um possível enfrentamento com suas próprias fragilidades. 

O artifício de silenciar é uma elaboração cognitiva tecida para proteger a si mesma dos 

efeitos das situações enfrentadas. Orlandi (2007a) refletindo sobre o silêncio como forma de 

não dizer, apresenta o silêncio local, aquele que acompanha o que não pode ser dito. Ela alerta: 

“as relações de poder numa sociedade como a nossa produzem sempre a censura, de tal modo 

que há sempre silêncio acompanhando as palavras”.  Silenciar através da negação do problema 

evita o enfrentamento, logo constrói uma aura de normalidade para o ambiente, na qual é 

possível esquivar-se de confrontos que possam sobrevir. 

Esquivar-se dos confrontos remete a discussão das relações de poder instauradas no 

interior da Instituição. Talvez não seja simplesmente uma questão de escolha individual de cada 

uma das componentes da equipe. Mas a compreensão das margens de liberdade de ação das 

quais dispõem. Parece que não adianta saber que é preciso encetar a luta e querer fazê-lo, se 

não se dispõe das condições objetivas de acionar os mecanismos necessários à ação. 

É possível então afirmar que a visão crítica, por si só, não leva automaticamente a uma 

intervenção, é apenas o primeiro passo. É aí que entra um componente fundamental: a 

intencionalidade. Num espaço em que os interesses são antagônicos, sem dúvida as vontades 

dirigem-se para objetivos conflitantes. É preciso então extrapolar a compreensão do discurso 

oficial, que argumenta por um objetivo único, a tão realçada missão social da instituição, e 
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construir na equipe um querer político, articulado aos interesses do grupo, no qual os saberes 

pedagógicos possam ganhar equivalência enquanto elementos de interferência no processo 

ensino aprendizagem. 

O espaço institucional, conforme vem sendo discutido, não é espaço de consenso. No 

entanto, não subsistiria se não se ocultasse, se não houvesse hegemonia, conjugação de forças 

de persuasão que mantem a sociedade e as instituições em funcionamento.   

Orlandi (2007a) apresenta a relação de forças como um dos fatores de acordo com o qual 

funcionam as condições de produção que constituem os discursos. Ela argumenta que o lugar a 

partir do qual o sujeito fala é constitutivo do que ele diz. Assim, o/a gestor/a ou docente fala do 

lugar do superior em relação às pedagogas da ETEP, essas pertencentes ao corpo técnico da 

instituição.  

Considerando que além de pertencerem ao corpo técnico são mulheres, as pedagogas são 

duplamente atingidas nessa relação de forças: Eu tento separar o aspecto pessoal do trabalho, 

mas não há como separar. Eles, na hora em que querem nos atingir, atingem naquilo que nos 

é mais caro, que é nossa condição de mulher. (Maria do Céu) 

Nesse enunciado, Maria do Céu não esconde a dor de se perceber menosprezada no meio. 

E, nesse emaranhado de sentidos, os homens/docentes/gestores do IFRN, guiados pelo modo 

tradicional de fazer ciência, e consequentemente de administrar as instituições de ciência e 

tecnologia, incorporam o cientista/gestor desencarnado e continuam firmados no discurso da 

competência e da meritocracia. Assim, qualquer discussão que remeta a gênero e suas 

intersecionalidades é desprezada. Discutir as relações de gênero significa trazer para o foco das 

questões a situação das dominadas. Essa, conforme apontam os discursos das entrevistadas não 

parece ser a intenção da gestão.  

Para a análise de discurso são as imagens que constituem as diferentes posições no 

discurso.  Assim, sendo a imagem que se constrói das pedagogas a de profissionais que ocupam 

um lugar inferiorizado, a pedagoga entrevistada constata que os docentes rejeitam a sua 

orientação direta, embora essa seja uma das atribuições inerentes ao seu cargo: os docentes não 

aceitam muito quando você dar uma orientação direta. E ao mesmo tempo conjectura: Às vezes 

eu fico na dúvida se é por ser mulher ou por ser pedagoga. Ou é por ser mulher pedagoga? 

(Palmira Wanderley).  

Considerando que a estruturação da nossa sociedade possui uma tradição sexista e essa 

influencia diretamente a maneira hegemônica do sistema de gestão das instituições em geral; 
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considerando ainda que a mesma tradição constrói e legitima uma visão distorcida da 

competência das mulheres e que as ciências humanas não gozam do mesmo respeito que as 

exatas na instituição em pauta, pode-se presumir que o fato de ser mulher e ser pedagoga se 

fundem e não podem ser analisados separadamente. Saffioti (1992) ao referir-se a gênero, classe 

e raça, também afirma que não há como desmembrar um marcador do outro.  

Não há como desanexar as representações construídas em torno da imagem de ser mulher 

e ao mesmo tempo pedagoga, nem da relação que esse fato tem com a dimensão política do 

trabalho das mesmas.  

 Orlandi (2007a) lembra que na análise de discurso não se menospreza a força que a 

imagem tem na constituição do dizer. Assim, pensando nas relações de força e na 

inseparabilidade do ser mulher – ser pedagoga, é mister refletir sobre a imagem que os/as 

docentes tem das pedagogas técnicas e a imagem que as próprias pedagogas técnicas tem da 

imagem que os/as docentes tem delas.   

Independente do gênero, docentes de uma forma geral se revelam pois, avessos às 

orientações da ETEP. Conforme é possível constatar na fala da entrevistada: As dificuldades 

são as mesmas. Uma coisa fica muito clara para mim: mesmo sendo mulheres elas são 

docentes, não são iguais a mim, pedagoga técnica, eu estou num nível diferenciado. (Maria do 

Céu) 

É imprescindível refletir: como essa mulher pedagoga, pós graduada em educação, 

construiu essa auto imagem? Teoricamente seria ela, nesse espaço de construção de 

conhecimentos, a profissional que deveria acompanhar a busca dos/as docentes, que deveria 

discutir e analisar com eles/elas o processo ensino aprendizagem, na busca de fazê-los/as 

avançar.  Que deveria avaliar o encadeamento dos atos de currículo, considerar criticamente as 

possibilidades do contexto de trabalho, definindo em conjunto com o corpo docente os 

princípios norteadores das ações pedagógicas, construindo caminhos e avaliando os resultados. 

No entanto, o não reconhecimento das competências da profissional por parte da equipe 

gestora e docente contribui para o silenciamento e obstaculizam a discussão das diferenças, o 

que retarda tanto o desenvolvimento do processo de qualificação profissional quanto o pessoal. 

E isso acontece numa clandestinidade imposta pela própria dinâmica que não só dificulta a 

elaboração histórica dos sentidos do fazer pedagógico como repercute nas relações docentes 

técnicos. 
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“Elas são docentes, não são iguais a mim”. Orlandi (2007a) alerta que o que significa no 

discurso são as posições. Não apenas a posição empírica, o ser pedagoga, mas a posição 

discursiva, o contexto sócio histórico, a memória, os já ditos. Do que se pode depreender que a 

pedagoga não se expressa assim porque de si mesma pensa que existe a desigualdade, mas 

porque as condições do exercício do cargo delineiam em sua memória essa representação. 

A explícita divisão sexuada das funções próprias das esferas produtiva e reprodutiva tanto 

justificou quanto delimitou uma educação separada para cada sexo. Nessa diferenciação a 

educação que as mulheres obtiveram ao longo da história, não teria que ser essencialmente 

voltada para a ciência, pelo contrário deveria reforçar suas supostas aptidões. 

Os espaços cedidos às mulheres nas instituições de ciência e tecnologia ainda na 

contemporaneidade, funcionam a partir de uma lógica legitimadora da dominação masculina. 

Ou seja, a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos 

que visem legitimá-la. (BOURDIEU, 2005, p. 18). 

Assim, na arena da instituição foco do trabalho, os homens não precisam justificar sua 

supremacia. Eles simplesmente agem e as assimetrias de gênero permanecem e se perpetuam 

no silêncio. E, se reatualizam de forma declarada ou sutil, conforme o momento exija.   

Farganis (1997) afirma que o gênero pode ou não importar para nós ou para os outros: em 

nosso mundo social e político, ele sempre tem importância.  

As interlocutoras foram instadas a recordar se em alguma circunstância dentro da 

instituição se sentiram preteridas pelo gênero. As respostas ilustram os conflitos de visão 

diferenciadas entre elas, algumas negam o fato de serem preteridas por serem mulheres. No 

entanto, todas afirmam que em alguma situação deixaram de exercer algum direito, perceberam 

que suas orientações não são seguidas ou que sua área de conhecimento não goza do respeito 

devido. Conforme se pode constatar: 

 

Por causa do gênero não. Por causa da formação várias vezes. De maneira geral a gente 

percebe que quem faz graduação em outras áreas que não são da educação tem uma resistência 

maior à compreensão do que é a pedagogia e geralmente a gente tem um pouco mais de 

dificuldade quando eles não compreendem as questões da prática pedagógica. (Eleucia 

Bandeira) 
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A entrevistada considera que foi preterida em função de área de conhecimento, mas nega 

que o tenha sido por ser mulher. Ela mesma elabora a justificativa para o fato de docentes 

bacharéis ou tecnólogos não aceitarem suas orientações. Recordando o que afirma Bourdieu, 

no fragmento supracitado, ela faz o jogo contrário, como a ordem masculina prescinde de 

justificativa, ela justifica sua própria subalternidade argumentando que existe uma dificuldade 

dos não licenciados em compreenderem a atuação da ETEP.  

Como preconiza a análise de discurso, ela reproduz o que apreendeu pelo interdiscurso, 

aquela voz sem nome que internalizamos no decorrer da vida e a fazemos nossa 

inconscientemente. É também uma comprovação de que o gênero de uma pessoa, bem como 

sua classe ou posição afeta o que essa pessoa vê, ou como ela interpreta os fenômenos do seu 

entorno. E isso nada tem a ver com essência, mas com construção. O discurso é ação e por meio 

dele as pessoas agem sobre o mundo e interferem nas práticas sociais nos espaços em que 

interatuam. 

Considerando esses pressupostos, se faz necessário lembrar que o quantitativo de 

mulheres na academia não define sua ascensão. Na contemporaneidade, as mulheres brasileiras 

tem em média um ano a mais de estudo que os homens. Conquanto, essa conquista crescente 

da educação não tem sido suficiente para   mexer na hierarquia. As relações de dominação de 

gênero conservam-se na sociedade como um todo. E, nos espaços de ciência e tecnologia 

pouquíssimas mulheres conseguem ocupar posição hierarquicamente elevadas e nem se 

sentirem valorizadas pelo trabalho que realizam. Na instituição campo dessa pesquisa as falas 

dessas entrevistadas são bastante ilustrativas desse fato.  

 

Eu me sinto é desvalorizada. A gente está num grupo que tem homens e mulheres mas se é para 

representar o IFRN sempre vai um homem. Se é para substituir os chefes, sempre o substituto 

é um homem. (Clara Camarão) 

Às vezes, o que a gente tem de impressão é que nosso conhecimento é qualquer coisa, menos 

conhecimento. Que a bagagem científica que a gente traz não é ciência, que não tem 

objetividade, que o que importa é o que a gente pode contribuir para a prática. Mas é como se 

essa nossa contribuição fosse uma receita, uma espécie de manual, quando na verdade, a gente 

sabe que não é assim. (Alzira Soriano) 

 

Clara Camarão enfatiza a questão da desvalorização por ver sempre homens sendo 

escolhidos para representar a instituição, já Alzira Soriano constata que nem seus 

conhecimentos específicos alcançam a consideração que merecem.  
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Menosprezar os saberes das mulheres não é uma prática nova. Basta recordar a história 

da medicina oficial e da medicina popular. Na primeira, todos os especialistas eram homens, 

enquanto a maioria dos/as representantes da segunda eram mulheres. (TOSI, 1998) Quais 

eram/são então, os conhecimentos reconhecidos? 

O menosprezo pelos conhecimentos pedagógicos pelos/as docentes é uma queixa 

constante das entrevistadas: 

 

Para alguns professores eles são detentores da sabedoria e ninguém vai interferir no que eles 

fazem (Myrian Coeli) 

Às vezes, esse sentimento de ser escanteada é mais em relação ao nosso conhecimento, à nossa 

formação (Dona Chicuta) 

É como se eles soubessem, tivessem toda a verdade do conhecimento e a gente não soubesse 

de nada (Joana Bessa) 

 

Analisar esse fenômeno requer uma breve apreciação da compreensão que se construiu 

ao longo da história do que seja conhecimento. Normalmente quando se menciona o termo 

conhecimento o referencial a que se lança mão é a Ciência Moderna, tomando-se o 

conhecimento científico como o único portador da verdade. É portanto, sempre pertinente 

lembrar que a ciência é uma forma de discurso e, como tal, está sujeita às normas, e critérios de 

quem se constitui autoridade no meio.  

 

[...] ao ver a ciência como um discurso, como uma maneira de falar sobre o mundo, a 

feminista pode desconstruir a relação complexa entre ciência e poder, trazendo à 

superfície os meios pelos quais o discurso científico reforça o poder e o papel que esse 

desempenha ao criar ativamente um discurso científico (FARGANIS, 1997, p. 232). 

 

No entanto, nem sempre se discute a não neutralidade do conhecimento, ou a ciência 

como invenção humana, imperiosamente permeada da cultura. Assim, considerando a 

especificidade da Instituição e as influências do arquétipo de ciência na formação acadêmica 

ocidental, é possível entender como a estrutura da dominação masculina é estratégica.   

Para tanto, é necessário pensar que as táticas passam pelo reconhecimento do capital 

científico de um grupo, o das engenharias, por exemplo e a rejeição desse mesmo capital no 
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outro grupo, o das humanas e, mais especificamente o que se refere à pedagogia. Bourdieu 

(2004, p. 26) diz que  

 

o capital científico é uma espécie particular do capital simbólico (o qual sabe-se 

sempre fundado sobre atos de conhecimento e reconhecimento) que consiste no 

reconhecimento (ou no crédito) atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes no 

interior do campo científico. 

 

Docentes e gestores/as adquirem poder estruturante no interior do campo científico 

estruturador da instituição e consequentemente solapam não apenas as posições 

hierarquicamente mais elevadas, mas consagram reconhecimento apenas aos conhecimentos de 

suas áreas e desprezam como não conhecimento os saberes da pedagogia. 

A hegemonia do poderio masculino no instituto não significa que as mulheres não tenham 

nenhuma participação nesses estratagemas. Como já tem sido afirmado no decorrer desse 

trabalho, as mulheres também contribuem para a subalternização de si próprias. Algumas 

internalizam discursos misóginos e agem como se esquecessem seu próprio gênero. A fala da 

entrevistada ilustra bem essa questão: 

 

Teve uma função na instituição e minha diretora discordava que a pedagoga assumisse. Na 

opinião dela a gente não poderia assumir nenhum tipo de coordenação ou cargo de chefia. 

Então como a maioria das pessoas que compõem a ETEP são mulheres, significava dizer de 

certo modo também que mulheres não poderiam assumir. Essa postura veio de uma mulher, o 

que me doeu bastante, tocou. (Déborah Seabra) 

 

Na visão de mundo ocidental há uma forte propensão em pensar o domínio das ciências 

duras como intrínseco ao gênero masculino. No imaginário social, crê-se que as mulheres 

enfrentem maiores obstáculos para dominar a racionalidade técnica e por isso “preferem” cursar 

graduação nas ciências humanas, e que aos homens esse raciocínio lhes é facultado pela 

natureza.  

E se é assim é porque assim se arquiteta no processo de socialização. O que se ensina às 

crianças de ambos os sexos é que elas devem se distinguir e nessa distinção estão implícitos os 

modelos, os estereótipos. 

 Enquanto a menina constrói sua identidade de gênero tendo a mãe como referência, os 

meninos ao estabelecerem sua identidade própria, devem romper com a identificação com a 
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mãe e concomitantemente consolidar sua identidade masculina. São dois processos 

combinados. A cultura forja pois, por pressão, a construção da masculinidade estereotipada. O 

menino tende a construir autonomia e independência. E, para isso, há deliberadamente um 

afastamento da mãe e um rompimento com tudo que significa ser feminino.  

Essas concepções, quando exacerbadas, perpetuam distorções e a construção da 

identidade de gênero termina sendo moldada por preconceitos. Keller (1991) argumenta que o 

que parece apropriado sugerir como um resultado possível desse processo é que os meninos 

podem estar inclinados a tornarem-se homens com dificuldade para amar e as meninas a 

afastarem-se da ciência. 

Corroborando essa posição, Harding (1996) reitera: desde muito cedo as crianças 

aprendem a identificar a matemática e as ciências como masculinas e a identificação entre 

pensamento científico e masculinidade está tão profundamente enraizada na cultura em geral 

que os meninos não tem dificuldade em internalizar essa ideia. Se os meninos não tem 

dificuldade de internalizar a ideia, menos ainda os homens feitos de a utilizarem como uma 

verdade. 

 

Talvez por isso as pedagogas sejam expostas a situações tais como essa: 

 

Um coordenador do curso, numa reunião, chegou a falar: nesse momento não precisamos de 

pedagoga, pois ela não entende da área profissional. Entendo das questões de aprendizagem. 

Como não entendo das questões de educação profissional, da área de formação? (Amélia 

Reginaldo) 

 

O coordenador do curso, detentor do conhecimento de sua área, não conseguiu fazer a 

relação entre o eminentemente técnico que ele queria expor, e a transposição didática necessária 

ao processo ensino aprendizagem, cujo domínio pertence à pedagogia.  

Evidencia-se nesse caso, o que Harding (1996) preconiza: a tendência hegemônica de 

designar como masculinas as áreas exatas, ou o ramo mais técnico da atuação docente. E, de 

certa forma, materializa-se o que Keller (1991) aborda. Não é só dificuldade de aprender a amar, 

é objeção de manifestar empatia. O coordenador do curso demonstra resistência em se colocar 

no lugar da profissional, e expressa descaso pelo capital científico que a pedagoga também 

porta. 
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Na complexidade da práxis pedagógica encontra-se a verdadeira dimensão desse 

processo. Nela, estão presentes os conteúdos, os sujeitos aprendentes e ensinantes e o 

entrelaçamento, a constituição de modalidades de aprendizagem e de um modo geral da 

apropriação da cultura, do desenvolvimento dos sujeitos.  

Refletindo sobre essa mescla, percebo como urge o reconhecimento dos saberes 

pedagógicos por docentes e gestores. Talvez seja esse um dos maiores problemas que a equipe 

enfrenta no que diz respeito às dimensões técnica e política de competência de sua ação. 

Considerando que técnico e político nesse caso não são segmentos estanques, mas aspectos 

intercomplementares da atuação da ETEP. 

 

5.2.8 Gênero e gestão 

 

Uma das estratégias mais sagazes da dominação masculina é exaltar o homem (leia-se: 

ocidental, branco, heterossexual, pertencente à classe dominante) como ideal humano, 

talhando-o como modelo para o exercício de funções de mando e estigmatizar as mulheres, 

reforçando permanentemente a ideia de que elas são naturalmente “destinadas ao silêncio e à 

obscuridade” (PERROT, 1998, p. 59). Esse estigma, obviamente, vem entremeado da perene 

tentativa de banimento das mulheres, principalmente do campo da ciência e tecnologia, dos 

espaços de gestão ou de quaisquer outros que representem poder formal. 

Na instituição em pauta, apesar de todas as mudanças pelas quais passou no decorrer da 

história, ainda é nítida a divisão sexual dos espaços. Para as pedagogas da ETEP, o fato de 

fazerem parte do corpo técnico do Instituto não é sinônimo de inclusão. Elas permanecem em 

nichos femininos, são reclusas nos limites da cerca invisível que separa mulheres pedagogas de 

docentes e gestores/as.  

Harding (1996) assinala que o trabalho científico se divide em três grupos: os gestores e 

distribuidores, os trabalhadores técnicos e o pessoal de serviço e só o primeiro grupo controla 

a execução da investigação científica. 

Há uma correlação muito estreita entre o que a autora afirma e o modelo como se 

configura a estrutura do IFRN. Só o grupo dos docentes das ciências exatas controla, não apenas 

a investigação científica, mas também a gestão da instituição. 



168 

Em suas falas algumas interlocutoras demonstram compreender que o gênero, ou relações 

sociais de poder desiguais entre homens e mulheres, é um dos fatores determinantes para a 

exclusão a que estão expostas. Além disso, expressam também sinais evidentes da luta velada, 

que ocorre ininterruptamente entre docentes e técnicos administrativos e da qual os primeiros 

conseguem vencer sem muito esforço, por já ter sido naturalizado no meio que eles são líderes 

por excelência.  

É o que se pode constatar quando uma entrevistada relaciona o fato da formação em 

pedagogia ser vinculada ao cuidado e suas atividades confundidas com maternagem, não 

merecendo assim as mulheres pedagogas o mesmo status dos homens, ou quando a outra 

menciona a capacidade de assumir a gestão como agregada naturalizadamente a docentes. 

 

Se formos pensar que a ETEP é composta quase que totalmente por mulheres e as pessoas 

ainda tem a imagem, a representação de que pedagoga é mãe, isso faz diferença enorme, 

porque o homem, a sociedade ainda o ver como uma hierarquia, como quem detém o poder 

mesmo de mandar, de ter autonomia de decisão, aí se a gente pensar que a maioria dos setores 

do IFRN são comandados por homens, a gente nunca vai conseguir espaço, não.  (Palmira 

Wanderley) 

 

Faz muita diferença, porque a ETEP é predominantemente formada por mulher. Nem sei se o 

gênero só, faz a diferença. Não é só uma questão de sexo, é a hierarquia dos professores. Eles 

dizem que o professor é superior ao técnico, eu acho que é predominantemente professor que 

ocupa esses cargos, pela visão de que quem é professor é quem tem capacidade de ser gestor. 

(Maria do Carmo) 

 

Na perspectiva da análise de discurso temos os enunciados, ou o lado material, o que elas 

dizem propriamente, e o sentido do que dizem, que é imaterial, abstraído lógica e 

ideologicamente.  

A complexidade do empreendimento da análise reside no fato de que uma parte do que 

dizemos ou fazemos é manifestação da consciência, outra é parte do inconsciente. Assim, as 

afirmações delas, dizem não apenas delas, mas das contingências e determinantes sociais: 

gênero, profissão, cargo e o tipo de relação que mantem com as pessoas que ocupam outros 

cargos e com a própria instituição.  

Seguindo o que tem se apresentado como tendência macro, conforme mostram estudos 

de Melo e Lastres (2004), os homens, na instituição em pauta, também apropriam-se da esfera 

tecnológica, enquanto as mulheres permanecem nas áreas do cuidado, do serviço, da assistência, 
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ou que vinculam-se aos papeis sociais destinados às mulheres, ou seja nas ocupações 

feminizadas, cujo prestígio é baixo.   

O que resulta dessa prática é que quanto mais importantes são os níveis hierárquicos dos 

cargos no Instituto, menor é a presença de mulheres assumindo os mesmos, principalmente se 

essas fizerem parte do corpo técnico administrativo, como é o caso das pedagogas que 

compõem a ETEP.  

E o óbice não se resume à ausência relativa de mulheres na gestão, mas à forma como 

essas são tratadas no meio. O que discuto e analiso não é simplesmente o fato da gestão estar 

nas mãos dos homens, mas as relações, as tramas que constroem essa realidade. As 

representações que sugere, a retroalimentação do mito da mulher privada de possibilidades ou 

de características atinentes aos postos de mando. 

As interlocutoras da pesquisa tanto afirmam encontrarem obstáculos para chegarem às 

funções, quanto asseguram que não há condição de igualdade entre a ETEP e os homens 

docentes no seio da instituição.  

A gente percebe que muitos homens sem perfil ou competência para cargos de gestão são 

indicados [...] parece até assim que a prerrogativa é você ser homem, se você for homem já 

pode ir para um cargo de gestão, mas se for mulher... (Celina Guimarães) 

Além de ser 85% homens, se duvidar, 100% deles são professores. Olhe, olhe, quando um 

administrativo tem uma coordenaçãozinha ali, é uma função que professor não quer, sabe? 

Mas as direções mesmo, estão nas mãos dos homens professores. (Carolina Wanderley) 

 

Durante séculos as mulheres tem lutado, tanto para entrar no campo da ciência, como para 

conseguirem espaço na gestão dos espaços de trabalho onde desenvolvem suas atividades. No 

entanto, o que se constata é que os campos se beneficiam da influência que um recebe do outro. 

“A política de gênero proporciona recursos para o progresso da ciência e a ciência para a 

manutenção da dominação de gênero” (KELLER, 1991).  

Ou seja, a ciência, com seu prestígio, ou autoridade cognitiva, acaba exercendo uma ação 

justificadora para a sexualização dos espaços, conforme esclarece Harding (1996, p. 71) “[...] 

parece que a categoria da ciência e o prestígio dos cientistas tem se beneficiado da capacidade 

da ciência para elaborar classes e definições dos problemas científicos e de suas soluções que 

apoiam o predomínio masculino.” 
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A busca por prestígio e reconhecimento é algo inerente ao humano. Ninguém se compraz 

em apenas trabalhar, é necessário que os frutos desse trabalho sejam legitimados pelos pares. 

No entanto, no contexto das micro relações que se estabelecem no interior do Instituto, parece 

que da forma como ocorrem as negociações apenas aos homens tem sido facultado o direito do 

reconhecimento.   

 

Eles vão sempre procurando colocar um homem [...] toda vida que tem um cargo, alguma 

coisa, é um homem, é um homem. (Isabel Urbana) 

 

As mulheres tem levado desvantagem, sido empurradas para as margens, silenciadas, sem 

direito ao protagonismo, mesmo quando as atribuições do cargo que elas exercem exige que 

estejam à frente.  Elas são privadas de desempenhar atividades que as coloquem em evidência, 

porque são os homens que regem as situações e portanto são eles quem definem para elas seus 

lugares.   

As relações de poder empreendidas facultam aos homens monopolizar as decisões 

políticas ocasionando consequências prejudiciais à própria instituição. E existe ainda um outro 

aspecto significativo, como a Instituição é parte da sociedade e tem com o todo uma relação 

dialética, ou seja, há uma interferência recíproca entre elas, à medida em que as mulheres 

pedagogas vão sendo empurradas para as margens no interior da Instituição, a construção das 

suas identidades de gênero sofrem abalos.  

 

Existe uma luta por espaço e a tentativa de anulação de um grupo de profissionais capacitadas. 

Numa reunião de pais a ETEP não consegue nem se apresentar, elas ficam caladas, quando 

deveriam conduzir a reunião. (Dona Chicuta) 

 

A divisão de classes que existe na sociedade é a mesma que impera na ciência. E, no caso 

específico da instituição em estudo, na (im)possibilidade de ascensão aos cargos de gestão e até 

na oportunidade de expressar-se. Se na sociedade, normalmente, uma pequena quantidade de 

homens brancos, de classe social privilegiada domina a outra parte, nessa instituição de ciência 

e tecnologia os docentes são gestores e as mulheres, com ênfase para as pedagogas, são 
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comandadas. Evidencia-se portanto, a dimensão de poder que permeia toda a sociedade e que 

ganha feição específica nesse universo: a discriminação de gênero. 

Em seus enunciados, pedagogas expressam essa discriminação, reportando-se às marcas, 

à distinção existente entre os papéis atribuídos a homens e mulheres na instituição. A repetição 

da expressão “é um homem”, por Isabel Urbana, pode revelar tanto a certeza que ela tem de 

que de fato, apenas aos homens é facultado a ocupação dos cargos como também a angústia de 

sendo mulher, não conseguir atingir aquele espaço. 

Dona Chicuta, ao falar do silenciamento a que foi exposta numa reunião, sai de si mesma, 

usa a terceira pessoa: “elas ficam caladas, não conseguem nem se apresentar, quando deveriam 

conduzir a reunião”. Essa tática pode denotar que do ponto de vista discursivo ela nega o fato. 

E, não assumindo a consciência do mesmo, não há necessidade de agir perante ele, de expressar 

resistência. Mas há sempre nesse não, algo de um sim, que depois de negado permanece. Ainda 

que não expresse resistência, sua forma de luta consiste na denúncia do fato. 

Quanto mais leio as respostas das minhas interlocutoras mais me embrenho na tentativa 

de extrair delas o sentido exato do que elas tentaram expressar. Esclareço que nada do que há 

aqui exposto acontece no reino da certeza. Existe a falta e eu me alimento discursivamente dela 

e algo se cria. É assim que tenho entendido o processo criativo do objeto: um espaço onde os 

fins e os meios se agregam para a objetivação do produto que é o conhecimento emancipatório. 

Na perspectiva adotada, um conhecimento situado, portanto, prenhe das minhas próprias 

convicções.  

Esse é um ponto crucial dessa produção. O ponto em que exponho nitidamente o encontro 

entre a objetividade esperada e minha subjetividade. Para evitar uma má interpretação por parte 

dos/as leitores que ainda creiam na separação dessas instâncias, pensemos como enseja Cabral 

(2006, p. 66): “talvez fosse melhor considerar que o conhecimento é alcançado a partir da inter-

relação subjetividade-objetividade, que não mais se opõem ao dialogar”.  

A função de desentranhar os sentidos manifestos ou ocultos nos discursos das 

interlocutoras constitui-se numa elaboração que demanda o esforço teórico de encontrar a 

brecha exata em que possa se fundir o que me revelam as lentes feministas e o que me possibilita 

desvendar a análise de discurso. 

A elaboração conjunta proporcionada pelas duas ferramentas teóricas oportuniza entrever 

nos enunciados das interlocutoras que o viés sexista das mais variadas formas, declaradas ou 

sutis, se reproduzem e se reatualizam. Esse viés (re)constrói o IFRN como espaço masculino 
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no qual a entrada e permanência das mulheres é tolerada, desde que elas se curvem a tutela 

deles. É o que manifesta a entrevistada: 

 

Eu acredito que é assim: os homens são maioria, então enquanto grupo de homens podem 

definir o que acham melhor e as mulheres acatam, como a sociedade quer, normalmente, que 

as mulheres só tenham o poder de acatar, mas tem as que resistem... (Nísia Floresta) 

 

 Essa fala evidencia a percepção da pedagoga de que não há homogeneização dos papéis 

no interior da instituição. O que ocorre é uma apropriação pelos homens e a tentativa 

permanente de manutenção das relações patriarcais de gênero, via naturalização de lugares 

desiguais e seus respectivos status para cada sexo. 

Com a expressão “mas tem as que resistem”, a entrevistada encerrou a conversa. Um 

suspiro, um piscar de olhos e um sorriso acompanharam a emissão da frase. Como interpretar 

tais sinais?  É possível presumir que ela concebe as relações sociais, permeadas que são por 

contradições e conflitos, como não são fixas ou imóveis. Nessa perspectiva, “as que resistem”, 

de certa forma deslocam as fronteiras da hierarquia dos sexos, contribuindo para a sua ruptura.  

Os estereótipos de gênero tão largamente reafirmados e legitimados por teorias de forte 

expressão no seio da ciência, entidade protegida pela sua suposta neutralidade, acabam sendo 

assimilados por toda a sociedade, já que os dois campos se retroalimentam. 

 

As relações da ciência integram-se com as da sociedade em geral de diversas 

maneiras. As formas de dirigir e os códigos para entender a vida natural e social 

(ciência e política) necessitam-se e adaptam-se mutuamente; a conceptualização do 

mundo social e natural forma parte do trabalho de direção (política e cientifica) 

(PÉREZ-SEDEÑO, 2004, p. 225).  

 

A assimilação desses estereótipos influenciam o pensamento, uma vez que quando 

nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos nesse processo (ORLANDI, 

2007a, p. 35). 

 

A gente não precisa ir longe, a gente percebe que quando a gestão de um campus tem uma 

pessoa sensível às humanidades, que é uma mulher, as coisas tendem a tomar outro rumo [...] 

quando os diretores tem esse conhecimento do que é educação e essa sensibilidade, que 
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geralmente nós mulheres temos, a prioridade que se dá ao ensino dentro da escola é muito 

diferente. Diferente para o lado positivo, porque as pessoas esquecem que isso aqui é uma 

escola. (Alzira Soriano) 

 

No esforço de diferenciar perfis de gestão, a pedagoga acaba afirmando que uma mulher 

é uma pessoa sensível às humanidades. Na frase seguinte ela relaciona ter conhecimento do que 

é educação e novamente possuir sensibilidade como peculiaridade geralmente encontrada nas 

mulheres.  

Essa construção advém da maneira como somos socializadas. Keller (1991) apresenta 

como mito a forma, segundo ela, profundamente enraizada que situa a razão e a objetividade 

como como se fossem características masculina e a subjetividade, a emoção e a natureza como 

se fossem femininas. 

Considerando os excertos: [...] as coisas tendem a tomar outro rumo [...] a prioridade 

que se dá ao ensino dentro da escola é muito diferente, tanto parece existir uma contradição 

bastante explícita entre os perfis de gestão adotados pelos homens e pelas mulheres, a ponto 

dela ressaltar que “as pessoas esquecem que isso aqui é uma escola”, quanto ser natural para 

ela que os homens gestores ajam de maneira impessoal e as mulheres apresentem mais 

sensibilidade no exercício da gestão.  

A afirmação: “as pessoas esquecem que isso aqui é uma escola” pode se constituir em 

indício de que a defesa de “um ambiente formativo que deve favorecer vivências e 

aprendizagens, embasadas em posturas e ações constantes que atentem para os princípios 

democráticos (IFRN, 2012, p. 62), tem sido esquecida na prática, em função de imposições 

específicas da dominação masculina.  

O PPP, como discurso institucional, tem como função suscitar a adesão do auditório a 

quem se dirige: comunidade interna (docentes, discentes e técnicos administrativos) e externa 

(sociedade) através da eficácia da palavra.  

Todavia, as possíveis distorções desse discurso na prática, não chegam a deslocar sua 

legitimação, pois o auditório já foi persuadido. A persuasão funciona como suporte da imagem 

democrática da instituição e essa é mantida, malgrado as atitudes de exclusão, principalmente 

no que se refere à perspectiva de gênero. 
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5.3 HIERARQUIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS/SABERES  

 

O Positivismo, cuja base é a primazia da ciência como única forma de conhecer digna de 

confiança, defende a existência do método positivo como guia para se obter o conhecimento. A 

base desse método seriam leis naturais que explicariam os fatos. Augusto Comte, precursor da 

corrente, identificou três estados de conhecimento: o teológico, metafísico e positivo e destacou 

esse último como aquele no qual o conhecimento teria alcançado sua mais alta perfeição, 

podendo então servir de modelo para a reorganização da sociedade.  

Na presunção de veracidade absoluta de seus postulados, essa corrente de pensamento 

tentou estender o proclamado método positivo para os estudos humanos e sociais lançando as 

sementes de uma possível unidade metodológica para as ciências.  A visão positivista classifica 

as ciências pelo suposto grau de complexidade de seus respectivos objetos de estudo. A 

Matemática ocuparia o topo e em último lugar ficaria a sociologia. 

Considerando que o estado científico foi exaltado como o estado de virilidade por 

excelência, e que as ciências exatas constituem-se como reduto de homens e as mulheres, por 

razões histórica e culturais, tendem às áreas humanas, é possível inferir que a categorização das 

ciências congregam em seu interior também a hierarquização do sexo/gênero dos sujeitos.  

Na contemporaneidade, sabemos, tanto a partir da leitura de filósofos da ciência como 

Karl Popper, Thomas Kuhn, etc., quanto do aprendizado das teorias feministas, que a ciência 

mais do que empírica é teórica, pois é fruto de nossas inferências acerca do mundo. Contudo, 

como herança do paradigma positivista, que ainda se configura como dominante, os 

conhecimentos e saberes relativos ao humano não alcançam o mesmo prestígio no interior da 

instituição de ciência e tecnologia em estudo.  

 

5.3.1 O campo científico como espaço de hegemonia masculina 

 

Segundo Bourdieu (2004) campo científico é o universo no qual estão inseridos os agente 

e as instituições que produzem, reproduzem, ou difundem a ciência. Extensas e escarpadas 

foram/são as veredas trilhadas pelas mulheres para aproximarem-se desse campo. 

Desde sua origem, esse espaço foi estabelecido sobre bases desiguais. Shiebinger (2001) 

assevera: a Ciência se estabeleceu historicamente como um campo de hegemonia masculina.  
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Adentrar as portas desse mundo arquitetado para deixá-las de fora, suscitou a criatividade 

feminina. Diversas estratégias foram utilizadas. Essas, de forma geral, requeriam a mediação 

da figura masculina. Ter acesso às informações por meio de pais, irmãos, esposos ou filhos; 

quando pertencente às classes abastadas financiar estudos de jovens intelectuais, permutando 

esse financiamento por aulas particulares; permitir que homens assinassem suas produções 

científicas, dentre outras. Esse processo de esconder sua verdadeira identidade reforçou o 

estigma da suposta natureza feminina condenando as fêmeas humanas à invisibilização e ao 

silenciamento.  

Essas foram as estratégias utilizadas pelas mulheres que nos antecederam, as que hoje 

carecemos requerem mais refinamento. O silenciamento e a invisibilização, como não mais se 

sustentam na segregação territorial, ou interdição legal, firmam-se através da segregação 

hierárquica, utilizando-se para isso de astúcias diversas, todas elas camufladas, escondidas sob 

a falsa democratização do campo. 

O positivismo exaltava o estado científico como estado de virilidade e esse ranço ainda 

permanece na linguagem. Keller (1991) declara que quando apelidamos duras as ciências 

consideradas objetivas em oposição às reputadas como mais brandas, ou seja, mais subjetivas, 

implicitamente estamos invocando uma metáfora sexual, relacionando dura e masculino, mole 

e feminino. 

A questão central reside no fato de que a relação entre as áreas duras da ciência e a 

masculinidade e respectivamente as moles e a feminilidade tece em seu cerne uma conexão 

entre saber, objetividade, poder e dominação, na qual as áreas duras se sobrepõem, dando azo 

à hierarquização do gênero. 

Na instituição de ciência e tecnologia campo empírico desse estudo, as influências da 

linguagem se apresentam, essa conexão se materializa e situações ilustrativas de caráter sexista 

são tão corriqueiras que já são tratadas como algo dentro da normalidade:  

 

As situações são veladas, mas acontecem, não consigo recordar agora um exemplo porque isso 

é tão constante, que passa a ser uma coisa quase que comum... já tá tão naturalizado que a 

gente não consegue mais identificar como uma situação problemática. (Eleucia Bandeira) 
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Essa é uma consequência de um modelo de sociedade na qual homens e mulheres não 

desfrutam das mesmas oportunidades de atuação e desenvolvimento. Em que a democracia é 

exaltada como valor, mas não exercida. Dadas as interferências entre as duas instâncias, Berman 

(1997) enfatiza que só será possível existirem relações não discriminatórias e não exploradoras 

dentro da ciência quando relações igualitárias caracterizarem a própria sociedade. 

A cultura misógina impera de tal forma, que as condutas dos/as gestores/as são guiadas 

pelos seus desígnios, culminando com a naturalização de situações sexistas, que chegam a 

ultrapassar a simples discriminação. O enunciado que segue comprova.  

 

Já presenciei um momento em que foram distribuídos cargos. Algumas colegas foram 

contempladas e se perguntava: por que não fulana, da pedagogia? Então, o Não foi dito, não 

com as três letras, mas ficava nitidamente implícito ali, naquela decisão que aquele cargo não 

era para mulher, porque era um cargo estratégico para a instituição e não podia ficar nas 

mãos de uma mulher. (Nísia Floresta) 

 

A declaração de uma interlocutora expõe uma situação mais inquietante, que poderia ser 

até configurada como assédio moral e sexual. Conta a mesma que uma docente, no seu espaço 

de trabalho, na sala que lhe pertence por direito, foi exposta ao ridículo, ofendida pelo simples 

fato de ser mulher 

 

Um professor ia entrar no banheiro e a professora estava na sala (sala dos servidores) e ele 

falou assim: “eu vou ali no banheiro, você não quer ir, para balançar?” Assim bem esdrúxula, 

a situação. Eu não presenciei, mas sei que existiu porque houve até processo com isso. 

(Carolina Wanderley) 

 

Esses são fatos a partir dos quais é possível inferir que, embora em tese as mulheres 

possam tanto como os homens fazerem parte do corpo docente da instituição, não há para com 

elas o devido respeito. Não se trata simplesmente de conviver no mesmo ambiente, é preciso 

superar constrangimentos, se reinventar. Segundo a pedagoga houve processo, mas as 

consequências sofridas pelo agressor ela não soube (ou não quis?) informar. Tenha sido uma 

ou outra a sua escolha, o que interessa é que os condicionantes de gênero incidem na 

subjetividade das mulheres no interior da Instituição. 
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5.3.2 Retóricas de Gênero e representações de cientista 

 

Um dos sustentáculos do silenciamento e da invisibilização das mulheres, segundo Pérez-

Sedeño, (2004) é a construção retórica mais eficiente de todas: o denominado método científico. 

A autora salienta que embora a sociologia e certas filosofias da ciência mostrem que ciência 

não equivale a racionalidade, objetividade e neutralidade, a retórica da ciência tem conseguido 

que assim se considere.  

Essa mesma retórica é ainda responsável pela construção de mecanismos discriminatórios 

validados pelo julgamento de que a feminilidade é em si, portadora do impulso, da paixão, da 

afetividade, da intuição, dentre outras características contrárias às sacralizadas como científicas.  

A oposição dessas características é utilizada para se afirmar que a natureza das mulheres 

é que as condiciona a seus papéis sociais. Esse é um dos argumentos responsáveis pela 

construção da representação que ainda persiste, de que o raciocínio lógico e a abstração, por 

exemplo, são competências das quais apenas o indivíduo do sexo masculino é dotado.  

O desabafo da entrevistada ao descrever as dificuldades enfrentadas no processo de 

intermediação para construção de conhecimentos, atividade própria das atribuições da ETEP, é 

ilustrativo do que afirmo. 

 

Eu já escutei um docente dizer assim: “ela não vai ter condição de compreender isso aí não”. 

Aí eu perguntei: por que professor? Ele disse: “porque isso é uma questão muito técnica, que 

envolve muito raciocínio lógico”. Eu disse e mulher não tem raciocínio lógico? Aí ele: “olhe, 

eu não vou falar da minha especialidade com você não, é como falar com um cego”. (Isabel 

Urbana) 

 

O fato de se reputar ciência e tecnologia como coisas de homens, ou para homens 

concorre para manter o estereótipo de que as mulheres não portam as competências necessárias 

para esses campos.  

Tanto as representações que se constroem de ciência, de cientistas e de técnicos, quanto 

a relação que se estabelece entre suas áreas e o sexo, preconizando a masculinização das 

ciências duras e a feminização das moles, são atravessadas por determinações das quais é difícil 

se desprender, uma vez que elas são tecidas via linguagem, categoria na qual os sujeitos queiram 

ou não, são imersos nela ao nascer.  
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Eis uma das facetas da importância dos estudos sobre ciência e gênero: desconstruir essas 

retóricas, tão arraigadas no imaginário social. Essa não é uma tarefa simples nem fácil, se 

considerarmos que no século XII, Aristóteles já inaugurara sua pseudo explicação biológica e 

sistemática da mulher, a colocando como homem imperfeito e justificando sua inferioridade 

social. Para tanto, utilizava o argumento da falta de calor ou da imperfeição da alma feminina. 

A ciência moderna revestida de nova roupagem, permaneceu discriminatória: a inferioridade 

das mulheres passou a ser justificada por diferenças anatômicas, pelo tamanho do crânio e do 

cérebro. No século XIX, se valiam da evolução física e mental desigual. E na 

contemporaneidade, explicações reducionistas ainda encontram defensores: Baron-Cohen 

(2004) e Kimura (2004a) e outros9.  

No campo da C&T Pedagogia não é ciência.  

As consequências dessas retóricas refletem diretamente na divisão sexual das áreas de 

conhecimento, como já foi explicitado anteriormente nesse trabalho, servindo também de lastro 

tanto para a segregação territorial, quanto hierárquica.  

À medida em que se mantém a divisão das áreas categorizando-as por sexo, exclui-se 

incisivamente as mulheres de alguns espaços simbólicos, o que retroalimenta a discriminação. 

Um exemplo desse empreendimento é expresso na afirmação que segue. 

 

[...] eu acho que eles, não sei se todos, mas acho que eles compreendem que nós, por sermos 

da área de humanas, é como se a gente não compreendesse também esse sistema, todas aquelas 

nuances, miudezas, eles acreditam que a gente não compreende [...] até os horários que eles 

fazem dos docentes são uns códigos que para você compreender é muito complicado. (Isabel 

Urbana) 

 

O discurso é a instância em que se realiza o encontro da palavra com a realidade. Esse 

encontro é que possibilita à palavra “fazer sentido”, (BAKHTIN, 1995). Considerando que toda 

produção de discurso é argumentativa, uma vez que o processo argumentativo está situado num 

contexto social e histórico operado pela ideologia e tendo em vista que a intencionalidade de 

um discurso nem sempre está condicionada à vontade própria do falante, é possível perceber 

que embora Isabel Urbana advogue que o fato de ser mulher da área de humanas não impediria 

                                                           

9 Para desmitificação dessas explicações reducionistas e maiores esclarecimentos acerca do tema, consultar:  

ANDRADE, F. L. Determinismo Biológico e Identidades de Gênero. 2011. Disponível em: 

http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc/Francisco_Leal_de_Andrade_2011.pdf.>. Acesso 

em: 15 fev. 2016.  

http://twiki.ufba.br/twiki/pub/PPGEFHC/DissertacoesPpgefhc/Francisco_Leal_de_Andrade_2011.pdf
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sua compreensão do sistema, admite existir complicação para entender os códigos que colegas 

docentes utilizam até para fazerem os horários. 

Ao admitir tal fato, mesmo que de forma inconsciente, ela entra no jogo da equipe docente 

e gestora da instituição, expressando uma opinião que não é sua, mas institucional. Ela 

internaliza o discurso dominante. E isso, segundo Citelli (2004, p. 36) “ocorre com todos nós, 

que – com maior ou menor grau de consciência – ativamos um complexo jogo dialógico de 

onde podem irromper temas, (pré)conceitos, valores, conhecimentos, lugares-comuns.” 

O caráter social que a linguagem possui permite essa circulação e integração de diferentes 

tipos de vozes na constituição dos enunciados que proferimos. E, como os nossos enunciados 

nunca são só nossos, acabamos por nos subsumir aos discursos das instituições que nos formam. 

Considerando os cruzamentos que resultam dos diálogos facultados pela linguagem, as 

respostas das pedagogas me possibilitam comparar suas experiências. Esse fato de certa forma 

nos aproxima e comprova o dialogismo ao qual alude Bakhtin (1995). É possível entrever o 

diálogo intrínseco em todas as narrativas. A forma de expressão, a enunciação em si, é diferente 

para cada uma delas, mas o sentido aponta na mesma direção: a subalternização a que estão 

expostas.   

 

O que pensam da gente é muito inferior ao que de fato a gente faz e pode fazer mais. (Myrian 

Coeli) 

Somos um categoria profissional que não aparece no organograma institucional. Então não 

tem o que se esperar dessas profissionais. (Déborah Seabra) 

Nós somos invisíveis. Não estamos em lugar nenhum, mas estamos em todos os lugares. (Joana 

Bessa) 

Não temos poder nem autonomia, as pessoas não nos escutam. (Amélia Reginaldo) 

A gente é vista como algo inútil, que só serve para fazer parecer pedagógico. Teve um professor 

daqui que colocou no quadro: pedagogo + ETEP = 0. Então tem pessoas que caracterizam 

nosso trabalho dentro da instituição como não serve para nada. (Palmira Wanderley) 

Nos colegiados a gente tem espaços fictícios. Você pode participar, mas sua opinião não 

importa (Amélia Reginaldo) 
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O discurso é uma construção social. Os sujeitos participam da estruturação dos 

significados agindo no mundo por meio da linguagem e estão desse modo, edificando a sua 

realidade social e a si mesmos.   

Vigotsky (1984) defende que a consciência individual aparece e se desenvolve na 

apropriação das relações sociais. Essas, tornam-se funções psicológicas por meio do processo 

de internalização, que é possibilitado na/pela produção de signos. A internalização ocorre com 

a assimilação e a reelaboração da linguagem, lócus em que transita e se constitui o pensamento 

socialmente disseminado.  

Afirma Vigotsky: falar do processo externo significa falar do social. Qualquer função 

psicológica superior foi externa; isso significa que foi social; antes de se tornar uma função, foi 

primeiro uma relação social entre duas pessoas. (VIGOTSKY,1984)  

 Considerando o exposto, as pedagogas vem internalizando sua própria submissão, 

pois são constantemente persuadidas de sua insignificância pelo discurso de docentes e 

gestores. Lembrando que esse discurso, quando tomado emprestado pelo aparato burocrático-

institucional, apresenta-se revestido do ar de neutralidade peculiar ao discurso científico. E, da 

mesma forma, absorve a polarização à qual alude Keller (1991) que relaciona masculino com 

objetivo e feminino com subjetivo. 

É no bojo dessas estratégia que engendram-se a autorização de diferenciar quem fala pela 

instituição de quem é falado por ela. Os primeiros (homens/docentes/gestores) ancoram-se na 

competência advinda do discurso sacralizado. Eles representam o que Chauí (1981, p.7) 

argumenta “O discurso competente confunde-se pois com a linguagem institucionalmente 

permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente 

reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir.” 

Enquanto os segundos (mulheres/pedagogas/técnicos administrativos) não contando com 

esse fundamento, habitam na marginalidade discursiva: permanecem em silêncio, ou compõem 

o coro das vozes não ouvidas.  

Esse fenômeno é um mecanismo de controle que sucede de forma tácita. Ele é exercido 

via significados. E nesse processo, a instituição controla muito mais que as pessoas, ela 

concorre para controlar os significados. Se o que defende, transmite, é o “conhecimento 

legítimo”, então é esse o conhecimento que tod@s devem querer para si. 

Eis o cerne da questão: ao sobrepor os conhecimentos das áreas técnicas, cuja conexão 

com os homens é histórica, aos das humanas, tradicionalmente relacionado às mulheres, 
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hierarquiza-se as ciências/saberes e o gênero. Os homens são alçados aos cargos de mando pela 

superioridade de sua perícia. As mulheres, sobretudo as pedagogas, legítimas representantes 

das humanas, permanecem “em seu lugar”.    

Essa não é uma tática ingênua, mas agudamente articulada. Ao assumir-se uma postura 

de pseudo neutralidade e pseudo objetividade, oculta-se a legitimação de práticas excludentes 

sacralizadas como verdades inquestionáveis.  E o abrigo para essas verdades é, conforme 

anunciado no corpo desse trabalho, o manto retórico da ciência, cujo poder a instituição em 

pauta incorpora, para se fortalecer. Ocorrendo, portanto, o que afirmam Bourdieu e Passeron 

(2013, p.17) “Todo o poder que consegue impor significados e os impõe como legítimos, 

escondendo as relações de poder que são a base de sua força, adiciona sua própria força 

simbólica a essas relações de poder.” 

Dessa forma, a instituição ancora seu discurso institucional no científico, disfarça as 

relações de poder e amplia sua própria capacidade de manter-se no controle das pessoas e dos 

significados. Constrói o mito da eficiência e persuade acerca da harmonia que aparentemente 

existe, reforçando a ideia de meritocracia, de que cada sujeito está no lugar que suas 

competências lhes permitem. Dando a entender que, se as mulheres não ocupam a gestão é 

porque algo lhes falta e se os homens lá estão é porque esse é o seu lugar. 

 

5.4 A (RE)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO DAS PEDAGOGAS 

 

A identidade é simplesmente aquilo que se é, afirma Silva (2000). Considerando que 

aquilo que se é, opõe-se ao que não se é, identidade só faz sentido em oposição à diferença. 

Conforme argumenta o autor, identidade e diferença são categorias interdependentes e são 

resultados de atos de construção linguística. Não são naturais, mas produzidas discursivamente.  

Dessa forma, dissertar sobre a (re)construção das identidades de gênero das pedagogas, 

requer ter consciência de que elas não compõem um bloco, não vivenciaram as mesmas 

experiências, nem dividem as mesmas expectativas. Não há pois, unidade entre as identidades 

das mulheres que compõem a equipe e mesmo as identidades assumidas por cada uma delas 

não são sequer fixas.  E Harding (1996) afirma que essas identidades fragmentadas constituem 

uma rica fonte de recursos para o pensamento feminista.  
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Silva (2000) orienta que as identidades não são seres da natureza, mas da cultura e dos 

sistemas simbólicos que as compõem, dentre eles a linguagem. E ele mesmo previne que a 

linguagem vacila.  

Como então me aproximar de algo tão fugidio? Só a partir de algo tão fluido quanto elas: 

o discurso. Esse, é também uma construção social, é uma maneira de atuar no espaço no qual 

nos relacionamos. Por meio do discurso construímos a realidade social e a nós mesmas.  

A ação humana é uma ação discursiva. Consequentemente a transformação é intrínseca 

ao processo social ao qual estamos insertos e a nossa edificação é permanente. Esse transcurso 

que se faz e refaz-se a partir de rupturas de sentido, constitui-se sempre como possibilitador de 

novas composições de forças, circunscrevendo-se no momento histórico e balizando-se na/pela 

cultura.  

Assim, é possível inferir que podemos então construir novos significados sobre quem 

somos nos lugares em que interatuamos, pelas práticas discursivas. As identidades não sendo 

fixas, mas sempre em construção, nos faz um perene vir a ser. Mas é preciso ainda investigar 

como então aprendemos a ser como somos. 

Segundo Hall (1997 apud Woodward 2000) a representação atua simbolicamente para 

classificar o mundo e nossas relações no seu interior. Nessa perspectiva, seguindo o mesmo 

raciocínio utilizado por Wooodward (2000), utilizarei a ideia de representação10 para analisar 

as formas como as identidades de gênero das pedagogas vem sendo (re)construídas no âmbito 

da instituição. 

Como as pedagogas da ETEP/IFRN se veem? Como concebem, entendem, interpretam 

que são vistas? Ou qual a imagem que elas fazem da imagem que gestores/as e docentes fazem 

delas? Quem são os incluídos/as e excluídos/as na/da instituição? Ou quem são “eles” a quem 

elas se referem nas entrevistas? E como se constituem o “nós”, também aludido? Para quem 

está disponível a identidade institucional enfatizada nos discursos das pedagogas?  

Vale lembrar que tanto o “nós” quanto o “eles” são servidores/as públicos/as federais, sob 

o mesmo regime de trabalho (Lei nº 8.112/1990), sujeitos/as ao mesmo código de ética (Decreto 

nº 1.171/ 1994), convivendo sob as mesmas regulações internas (Estatuto;  Regimento Geral;  

Resoluções do Conselho Superior; Deliberações do Colégio de Dirigentes;  Deliberações do 

                                                           
10 A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados 

são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa existência e àquilo que somos. (WOODWARD, 2000, p. 17). 
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; Atos da Reitoria;  Regimentos Internos dos Campi e 

dos demais órgãos componentes de sua estrutura organizacional).  

Partilhando todos os estatutos legais, presumir-se-ia que cumprindo os deveres, 

exerceriam os mesmos direitos. No entanto, os discursos das entrevistadas revelam o fosso 

existente entre docentes e técnicos administrativos, com ênfase para as pedagogas da ETEP. 

Sob os aspectos formais não há diferença entre os/as servidores/as. Porém, o que as falas 

revelam é a supremacia de um grupo sobre o outro. “Eles”, termo repetido por todas as 

entrevistadas para se referirem a gestores/as e docentes distingue-se do “nós” utilizado para se 

referirem a si mesmas, como equipe. 

Silva (2000) adverte que a diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a 

diferença são produzidas e apresenta ainda outros processos que traduzem diferenciação. Ele 

cita como marca da presença de poder o arbítrio de excluir/incluir, demarcar fronteiras, 

classificar e normalizar. Frisa que “o processo de classificação é central na vida social e pode 

ser entendido como um ato de significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo social 

em grupos, em classes.” (SILVA, 2000, p. 82). 

Assim, tanto identidade quanto diferença são produzidas linguisticamente no bojo dessa 

classificação. Silva (2000) remete a Jaques Derrida, alertando que no raciocínio das oposições 

binárias, forma mais comum de classificação, o que de fato ocorre não é uma simples divisão, 

mas uma hierarquização, sempre há um polo priorizado, enquanto o outro é menosprezado.  

Ordinariamente, o enunciador se enquadra no “nós”, e esse se estabelece como o polo 

positivo, o de maior valor. No caso específico das pedagogas da ETEP/IFRN, é o “eles” que 

concentra os privilégios. “Eles” são gestores/as e docentes. Sua identidade é a norma. O “nós”, 

que identifica as pedagogas, constitui-se a parir dessa identidade, ocupa portanto, o polo 

marcado como negativo. 

Fazendo a transposição do que orienta Woodward (2000) e reforça Silva (2000) quando 

anunciam que a identidade é marcada pela diferença, é relacional e sustenta-se pela exclusão, 

ser pedagoga é ser não docente.  

Ser docente equivale a poder aspirar a gestão, pensar a instituição. Ser pedagoga é ser 

alguém que trabalha para os outros (Amélia Reginaldo) que serve de apoio (Luzia Vieira) que 

ocupa o não lugar (Deborah Seabra) que é invisibilizada (Nísia Floresta) que não aparece 

sequer no organograma institucional (Maria do Céu). 
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Os símbolos que marcam as identidades docentes/técnicos são construídos no próprio 

espaço. Pois a identidade é simbólica e social. “Eles” (docentes/gestores) pensam a instituição, 

“nós” (pedagogas) agimos para materializar o pensado.  

Woodward (2000) lembra que “somos posicionados e nos posicionamos de acordo com 

os ‘campos sociais’ nos quais estamos situados”. São esses campos que definem as regras. A 

forma de ser pedagoga técnica, pertencer à ETEP, difere de ser docente. É um outro papel, exige 

outras posturas e as negociações são estabelecidas conforme as posições que cada sujeito ocupa, 

cada uma delas produz significados diversos. 

Além do pertencimento a um grupo interno de valorização diferenciada, vale salientar 

que a construção das identidades é marcadas pelo gênero. Não é simplesmente o fato de ter 

nascido homem ou mulher, mas da socialização dos sujeitos, como esclarece Saffioti (1992, p. 

187) 

 

As relações de gênero não resultam da existência de dois sexos, macho e fêmea [...] o 

vetor direciona-se, ao contrário, do social para os indivíduos que nascem. Tais 

indivíduos são transformados, através das relações de gênero, em homens e mulheres, 

cada uma dessas categorias-identidades excluindo a outra. 

 

É precipitado estabelecer fronteiras, separar as identidades. Em alguns momentos 

específicos podem essas fronteiras serem borradas, interseccionadas. Ser mulher no IFRN 

constitui-se sempre um marcador. Mas, há mulheres gestoras, docentes, pertencentes ao grupo 

das engenharias, dentre outras situações diferenciadoras. E, para cada categoria dessas é 

facultada uma construção de espaço diversa. O que possibilita portanto, a (re)construção de 

identidades distintas, sem esquecer o que de comum existe: o fato de ser mulher. 

Ser mulher, pedagoga e pertencer à ETEP, congrega interseccionalidades com as quais 

tem que se aprender a lidar. Significa pertencer a um subgrupo, dentro de um grupo já 

subalternizado. Concebendo as identidades como não fixas, mas sempre em processo, não é 

prudente se falar de identidades das mulheres ou das pedagogas do IFRN.   

Haraway (2004) adverte: “não existe nada no fato de ser ‘mulher’ que naturalmente una 

as mulheres”. Assim como cada grupo em suas lutas cotidianas forja as identidades possíveis, 

cada mulher dentro do seu grupo atualiza suas identidades no processo.  
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As identidades são díspares, mas há que se considerar sempre que apesar das diferenças 

entre o nível coletivo e o individual, existem traços comuns entre as identidades das pedagogas 

da ETEP e esses são revelados nos discursos.  

A luta incessante por espaço, até físico, como alega essa entrevistada: Internamente a 

gente está constantemente lutando por espaço. Até por espaço físico, o básico: uma sala para 

atender alunos e pais, (Nísia Floresta) transforma o contexto institucional em espaço de 

contenda permanente. E esse contexto não é algo material, é uma produção linguística, portanto, 

se constitui como interpretação daqueles e daquelas que nele interatuam.  

Não é que docentes e gestores não consigam perceber as contradições existentes no 

ambiente de trabalho, é que para eles, dadas as posições que ocupam e o status de que gozam, 

aceitarem essas como naturais e conservá-las como se encontram é mais proveitoso. Eles, 

constituem a norma, em relação à qual as pedagogas devem se definir. São elas que sentem esse 

preconceito que existe contra a ETEP e repercute também no profissional que poderia assumir 

funções de gestão dentro da instituição. (Dona Militana)  

Assim, a posição que as pedagogas ocupam, sempre contestada, sempre permeada por 

conflitos, reflete em suas vidas pessoal e profissional.  As assimétricas relações de poder nas 

quais estão inseridas implicam na permanente (re)construção de suas identidades.  

Em alguns casos específicos é possível captar que há uma atitude deliberada ou quase, de 

docentes e gestores, de em seus enunciados, deixarem claro também o espaço simbólico que 

deve ser ocupado pelas pedagogas. Uma delas revela: Eu sou uma prova disso. Eleita para um 

cargo, ouvi: “Será que ela vai dar conta? Ela é mulher, ela é pedagoga... (Dona Militana) 

Recordando com Orlandi (2009, p. 60) que 

 

o discurso é definido não como transmissor de informação, mas como efeito de sentido 

entre locutores. Assim, se considera que o que se diz não resulta só da intenção de um 

indivíduo informar um outro, mas da relação de sentidos estabelecida por eles num 

contexto social e histórico.  

 

E, considerando que a arena na qual as identidades são (re)construídas é o discurso, os 

efeitos de sentido produzidos pelas desconfianças expressas nas declarações de docentes e 

gestores acarretam sempre marcas nessa reconstrução.  

Do enunciado se depreende que os docentes não tem apenas a intenção de informar que 

ela é mulher e é pedagoga, mas de marcar, que essa sua condição, de certa forma, não seria 
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compatível com o fato de assumir uma incumbência de gestão. O que reafirma a posição 

desvantajosa das mulheres em relação aos homens no Instituto. Esses e outros incidentes afetam 

a (re)construção de suas identidades. 

 

5.4.1 Eles X Elas – incluídos e excluídas 

 

Em função da forma como tem sido reiterada essa visão, a impressão que esboço das 

relações estabelecidas no espaço institucional, e narradas em entrevista pelas pedagogas, é que, 

a diferença “eles” X “nós” tão repetida por elas, confirma a correlação já defendida 

anteriormente: “eles”: os homens/docentes/gestores são a norma e “nós”, (pedagogas da ETEP) 

nos constituímos como o outro, desviante, fora das decisões.  

E, conforme afirma Silva (2000) fixar uma determinada identidade como a norma é uma 

das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. 

Assim, o discurso que legitima a supremacia dos homens/docentes/gestores é o mesmo 

que justifica a subalternização das mulheres/pedagogas. E é na retroalimentação desse discurso 

que cada indivíduo no interior dos grupos vem se constituindo sujeito e (re)construindo suas 

identidades nas relações que estabelecem mediados pelas práticas culturais.   

Keller (1991) reafirma o que anunciara Beauvoir e vai mais além: as mulheres se fazem, 

mais que nascem e sem dúvida alguma o mesmo ocorre com os homens e também com a 

ciência. Como o discurso institucional encontra respaldo no científico, processo análogo sucede 

com as relações estabelecidas na Instituição. 

Debruçada sobre os depoimentos das pedagogas e refletindo sobre as situações por elas 

narradas, observo que existe um movimento de ambiguidade oscilando entre conformação e 

resistência. Embora elas sejam cônscias de suas atribuições e saibam que dentre suas 

atribuições, a primordial é intermediar o processo ensino aprendizagem, acabam sendo 

enredadas na falácia de que devem participar da educação dos adolescentes, agindo como 

conselheiras, ou desempenhando afazeres que se aproximam da maternagem. 

 

Eu sinto que é como se a pedagoga tivesse aquele instinto, aquela função mesmo, eu diria até 

materna, como se a gente fosse resolver com os conselhos, com a orientação e a gente acaba 

entrando no jogo mesmo. Eu mesma jamais deixaria um aluno voltar sem uma conversa, agora 
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tenho plena convicção, certeza que aquilo tem até efeito, mas não seria minha função está ali, 

fazendo aquele trabalho. Acaba que a nossa atividade é fora de casa, mas parece com uma 

atividade dentro de casa.  (Joana Bessa) 

 

A pedagoga termina assumindo que se conforma, que “acaba entrando no jogo mesmo”. 

E revela nas entrelinhas que se identifica com o que faz, que não deixaria o aluno voltar sem a 

conversa ao mesmo tempo em que afirma não ser essa sua função.  

É mister ressaltar que, conforme se pode constatar a partir dos enunciados das pedagogas 

entrevistadas, a cobrança de orientação aos discentes, que em tese deveria fazer parte da 

dinâmica de todos/as os/as educadores/as, visto que do processo ensino aprendizagem formal 

se espera que a relação docente - discente possibilite a construção de conhecimentos e mobilize 

saberes necessários à compreensão da realidade social, só é cobrada da ETEP.  

Ao mesmo tempo em que se exige acompanhamento da ETEP às/aos discentes, se nega 

à equipe condições objetivas de exercício e discussão dos saberes pedagógicos. Não que esses 

por si só viessem a modificar a ação dos docentes em sala, mas poderiam alargar o 

conhecimento desses sobre sua própria ação de educar, configurando-se a articulação necessária 

entre o conhecimento da disciplina e a problematização, a experimentação metodológica, a 

implementação da interdisciplinaridade, dentre outras questões pedagógicas. 

Esse processo conflituoso e ambíguo de cobrar orientação e negar condições pode vir a 

se estabelecer como constitutivo do esvaziamento político do acompanhamento pedagógico.  

Agir como o pensamento hegemônico dita que deve agir uma mãe, o que não é atribuição 

da profissional da ETEP, acaba se constituindo na tarefa esperada. Discutir metodologias ou 

fundamentar encaminhamentos epistemológicos, no sentido de possibilitar reflexão sobre o 

aprender a aprender e a ensinar, não parece se constituir uma expectativa institucional para a 

equipe.  

Nessa trama podem ser entendidas as relações entre conhecimento e poder, entre 

hierarquização de conhecimentos e gênero entre as retóricas de objetividade e subjetividade, 

razão e sentimento.  

Quando se privam as mulheres de exercerem o direito de agir num espaço que lhes 

conferiria status de igualdade com os homens e lhes empurra para as margens, obrigando-as a 

agirem no espaço do público exercendo as mesmas atribuições que por força da tradição são 
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suas no privado, se reatualiza o processo de socialização pelo qual todas as mulheres passam, 

dadas as relações patriarcais de gênero.  

Essas culminam no cercear dos desejos, as conduzem para a passividade, as levam 

inconscientemente a submeterem-se a padrões ou a agirem de acordo com o estabelecido, como 

bem destaca Tereza Cristina P. Carvalho Fagundes (2008) “A mulher aprende que do gênero 

feminino a sociedade espera o ser mãe, o cuidar e o maternar, a dependência (do pai, dos irmãos, 

do marido, dos filhos) o ser companheira do homem, a pureza, a docilidade.” 

E os homens aprendem que devem ser cuidados e que as mulheres cuidarão. Convivem 

com o perene desejo patriarcal de que em cada mulher exista uma mãe, estereotipada, que aceite 

docilmente essas condições de subserviência. 

Silva (2000, p. 81) alerta que “o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não 

pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são nunca 

inocentes. 

Na sociedade, onde se processam as relações mais amplas de poder, as expectativas 

quanto à diferenciação entre homens e mulheres revelam-se na espera de que os primeiros sejam 

competitivos, aguerridos e as segundas mostrem doçura, suavidade meiguice e acima de tudo, 

estejam sempre prontas a obedecer, sem questionar.  

No IFRN, marcar a diferença existente entre docentes e técnicos, mantendo esse 

arquétipo, parece ser uma convenção tácita da equipe gestora.  Uma entrevistada revela que o 

fato de ser mulher pedagoga é um dos fatos que mais interfere na realização do trabalho na 

instituição. 

 

A relação é de obediência. Ser mulher interfere na relação de trabalho aqui, porque se espera 

que mulher não questione, espera-se que não se posicione contra a ordem dos homens. Na 

maioria das vezes esses homens são homens e chefes. E você, é mulher e pedagoga. Você se 

posiciona contrário, briga, diz que não concorda? Então interfere... (Palmira Wanderley) 

 

Ao afirmar que ser mulher interfere na realização do trabalho de pedagoga, porque se 

espera uma passividade que de fato não existe, a pedagoga expõe os conflitos das relações 

estabelecidas na instituição e fornece pistas de como se constroem as identidades. Essa 

construção é pois, forjada na inconformidade com o que está posto, no confronto, não na 

harmonia.  
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Embora, conforme expressa Keller (1991, p. 114)  

 

na nossa cultura os homens tendam a estar mais preocupados com as questões de sua 

autonomia do que as mulheres, não porque tenham mais acesso ao poder, mas pela 

definição do que significa ser masculino, pela construção psicossocial do que significa 

ser homem. 

 

Nos enunciados das pedagogas há indícios de que elas também buscam a autonomia, 

mesmo em meio à desigualdade de oportunidades em que se veem mergulhadas. 

Por meio de diferentes modos de expressar o vivido, cada uma das entrevistadas descreve 

os caminhos trilhados. E, ao descrever, também rever esses caminhos, e dessa revisão, 

inevitavelmente nascem as reflexões sobre as ocorrências e circunstâncias. E resulta que no 

processo de entrevista, elas despertam para (re)significar as experiências.  

Esse processo de olhar para o próprio trabalho e enxergar a si própria, exige um reforço 

de (re)elaboração no qual eu me incluo. São os dizeres de uma e de outra, que falam dos dramas 

vivenciados por cada uma, que ajudam a revolver os meus próprios.   

Conquanto venha refletindo sobre como se estabelecem as relações e como enfrento os 

desafios no contexto da Instituição, desde que nela ingressei, há sete anos, os enunciados das 

colegas me proporcionam outros ângulos de visão. E, eu me vejo em relação às outras e tomo 

para mim a asserção de Harding (1996, p. 137): “[...] quando uma mulher investigadora 

interpreta, explica e examina criticamente a condição das mulheres, está explicando ao mesmo 

tempo, sua própria condição.”  

Essa experiência possibilita reinterpretar atitudes que tomei, respostas que busquei, 

silêncios que me sufocaram, mas que paulatinamente se converteram nesse trabalho, que por 

sua vez me transforma. 

Nesse processo de (re)construção das identidades, no qual se tece para não se render, qual 

Penélope, tanto os fios quanto os meandros do bordado são extraídos e executados da/com 

rasgos da própria carne. É um exercício de exame, como bem lembra Orlandi (1987) interpretar 

o vivido é “um trabalho do sentido sobre o sentido”.   

Esse, não ocorre no vazio, mas é mediado pela história e pela ideologia, recebe portanto, 

reflexos da complexa trama em que estamos envoltas, cujo roteiro determina os movimentos 

ininterruptos e simultâneos de aceitação/refutação, admissão/negação, resignação/resistência, 
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os quais nos imprimem marcas, que nem sempre aparecem no nosso exterior, mas são 

constitutivas do sujeito no qual nos tornamos.   

No decurso de rever-se, está embutido o esforço da busca da compreensão do próprio 

trabalho. A que se destina o fazer cotidiano?  

 

Nossa função é mais assessoramento a tudo, direção acadêmica, coordenação... mas na 

verdade, nós assessoramos? Tem nosso nome lá, mas nós não temos esse poder, essa 

autonomia. As pessoas não nos escutam totalmente. Tem quem discorde disso que eu falo, eu 

já coloquei e fui criticada, mas eu não sinto esse poder de decisão, esse poder de 

assessoramento, de ser ouvida. Eu não sinto, não sinto. Talvez eu não esteja fazendo o que 

deveria estar fazendo... (Joana Bessa) 

 

Esse é o espaço em que se reatualizam os conflitos. No curso da interlocução a pedagoga 

desperta e se interroga: “na verdade, nós assessoramos”?  E ela mesma assume não ter a 

autonomia necessária para assessorar por não ser ouvida. É da compreensão de sua experiência 

de trabalho não reconhecido, que vem o questionamento, a dúvida, o descrédito com relação ao 

próprio desempenho. 

Bakhtin (1995) afirma que elaboramos o mundo e nos elaboramos no mundo pela palavra 

do outro. Não apenas fazemos essas palavras nossas, mas as reelaboramos dialogicamente num 

processo ininterrupto. Essa reelaboração das palavras-pensamentos dos outros sujeitos com os 

quais interagimos falam em nós e se transformam em nossa fala. 

Considerando que a atuação das pedagogas é permanentemente contestada, a entrevistada 

internaliza a incerteza e chega a questionar a própria atuação: Talvez eu não esteja fazendo o 

que deveria estar fazendo... (Joana Bessa). Na relação que se estabelece entre ela, pedagoga 

técnica e docentes/gestores, na qual ela sabe ocupar um lugar subalternizado, a dúvida é 

incorporada ao fazer. Essa é uma forma usual na vida das mulheres, dada a forma como se 

processam as relações sociais de gênero que as excluem e desqualificam seus conhecimentos e 

saberes. 
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5.4.2 Gênero e identidade institucional 

 

A mulher pedagoga que cada uma vai se tornando se constitui silenciosamente. 

Obediência às regras institucionais e embate com os/as docentes/gestores tingem o 

entrelaçamento dos fios que ligam o cotidiano do trabalho à sua existência como mulher em 

outros espaços.  

As experiências educacionais tem alcance além do imediato e fins que não se esgotam em 

si mesmo. O trabalho da ETEP deveria ser equacionado em relação ao processo ensino 

aprendizagem, fortalecendo o vínculo dos conhecimentos pedagógicos com a prática do ensinar 

aprender. Essas experiências, fundidas às da própria vida, proporcionariam a (re)significação 

da condição de mulher pedagoga, mediante o contínuo processo de agir.  

O que ocorre é que a configuração que tem balizado a Instituição parece não convergir 

para que essa articulação se consubstancie. O que se verifica é uma hipertrofia do administrativo 

em detrimento do pedagógico. Esse fenômeno carrega em si o gérmen da hierarquização, tanto 

das ciências/saberes quanto do gênero de quem nesse espaço as representa. Não por acaso, os 

homens docentes das ciências exatas ocupam os postos de mando. 

Há momentos em que é o desconforto da nítida constatação de que o fato de ser a equipe 

composta por mulheres é o determinante do descrédito nela depositado. Esse flagrante 

desencadeia as reflexões necessárias ao processo de construção da resistência necessária à 

ressignificação do que é ser mulher pedagoga da ETEP. 

 

A gente fez uma intervenção com os alunos, analisou a turma e aí a gente precisava fazer a 

intervenção com os professores específicos daquelas disciplinas. Eu enviei um e-mail para 

esses professores, tentei falar pessoalmente, mas também não consegui sucesso. Aí, o pedagogo 

pediu para fazer a intervenção e eu concordei. Gente! Eles responderam minuciosamente. 

Agora eu lembrei disso: por que eles responderam para o meu colega e não para mim? Talvez 

porque seja homem e tenha passado uma certa segurança? Será que foi? Vai ver a 

representação é mais forte do masculino... (Joana Bessa) 

 

O não reconhecimento do seu trabalho foi explícito. As tentativas de aproximação 

infrutíferas levaram-na a aceitar a intermediação do colega. E esse, tão técnico quanto ela, 
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obteve êxito. Que outra explicação poderia ser dada, além da misoginia? Pelo menos é o que se 

evidencia, considerando que a intervenção só se tornou possível porque um sujeito do sexo 

masculino a intermediou. Isso implica que o lugar das mulheres pedagogas não está assegurado 

e nem se concebe que elas estabeleçam a articulação necessária entre os saberes pedagógicos e 

a prática docente. 

A forma silenciosa e silenciada, como se processam essas e outras situações, não só 

dificulta a elaboração dos sentidos do fazer pedagógico como culmina no isolamento das 

mulheres pedagogas que compõem a ETEP.  Porém o ato de expor a questão em entrevista, o 

fato de ouvir a si mesma, prestar atenção ao que ocorreu, registrar, mesmo que oralmente, pode 

incitar um outro modo de olhar o vivido, impulsionar a reelaboração e consequentemente 

possibilitar a (re)construção das identidades.  

As identidades são construídas mediante o discurso. Em consequência estão sempre em 

movimento, conforme orienta Hall (2000, p. 222) ao invés de pensarmos sobre identidade como 

um fato já concluído, devemos pensar sobre identidade como uma produção que nunca está 

completa, que está sempre em processo. 

Esse entendimento de identidade como elaboração social implica no fato de que os outros 

sujeitos que conosco estão insertos no mesmo ambiente exercem influência e dependendo do 

contexto em que se processem as relações, poder, na construção das nossas identidades.   

Considerando que as relações discursivas podem talhar nossas identidades, Silva (2000) 

recorre ao conceito de performatividade desenvolvido por Judith Butler (1999), para advertir 

que a linguagem congrega em si um poder maior que descrever ou informar. Ela também pode 

fazer com que alguma coisa aconteça. São as proposições performativas como o “eu vos declaro 

marido e mulher.” 

O autor supracitado esclarece que embora só possam ser consideradas performativas as 

proposições indispensáveis para a consecução do resultado que anunciam, algumas sentenças 

meramente descritivas podem converter-se em performativas. Ele cita o exemplo de situações 

em que uma pessoa é descrita como pouco inteligente e dada a repetição, deixa de ser uma 

descrição e passa produzir o fato, e outra da repetição do termo “negrão” para reforçar a 

negatividade atribuída à identidade “negra”. Ele enfatiza que é da repetição, ou da possibilidade 

dessa, que emerge a força que o ato linguístico dessa natureza adquire na produção da 

identidade. 
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Correlacionando os enunciados das pedagogas entrevistadas com o que preconiza Silva 

(2000), e combinando com os usos e abusos de metáforas de gênero, consoante Pérez-Sedeño 

(2000), que afirma a retórica da ciência tem sido muito eficaz em tentar convencer, persuadir 

de que a natureza das condições das mulheres e seus papéis sociais situam-nas em um status de 

inferioridade e que aí devem continuar (PÉREZ-SEDEÑO, 2000, p. 432). 

É possível detectar em fragmentos de suas falas, declarações de docente/gestor que podem 

funcionar como uma proposição performativa, tendo como escora a retórica da ciência e 

consequentemente as metáforas de gênero. 

 

Estava aberta uma vaga para coordenação de extensão e eu gosto dessa área. Eu fui perguntar 

a ele (diretor acadêmico) se teria chance que eu me candidatasse. Ele olhou para mim e disse: 

“Você está aqui para ser pedagoga. Você não vai passar de ser pedagoga! (Isabel Urbana) 

 

O argumento utilizado pelo diretor acadêmico, no qual ele reforça o cargo ocupado por 

ela, somente se faz necessário para fazer a entrevistada relembrar do lugar simbólico que ocupa. 

O efeito de sentido da proposição pode significar que à mulher pedagoga não é facultado ocupar 

uma coordenação, que o limite de sua atuação está circunscrito ao cargo para o qual foi 

nomeada. A função, que pressupõe ascensão e proporciona prestígio, estaria pois destinada a 

outros sujeitos. 

Como se construir protagonista num espaço em que cotidianamente se experiencia a 

desconstrução? Contraditoriamente, é dessa (im)possibilidade, quando refletida e reelaborada, 

que podem se esboçar os elementos necessários para a organização da resistência. A simples 

menção ao fato é um primeiro passo, ela pode se constituir momento de (re)elaboração. Se ela 

comporta avaliação do havido, pode perfeitamente ensejar superação. 

É possível perceber nos enunciados das pedagogas frustrações causadas por declarações 

audíveis, como a que fez o diretor ao se referir à impossibilidade de Isabel Urbana assumir uma 

coordenação. Mas há também queixas pela indiferença com relação à atuação junto aos 

docentes, pela negação dos saberes da Pedagogia, como já aludido anteriormente e pela 

representação construída em torno do cargo, que o relaciona unicamente ao cuidado.  
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Infelizmente, o que percebo é que se espera que a gente resolva as coisas mais imediatas. “Ah, 

esse menino está faltando muito. Resolva! Ligue para os pais”. Nós temos essa dupla 

representação: ser bombeiros que é só para urgência e ser a mãezona, a que passa a mão na 

cabeça dos meninos. (Alzira Soriano) 

 

Esse enunciado mais uma vez reforça o que vem sendo amplamente esclarecido: o 

trabalho das pedagogas é concebido como mero labor, só é visto como necessário quando em 

função do trabalho dos docentes. A elas compete zelar para que aos docentes, aqueles a quem 

é facultada a identidade institucional, sejam facilitadas as condições de produzir.  

É o estigma das mulheres como sombra para os homens e a reiteração do espaço de ciência 

e tecnologia como espaço de cultura masculina. E não obstante, seja manifesto, nem todos os 

sujeitos envolvidos enxergam. Já nos adverte Perrot (1998) essas divisões simbólicas dos sexos 

são de todas, as mais sólidas e as mais invisíveis. 

Além da demarcação do espaço em que devem agir, ainda se espera que sua intervenção 

responda às expectativas criadas por eles próprios, que na maioria das vezes desconhecem os 

meandros do processo ensino aprendizagem, as reflexões teóricas, o campo do currículo e o 

próprio caráter da intervenção pedagógica, por advirem dos bacharelados ou dos cursos 

superiores de tecnologia. Esse fato implica na idealização dos sujeitos aprendentes. E eles 

colocam nos ombros das pedagogas a responsabilidade de transmutar sujeitos reais em seres 

ideais. 

 

Aqui, cabe a nós, pedagogas, fazermos do aluno que chega o que eles esperam que esse aluno 

seja. (Palmira Wanderley) 

 

Essa fala aponta mais uma das dificuldades vivenciadas, mostra um dos paradoxos que 

se apresentam no cotidiano das pedagogas da ETEP: a desvalorização do seu trabalho conflita 

com a espera que sua intervenção na vida de discentes produza milagres. Seria ainda ranço da 

primeira legislação que criou o serviço de Orientação Educacional, ou apenas consequência da 

falta de conhecimento ou de respeito ao estatuto epistemológico da Pedagogia? 

Ao verbalizar que às pedagogas cabe fazer do aluno que chega o aluno que eles esperam, 

parece querer dar a entender que as pedagogas congregariam dentro de si um poder de 

transformação que na verdade não pode existir, esse é sobre-humano. Trata-se de uma ilusão e 
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tem em si uma raiz moral sexista. É o exercer em público as qualidades maternas das mulheres, 

de que fala Perrot (1998), que remete à expectativa social, segundo a qual a mulher/mãe é a 

única responsável pela formação moral dos/as filhos/as. 

Mesmo esse pseudo poder atribuído às mulheres pedagogas, segue um padrão: ser para o 

outro, de modo que elas não saem do segundo plano. A expectativa apenas legitima o lugar 

silencioso das pedagogas. A elas, a quem são negados espaços outros, competiria tão somente 

exercer sua função para alguém e nunca como alguém.  

O principal efeito dessa tática é restringir a atuação das pedagogas a um plano 

inferiorizado em relação à intermediação do processo ensino aprendizagem, que consiste de 

fato, no cerne da função das mesmas. Reduzindo sua participação nesse processo, reduz-se 

também sua importância na Instituição. 

Uma entrevistada explicitou esse deslocamento de lugar em sua narrativa e revelou sua 

inquietude com a zona de atuação que lhe facultam. Ao descrever seu trabalho ela destacou a 

superficialidade com que é encarada a sua função. 

 

Parece que a gente tem a função de organizar cenários, a gente organiza a reunião de pais, 

convoca os pais, faz aquela pauta, aí quando chega, quem é que fala? Fala o diretor, falam os 

coordenadores de curso, a gente fala ali rapidinho. Reuniões pedagógicas, conselhos de classe, 

também. É aquela coisa que a gente organiza, mas acaba com um trabalho periférico. (Palmira 

Wanderley) 

 

O destaque da entrevistada remete ao que expressa Eizete Passos (1999) em Palcos e 

Plateias: lugar de mulher é na plateia, ou seja, “o recinto do expectador de quem assiste, ouve 

silencia e passa sem marcar sua presença”, lugar de homem é no palco, esfera de destaque. 

Nesse caso, às pedagogas resta tão somente a organização dos cenários. Elas permanecem na 

periferia dos acontecimentos, sua atuação encerra na organização dos eventos. Os louros estão 

destinados aos homens/docentes/gestores. 

Relembrando que a (re)construção das identidades é um processo, que nenhuma de nós 

está pronta, mas como humana é um devir, e argumentando que a ressignificação de 

acontecimentos requer resistência ao que está posto, parece pertinente repetir que as identidades 

de gênero das pedagogas são forjadas na obstinação e que essa pode ser anunciadora de 

novidades. 
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Na continuidade da interlocução a pedagoga evidenciou a necessidade de se contrapor ao 

estabelecido e se deslocar da periferia para o centro dos acontecimentos.  

 

Assim, o nosso papel eu acho que é fazer o que a gente está fazendo e como é que eu diria? 

Tomar posse no realizar, não só na preparação desses cenários, que o que a gente prepare a 

gente faça acontecer por nós mesmas e não precise de pessoas para realizar. (Palmira 

Wanderley) 

 

Rever a prática e idealizar um jeito novo de fazer o que vem sendo feito, são modos de 

reinterpretar, são manifestações do exercício teimoso de (re)significar as experiências, que pode 

ter como consequência a conversão de personagem secundário em protagonista. Essa, uma 

postura desejável não apenas no plano das formulações teóricas, mas para o despertar da 

conscientização e da resistência que a equipe necessita construir.  

Até aqui delineei alguns dos inúmeros obstáculos intrínsecos ao gênero que se apresentam 

no cotidiano das mulheres pedagogas da ETEP/IFRN. Apresentei obstáculos externos, 

arquitetados na sociedade e inerentes ao processo de socialização das mulheres. Esse processo 

naturaliza as desigualdades entre os sexos e a partir delas explica as desigualdades de gênero. 

Os obstáculos internos são específicas de um sistema duplamente patriarcal: por ser a instituição 

um espaço de ciência e tecnologia e ser próprio desse campo o reinar do androcentrismo, e por 

ser esse um ambiente no qual a gestão é ocupada majoritariamente por homens.   

Os dois tipos de obstáculos não expressam oposição de ideias, pelo contrário, por vezes 

se justapõem, permeiam-se, complementam-se, se interpenetram. Enfim, são interdependentes. 

Certamente não contemplei todos os aspectos dos obstáculos citados. Existem sempre 

minúcias que escapam, que não se dão a ver; ou aquilo que por ser evidente, desconsiderei, por 

bloqueio, por olhar e não ver, ou por impossibilidades diversas de enxergar todas as 

particularidades das quais se constituem as relações analisadas. 

Quando se trata de análise de discurso, há sempre novos elementos, novos modos de 

compreensão. E, quando se trata de ponto de vista, há sempre um outro ângulo do qual se pode 

lançar a mirada. Estudos outros precisam e devem ser realizados com o propósito do 

estabelecimento de comparações, ou simplesmente de viabilizar reflexões e consequentemente 

proporcionar as micro transformações necessárias. 
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Assim, ao término dessa exploração incompleta e imperfeita, tal como o sujeito que a 

elaborou, posso apenas afirmar com Jobim “prefiro uma forma torta que diga, no lugar de uma 

hábil que não diga” (LISPECTOR, 1999).  

E eu disse! 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a produção desta tese eu consegui me ver em muitos espelhos. Vivenciei, pois, a 

polarização luz-treva. Voltei inúmeras vezes em pensamentos e sonhos às paisagens da minha 

infância. Os sonhos carregam toda a potencialidade da existência. Mas também significam 

encarar o indeterminado.    

Eu me vi colhendo outra vez flores de cactos. Para colher flores de cactos é necessário 

driblar espinhos, que com suas pontas afiadas podem perfurar a pele. Todavia, o mesmo chão 

do qual os cactos retiram a seiva, foi o propiciador da minha subsistência. Eu sou filha do 

semiárido potiguar e desenvolvi a capacidade de sobreviver nos limites. Caminhar por entre 

espinhos, descalça, fortaleceu o solado dos meus pés. Os pequenos rasgos por eles provocados 

se transformaram em cicatrizes que tatuam bem mais que o corpo físico.  

Os cactos, fonte de água fresca e pura, capaz de salvar a vida dos andarilhos do sertão, 

mantém em seu interior substâncias que curam e outras que são venenos mortais. Abrigam 

portanto, as contradições dos espelhos e dos sonhos.  

O conhecimento, por sua vez, carrega em si os paradoxos dos espelhos, dos sonhos e dos 

cactos: certeza e indeterminação, luz e treva, vida e morte. O processo de sua produção requer 

destruição e renascimento.   

Quando assumi o risco de trazer como objeto de pesquisa a ETEP/IFRN, espaço no qual 

tenho me reconstruído como mulher e profissional, ainda não tinha a noção exata do que isso 

significava. Divisava cores que me convinham. Aspirava fragrâncias suaves, queria 

experimentar gostos e texturas agradáveis. Porém, nem tudo eram flores. Manifestaram-se 

muitos espinhos. 

A proposta inicial era discutir a divisão sexual do trabalho. Era o que eu conseguia divisar 

naquele momento. No entanto, à medida em que imergia nas águas profundas das teorias 

conseguia ver mais longe. As questões de pesquisa se modificaram, as lentes feministas se 

constituíram lupas e eu comecei a enxergar com mais clareza.  

Discutindo gênero e ciência, refleti sobre as falácias da neutralidade, objetividade e 

generalização da ciência e sobre a relação estabelecida entre essas características e a 

masculinidade. Keller (1998) trata essa associação como mito e afirma que como tal ele deve 

ser examinado, visando desvelar a naturalização com que vem sendo tratado. 
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Foi no bojo dessa discussão que consegui discernir meu problema de pesquisa.  O viés 

androcêntrico do modelo de ciência hegemônico, não obstante as críticas, persiste, refaz-se, se 

renova e permanece delineando os espaços de ciência e tecnologia como um ambiente de cultura 

masculina, que dificulta a inserção e marginaliza a permanência das mulheres.  

Somando-se a esses aspectos o fato de mulheres pedagogas atuarem junto a homens das 

engenharias, entrecruzaram-se outras questões: as relações de poder, a hierarquização das 

ciências/saberes e a (re)construção das identidades de gênero das pedagogas. 

Cresceu então a ânsia de visibilizar as mulheres pedagogas fazendo aflorar e 

problematizando as questões de gênero. Essas são cotidianamente minoradas pelos 

homens/docentes/gestores e por vezes desprezadas como dificuldades irrelevantes. 

Enxergar com clareza tem consequências. Uma vez consciente do que está posto, um 

espírito revolucionário não se conforma enquanto não enfia cunhas nas brechas que vai 

encontrando.  

Encontrar as fendas faz parte da aventura da construção do conhecimento. A sede de 

descobrir e de conhecer se uniu ao fascínio pelas teorias feministas. E lá fui eu, qual Alice.  

As veredas metodológicas construíram-se e reconstruíram-se no processo. As 

epistemologias feministas perspectivistas se constituíram no facho de luz necessário para guiar 

os demais passos. A análise de discurso serviu de “cola metabólica”. Aquela que segundo 

Johnson (1997) cria relações entre sintaxe e semântica e entre o que está escrito no papel e o 

que fica gravado no cérebro.  

E assim, adentrei na análise. Primeiro a própria história desvelou: elas - as mulheres - 

estavam lá desde a origem da instituição. Silenciadas, escondidas, mas nunca quietas. Elas 

trabalhavam, e sem tréguas, para que a engrenagem funcionasse a contento.  

E, sem medo de ser, inicialmente, o saber que liberta veio pela atuação da única mulher 

que lá estava. Se os mestres de ofício ensinavam a transformar madeira em tamboretes, couro 

em botas, ou tecido em paletós, era Maria do Carmo Torres Navarro que construía junto com 

os meninos que lá entravam, um mundo que não conhece fronteiras: ela os apresentara as letras 

e através delas, eles se tornavam capazes de construir sonhos, para eles e para a sociedade, tão 

sequiosa desse bem intangível. 

Outras mulheres mereceram destaque. A música, linguagem etérea, imortalizou Maria de 

Lourdes Filgueira Guilherme. Expedita Oliveira de Medeiros foi pioneira no ensino de francês. 
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Luzia de França chegou à gestão no primeiro pleito direto que ocorreu na instituição. Mas, 

quantas outras foram ignoradas?  

Trazer à tona as realizações de algumas delas foi uma estratégia de sobrepujar a 

invisibilidade a que foram expostas.  Esse não era o cerne da pesquisa, nem havia como listar 

os feitos de todas.  

A complexidade relativa à divisão sexual do trabalho, foi abordada e as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres nos setores de ensino, pesquisa e acompanhamento pedagógico 

foram evidenciadas.  

A composição dos grupos de pesquisa do IFRN no que se refere à presença das 

mulheres nos mesmos, revelou em quais áreas essas ocupam a liderança e destacou o 

significado simbólico dessa posição. A apresentação do quantitativo de docentes atentando 

para o arranjo das disciplinas e para a hierarquização das ciências/saberes demonstrou como 

esses dois aspectos estão inter-relacionados. 

A análise possibilitou compreender como como o viés de gênero perpassa a realidade da 

instituição e como o androcentrismo consegue manter-se nesse ambiente. Proporcionou ainda 

depreender como as construções sociais e científicas hegemônicas ocultam as contribuições das 

mulheres, legitimam a dominação masculina e engendram os espaços simbólicos.    

Dona Haraway (1995) alerta que há grande valor em definir a possibilidade de ver a partir 

da periferia e dos abismos, pois apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva. Os 

discursos foram pois analisados exatamente desse lugar em particular, do lado de cá do fosso 

que separa a atuação da Equipe Técnica Pedagógica - ETEP do corpo docente e gestor. 

Na constituição recíproca de pesquisadora e pedagoga da ETEP vivi as angústias de ser 

ao mesmo tempo protagonista e enunciadora das próprias ações. Através dos enunciados das 

colegas consegui refletir sobre minha própria atuação e me enxerguei dividida entre esses dois 

papéis supostamente incompatíveis. Como pesquisadora exerci o distanciamento necessário à 

incumbência e saí do papel de pedagoga me mantendo fiel aos objetivos da pesquisa. E, 

enquanto exercia as duas funções os papéis se harmonizavam e eu me percebia una e dividida.  

A experiência me proporcionou (re)significar muitos aspectos: desvelar questões não 

amplamente discutidas no interior da Instituição; analisar a posição das mulheres nesse espaço 

de produção do conhecimento; compreender como muitos obstáculos à atuação das mulheres 

persistem historicamente e entender como outros se redimensionam. 
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Esse processo contribuiu para a operacionalização da análise dos discursos das colegas e 

a análise dos discursos delas me proporcionou enxergar o que antes sequer desconfiava. 

Vivenciei pois o processo do eu se definindo em relação ao outro (ORLANDI, 1987). 

O exame no Projeto Político Pedagógico, sob as lentes feministas, permitiu que as 

concepções institucionais de ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia, trabalho, 

educação, e gestão educacional fossem deslindadas.  

Essas, revelaram-se androcêntricas: o temo homem é utilizado como somatório da 

humanidade, e a base teórica utilizada para discutir a concepção de ser humano não dialoga 

com conhecimentos de gênero.  

A concepção de ciência, não obstante os dribles retóricos que se empreende, ainda 

carrega traços bem definidos dos princípios da ciência moderna e, embora se apresente 

superficialmente críticas a esse modelo, exime-se de apresentar no bojo dessas, as tecidas 

pelas feministas.  

Na concepção de trabalho não se problematiza a divisão sexual, ficando incompleta a 

discussão. Não são também aventados espaços para discussão das relações de gênero, na 

concepção de cultura. 

A concepção de educação é hominizante, portanto, exclui a outra metade da 

humanidade. A configuração da gestão, dos conselhos e comissões desconstrói os 

argumentos que a apresentam como democrática, pois democracia pressupõe equidade e a 

de gênero está bem distante. 

A investigação acerca da compostura da reitoria, pró reitorias, diretorias sistêmicas e 

gerais dos campi, ambientes onde circulam o poder formal permitiu apontar o quantitativo 

de mulheres e homens nesses espaços. A análise de cada um dos órgãos internos: Conselho 

Superior - CONSUP, Colégio de Dirigentes - CODIR, Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão – CONSEPEX, comissão de ética, comissão permanente de pessoal docente e 

ouvidoria, apresentados no Projeto Político Pedagógico como instâncias constitutivas da 

gestão democrática na Instituição, propiciou deduzir que a participação feminina no âmbito 

dos colegiados e comissões não é suficiente para garantir a equalização.   

  Os dados demonstram considerável discrepância numérica com relação ao 

gênero: os homens constituem maioria em todas as esferas analisadas e assumem as 

disciplinas que conferem status. Não há espaço para as mulheres na gestão pois 85% dos 

cargos são ocupados pelos homens.  
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Os colegiados e comissões, quando dissecados sob as lentes feministas, não significam 

garantia de gestão democrática no que se refere à equidade de gênero, pois sua composição 

é majoritariamente masculina. Essa vantagem numérica contribui para que a dominação 

masculina se legitime e sua supremacia assuma ares de verdade.   

O cerne da tese: analisar as implicações de gênero no exercício profissional das 

mulheres pedagogas da ETEP, demandou dissecar, à luz da análise de discurso, os efeitos de 

sentido explícitos e implícitos nos seus discursos. 

Desigualdade no trabalho e assimetrias de gênero no âmbito da participação 

constituem alguns dos desafios que as pedagogas da ETEP enfrentam no cotidiano de sua 

atuação.  

Nos seus enunciados as pedagogas denunciam e descrevem várias das inúmeras 

barreiras que enfrentam no cotidiano da instituição. As barreiras materiais consistem na 

impossibilidade de licença para frequentar uma pós graduação. Ou, quando lhes é concedida 

a licença, no enfrentamento da burocracia ou simplesmente do arbítrio da gestão, que através 

dos mais diversos mecanismos sutis de discriminação, dificulta a efetivação da conquista. 

Mesmo quando as mulheres classificam seu processo de licença como fácil, é possível 

entrever objeções. Essas, em alguns casos, são impostas por outras mulheres, componentes 

ou não da própria equipe.   

Outra forma em que se apresentam essas mesmas dificuldades consiste na negação de 

indicação para cargos, ou meramente para representar a instituição em solenidades ou outros 

atos. Existem mulheres em todos os departamentos, porém as pedagogas técnicas 

permanecem no seu nicho, raramente conseguem reunir deferência significativa que as eleve 

às esferas decisórias ou de notoriedade na instituição.  

Esse fato manifesta que na realidade específica não há posição de igualdade entre os 

sexos, o que impera é segregação territorial e hierárquica entre o feminino e o masculino.   

Há indícios também que às pedagogas compete muito mais garantir a organização dos 

espaços e manter os/as discentes dentro do padrão de comportamento idealizado pelos/as 

docentes, do que participar efetivamente da elaboração e implementação da proposta 

pedagógica institucional. 

O silenciamento, imposto pela posição que ocupam na dinâmica da instituição, 

provoca o deslocamento dessas profissionais do centro das grandes discussões, promove 

marginalização e consequentemente alienação com relação ao todo da instituição. 
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Estereótipos de gênero que exaltam uma natureza feminina voltada para o cuidado e 

identificada com maternagem são atribuídos às pedagogas da ETEP. A consequência 

imediata dessa associação é a exclusão da possibilidade de reconhecer nessas mulheres sua 

capacidade objetiva e racional, bases da ciência moderna e predicados atribuídos na 

instituição a docentes, preferencialmente homens. 

Os efeitos produzidos pelas particularidades dessas experiências vividas e as 

dificuldades enfrentadas, repercutem na (re)construção das suas identidades de gênero. E 

assim, cada uma vai se singularizando no desempenho de suas funções, inserida na dinâmica 

da instituição.  Essa dinâmica é tensa, contraditória e ocorre na arena do discurso.   

A análise desvela a reiteração do funcionamento da lógica binária assimétrica, que 

invisibiliza as mulheres e nega-lhes oportunidades. Desnuda também que a representação 

conferida às mulheres pedagogas da ETEP/IFRN as coloca em ampla desvantagem com 

relação ao corpo docente e à equipe gestora. 

As funções hierárquicas superiores estão sob a responsabilidade de docentes. As 

relações estabelecidas entre a equipe gestora, que é em sua maioria composta por docentes, 

e a ETEP podem ser classificadas como normais. Leia-se: dentro da norma, pautada portanto 

no androcentrismo característico dos ambientes de ciência e tecnologia. 

Existem ainda os obstáculos imateriais, o que produz lugares simbólicos para serem 

ocupados pelas mulheres pedagogas. Os lugares simbólicos são construídos via discurso. 

Nessa construção se desmobilizam as pedagogas levando-as a desacreditar no significado de 

seu próprio trabalho e a exercerem todas as atividades em função dos 

homens/docentes/gestores. Esse processo confere cada vez mais legitimidade aos homens e 

suas funções e marginalidade às mulheres pedagogas e suas atribuições. 

O discurso burocrático institucional encontra aporte no discurso científico 

hegemônico. Esse toma o homem como referência e consequentemente as mulheres são o 

outro. No processo cria estereótipos, que são construídos e legitimados historicamente 

arquitetando diferenças, ratificando desigualdades e exclusões e produzindo lugares a partir 

de suas concepções de verdade. A instituição reitera esses estereótipos através das atitudes 

dos sujeitos que assumem a gestão e os demais espaços de poder formal. 

E, nesse processo perverso as identidades de gênero das pedagogas vão sendo forjadas. 

Elas próprias por vezes, passam a se reconhecer como sensíveis e intuitivas e reputar aos 
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homens objetividade e racionalidade. Acabam assim, reafirmando inconscientemente o que 

preconiza os padrões e as regras da ciência hegemônica. 

Os discursos das pedagogas apresentam os dois termos da oposição binária que 

diferencia: Eles X Nós. Eles = homens, docentes, gestores. Esses, tanto se auto apresentam 

como seres fortes, capazes de assumir a gestão, que a repetição se torna performática e acaba 

gerando o fato. Em alguns enunciados das pedagogas é possível perceber que elas assim os 

tratam. Nós = mulheres, pedagogas técnicas. Essas, projetadas como subjetivas, cuidadoras, 

sensíveis, conciliadoras, conselheiras. Aquelas que devem se incumbir das tarefas que 

demandam cuidado, que devem ter a ilusão de que suas orientações tem o condão de mudar 

o comportamento de discentes. 

Essa concepção reproduz o modelo patriarcal, no qual o homem domina e a mulher se 

submete. Docente ensina, pedagoga educa, no sentido maternal do termo.  É perceptível 

também no interior do IFRN que tanto homens quanto mulheres gestores/as e docentes 

concebem a ETEP como mulheres a seu serviço e entendem que sua autoridade sobre elas é 

legitimada pela posição que ocupam. 

É possível ainda detectar nos enunciados das pedagogas a hierarquização das 

ciências/saberes. Essa também gera exclusão. As ciências humanas, com ênfase para a 

pedagogia, não gozam do mesmo prestígio conferido às engenharias e outras ciências duras.    

Algumas pedagogas entrevistadas tentam negar a própria exclusão. Essa é uma tática 

da qual se valem para suportar o sofrimento. No entanto, esse artifício acaba se tornando 

prejudicial à própria equipe, ele impede que as pedagogas se mobilizem no sentido de 

enfrentar e superar o androentirsmo reinante na instituição. 

 A metáfora do labirinto de cristal, aludida e descrita no corpo da tese, é oportuna. As 

barreiras enfrentadas pelas pedagogas não se apresentam apenas para impedi-las de subir na 

carreira, elas são encaradas no dia a dia do trabalho e estorvam as iniciativas dessas mulheres. 

As divisórias do labirinto são passíveis de se verificar na desvalorização das atividades, na 

negação de espaços, na construção de lugares que invisibilizam, excluem e subalternizam as 

profissionais.  

Gestoras/es e docentes em geral, esperam que a ETEP mantenha a funcionalidade 

acadêmica, no que se refere à organização tanto interna das salas de aula, quanto dos demais 

espaços do campus, nos quais ocorrem atividades pedagógicas.  
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Da mesma forma como a sociedade moderna, sob o enfoque iluminista, sitiava as 

mulheres na esfera do privado, impondo-lhe um campo de ação no qual o seu ser e suas 

atividades deviam desenvolver-se (PETIT,1994), no IFRN as mulheres pedagogas 

permanecem marcadas pelo estereótipo do papel do cuidado e é nessa esfera que devem 

desenvolver seu trabalho.  

Discutindo feminização e feminilização das profissões Yannoulas, (2013) afirma que 

quando as profissões e ocupações se feminilizam, passam a ser entendidas como extensão 

no espaço público da função privada de reprodução social. Parece ser esse o rumo que toma 

a profissão de pedagoga no IFRN.  

As tarefas realizadas pela ETEP correspondem às tarefas do mundo privado. As 

mulheres pedagogas, talvez por assumirem uma profissão que ao se feminilizar se 

desvalorizou, tem a função precípua de manter “a casa em ordem” para que docentes, em 

sua maioria homens, possam ministrar suas aulas, contando com o suporte dessas.  

Elas são as mulheres privadas, domésticas, são técnicas, que contrastam com o homem 

público, o docente. O que ratifica a proposição de Harding (1996), quando essa afirma que 

em praticamente todas as sociedades e culturas se concede maior valor ao que se considera 

relativo ao homem do que ao que é próprio da mulher.  

Esses são mecanismos de controle. Às diferenças de sexo anexam-se as diferenças sociais 

e no caso específico, de área de formação. Ocasionando pois, a hierarquização, 

opressão/dominação. Foram essas as implicações de gênero identificadas e analisadas e que 

serviram de lastro para explicar como o trabalho numa mesma instituição, sob os mesmos títulos 

legais pode repercutir de maneiras bem diversas conforme o gênero do/a servidor/a.  

 O estudo mostrou, pois, que a forma como tem se processado o trabalho das pedagogas, 

requer para sua mudança, uma reestruturação no pensamento institucional.   Essa, diz respeito 

à valorização, respeitabilidade e autonomia necessárias para a construção de uma atuação à 

altura da competência da equipe e da excelência do Instituto. 

 Considerando que as reflexões necessárias à escolha das palavras que compuseram 

os enunciados das pedagogas para as entrevistas, podem, num processo de ressignificação, fazê-

las visualizar-se em outras posições, conjecturo a possibilidade de superação do quadro que se 

apresenta, via resistência, como a concebe Orlandi (2007b). 

  A superação requer inicialmente desmistificação dos enlaces do cargo e 

ressignificação dos próprios compromissos inerentes ao mesmo. Essa deverá ser construída 



206 

necessariamente pela equipe, num processo interpessoal, como ocorre com toda aprendizagem. 

Uma vez desveladas como se processam as relações de poder, urge construir estratégias no 

sentido de transformá-las em competências partilhadas. 

Um dos espaços que podem ser utilizados para a construção de resistência é a equipe 

assumir a revisão do Projeto Político Pedagógico, já que a legislação interna estabelece essa 

como uma das atribuições da ETEP.  

Considerando o quantitativo de docentes, discentes e técnicos que compõem o Instituto, 

o movimento ocasionado pela discussão de todas essas barreiras, tendo as relações de gênero 

como lastro, inevitavelmente ocasionaria mudanças.  

A revisão do PPP justifica a revisão dos Projetos Pedagógicos de Curso. Uma discussão 

bem articulada pode promover a inclusão do tema gênero em todas as matrizes curriculares. 

Ainda que o fato de conter no papel não gere a transformação necessária, pode ser uma alavanca 

preciosa. 

O Programa de Pós Graduação em Educação Profissional pode abrigar uma linha de 

pesquisa direcionada para os estudos de gênero. Essa criaria condições para produção e 

circulação de saberes plurais, e proporcionaria oportunidade para as mulheres que compõem a 

instituição refletirem sobre os espaços que lhe são concedidos e consequentemente construírem 

estratégias de superação do que está posto. 

Neste trabalho tentei desnudar como as identidades de gênero e profissionais das 

pedagogas são construídas e reconstruídas e como o contexto institucional tem controlado e 

regulado as ações dessas profissionais através de relações assimétricas de poder.  

Rememorei e voltei a problematizar a ideia de que “o gênero é um elemento constitutivo 

de relações sociais fundadas nas diferenças perceptíveis entre os sexos” (SCOTT, 1995), 

argumentando que como os sistemas de desigualdade são construídos socialmente, podem 

também ser desconstruídos, pois as relações de poder não são estruturas imutáveis, mas em 

constante remodelação. E, como afirma Custódia Rocha (2005), “nem sempre para os melhores 

fins”.  

Rocha ([2016?]) incita à reflexão acerca da necessidade de desconstrução de gênero. 

Afiança a autora que toda comparação implica a ideia de hierarquia e de medida. Assim, o fato 

de simplesmente compararmos “tem vindo a consolidar novas formas de naturalização das 

desigualdades, visto que as diferenças tendem a ser transformadas em formas rígidas de 

desigualdade”.  Adota pois, uma postura metodológica no sentido de desconstrução social do 
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gênero, ou seja, “trabalhando embora com as diferenças, não as evidenciamos de per si, a não 

ser que vejamos as diferenças como alavancas para a diluição da discriminação e para a 

construção de um processo favorecedor de igualdade entre as pessoas”. 

É mister afirmar que, embora explicite acreditar na subversão do instituído e nas 

resistências tanto pessoais quanto do grupo de pedagogas, me aproximando das ideias 

defendidas pela autora supra citada, o meu trabalho não dá conta da desconstrução por ela 

proposta. O meu é ainda um estudo embrionário. Sendo, conforme afirmo, um processo, só se 

torna possível através da monitoração da nossa própria forma de enxergar a e construir a 

realidade. Faz-se necessário também, aprimoramento, estudos mais aprofundados acerca dos 

procedimentos de segregação de gênero contemporâneos, que em virtude de serem 

extremamente astutos, podem passar despercebidos. E, uma vez implícitos, tornam-se 

inquantificáveis.  

Acredito e defendo a participação equânime entre homens e mulheres no campo científico 

e postulo que deve haver uma transformação na própria cultura científica, que ainda não se 

mostra aberta para acolher as mulheres com suas/nossas especificidades. Para que se empreenda 

a desconstrução, essa forma adequada de relação entre os sexos, novos percursos devem ser 

construídos. Conjecturo que, cada vez que se pensa sobre essa nova forma de encarar a 

igualdade de gênero no campo científico, gesta-se a revolução necessária que pode vir a 

possibilitar o rompimento com o continuísmo androcêntrico e impulsionar novas bases 

epistemológicas para inovações teóricas. 

Esse é um dos motivos pelo qual argumento pela necessidade de politização das 

discussões, ou seja, reconhecer que as relações estabelecidas no interior da Instituição são 

relações de poder e que nessas as mulheres pedagogas estão em desvantagem, mas assumir 

também que, se essa desvantagem foi historicamente construída, pode ser desconstruída. 

Assumida essa proposição, construir estratégias de empoderamento do grupo e de 

compartilhamento das decisões, no sentido se saber-se portadoras das mesmas capacidades que 

são creditadas aos homens, desfetichizando a tecnologia como espaço masculino e assumindo 

que não há saberes de um ou outro sexo, mas estereótipos construídos, que tomam ares de 

verdade.    

Isso requer reconhecer o fazer de pedagoga no sentido de práxis colocado por Hannah 

Arendt (1991): o trabalho no espaço da política, que possibilita perceber sua ação não apenas 

como um fim em si mesma. Significa, pois, buscar espaços de interlocução, construir formas 
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de aproximação com as parceiras de equipe, lutar pelo desvelamento dos conflitos, pelo 

enfrentamento entre o estabelecido e o que se estabelece a partir das lutas.  

Essa é a tarefa que Freire (2002) denominou esperançar. Esperançar pode fazer brotar 

situações novas que transformem as relações institucionais de forma que a emancipação das 

mulheres pedagogas venha de fato a se efetivar. 

O tempo em que provisoriamente concluo minha análise é um tempo de rupturas.  Muitas 

vitórias arduamente conquistadas pelas mulheres se esvaem sob o ímpeto do 

neoconservadorismo. 

Nesse tempo soturno urge a necessidade de alianças. Quem sabe as mulheres pedagogas 

da ETEP/IFRN despertem, sejam capazes de unir forças e arrebentando as barreiras que as 

tolhem, movam a instituição a adotar uma política adequada, verdadeiramente inclusiva? 

 Utopia? Sim! Por que não? Afinal, aprendi com Eduardo Galeano, que por sua vez, 

aprendeu com Fernando Birri, que é para isso que ela serve: para que não deixemos de 

caminhar.  

O futuro continua aberto, incerto e imprevisível (PRIGOGINE; CARVALHO; 

ALMEIDA, 2001). Assim, diante das incertezas da lógica da razão, prefiro realizar apostas 

prospectivas e ajudar a construir estratégias em direção a novas maneiras de encarar a vida. 

Dentre elas desejo ver contemplada a equidade de gênero para que dela possa rebentar uma 

ciência e um mundo no qual as diferenças sexuais não acarretem disparidades social e política. 
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ANEXO A 

Mulheres que nomeiam as entrevistadas 

Um dos compromissos da pesquisa feminista é com a visibilização das mulheres. Buscando 

corresponder a esse compromisso, as interlocutoras da minha pesquisa recebem nomes que de 

alguma forma se destacaram nas lutas pela emancipação das mulheres no Estado do Rio Grande 

do Norte.  Na minha percepção não há hierarquia entre elas, assim, a ordem de colocação aqui 

é a alfabética. Considerando as amarras do tempo histórico em que viveu, cada uma delas se 

destacou como foi possível. Seguem algumas informações sobre as mesmas, bem como a fonte 

da qual as referidas informações foram extraídas. 

 

1. Amélia Gomes Reginaldo nasceu 23 de junho de 1917 na cidade de Mossoró foi líder 

militante da Insurreição Comunista de 1935 em Natal.  Ela recebeu inicialmente o nome 

de Rosa de Luxemburgo em homenagem a militante comunista polonesa. Amélia 

cresceu na efervescência e amadurecimento orgânico dos grupos comunistas no Brasil, 

das greves generalizadas e dos movimentos sociais. Conduzida pelo pai, primeira pessoa 

a divulgar ideias marxista-leninista no interior do Rio Grande do Norte, defendendo 

melhoria no ensino, igualdade e participação dos alunos e alunas nas decisões da 

educação formal.  Concentrava-se na leitura de autores como Victor Hugo, Euclides da 

Cunha, Jorge Amado, Marx, Lenine, entre outros. De tanto escritores existentes, esses 

últimos citados foram os que mais lhes chamaram à atenção dedicando um precioso 

tempo de seu lazer, para procurar absorver os ensinamentos desses líderes socialistas, 

estava interessada na doutrina, que prometia diminuir as desigualdades sociais, acabar 

com o analfabetismo, e proporcionar uma vida mais decente para toda nação que 

adotasse o regime comunista. Conforme registros do acervo público do nosso estado, se 

constata a atuação marcante de Amélia na Insurreição Comunista: todas as mulheres 

interrogadas referiram que se filiaram a União Feminina do Brasil, órgão mantido pelo 

Socorro Vermelho Internacional, através de Amélia Gomes Reginaldo.   

Fonte: https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-

mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/ 

2. Auta de Souza nasceu em Macaíba, em 12 de setembro de 1876. Foi a poetisa norte-

rio-grandense que mais ficou conhecida fora do Estado. Sua poesia, de um romantismo 

ultrapassado e com leves traços simbolistas, circulou nas rodas literárias do país 

despertando sempre muita emoção e interesse, e foi fartamente incluída nas antologias 

https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/
https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/
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e manuais de poesia das primeiras décadas. Como a maioria dos escritos femininos, sua 

obra poética deixou-se contaminar pelas experiências vividas, o que, aliás, não 

compromete o lirismo e o valor estético de seus versos, pelo contrário, lhes rende vida. 

Fonte: http://www.concafras.com/concafras/index.php/bio-auta-de-souza 

 

3. Celina Guimarães Vianna, nasceu em 15 de novembro de 1890, em Natal. Foi a 

primeira eleitora do Brasil, alistando-se aos 29 anos de idade. Com o advento da Lei nº 

660, de 25 de outubro de 1827, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado que 

estabeleceu que não haveria distinção de sexo para o exercício do sufrágio. O fato 

repercutiu mundialmente, por se tratar não somente da primeira eleitora do Brasil, mas 

da América Latina. 

Fonte: http://www.tse.jus.br/imagens/fotos/professora-celina-guimaraes-vianna-

primeira-eleitora-do-brasil 

 

4. Clara Camarão nasceu no início do século XVII, as poucas informações existentes 

indicam que ela era da nação Potiguar (grande nação tupi). O seu nome indígena foi 

apagado. Na aldeia de Igapó, Clara foi catequizada por Jesuítas e casou com o chefe da 

Tribo, Poti, também catequizado. Clara batalhou contra as invasões holandesas, como 

havia proibições expressas dela lutar junto ao marido, ela montou um pelotão feminino.  

A história que mais chamou atenção ocorreu na aldeia de Telecupapo. Os holandeses 

estavam sem comida e estavam sendo obrigados por isso a saírem de Olinda, que se 

encontrava sitiada, a aldeia mais próxima de lá era a de Telecupapo, que era uma aldeia 

de cerca de 200 habitantes. Os homens da aldeia a fim de protegerem a tribo se 

posicionaram como uma barreira na estrada. Todos foram mortos. Mas ao chegar à 

aldeia, os holandeses foram recebidos pelo grupo de mulheres que era liderado por Clara 

e foram exterminados. Clara conhecia como usar o arco e flecha, o tacape e a lança, 

além de cavalgar bem. Sua coragem era tanta que ela montada num cavalo, investia 

contra os inimigos. Esses lutavam com espadas. Sua liderança era admirada e sua 

coragem e ousadia inspirava várias mulheres potiguares. Além da batalha relatada 

acima, ela participou de duas muito memoráveis, a ocorrida em Porto Calvo e a Batalha 

de Guararapes, essa última, decisiva para a vitória. As histórias que exaltam a coragem 

dessa índia são muitas, a maioria deve ter se perdido no decurso do tempo, mas ela pode 

http://www.concafras.com/concafras/index.php/bio-auta-de-souza
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ser considerada uma das primeiras feministas do Brasil, por ter superado as barreiras 

dos papéis de gênero se tornando uma guerreira e heroína, pois para ir à luta, ela precisou 

se afastar dos afazeres domésticos da tribo. 

Fonte: http://mulheres-incriveis.blogspot.com.br/2012/04/clara-camarao.html 

5. Déborah de Araújo Seabra de Moura é a primeira professora com síndrome de Down 

no Brasil, segundo a Associação Síndrome de Down do Rio Grande do Norte. Ela é 

professora auxiliar de desenvolvimento infantil há nove anos e acaba de publicar o livro 

“Déborah conta histórias”, da editora Alfaguara. 

Fonte: https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-

mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/ 

 

6. Dionísia Gonçalves Pinto, mais conhecida por seu pseudônimo Nísia Floresta 

Brasileira Augusta, nasceu em 12 de outubro de 1810. Foi educadora, poetisa e 

escritora nascida na Vila Imperial de Papari.  Dionísia incorporou para seu nome 

artístico o lugar onde nasceu (a fazenda Floresta), e uma lembrança de seu segundo 

marido, Manuel Augusto de Faria Rocha, pai de sua filha, Lívia Augusta. Nísia deu seus 

primeiros passos na literatura com a publicação de uma série de artigos sobre a condição 

feminina em um jornal pernambucano. Logo após foi para o Rio Grande do Sul dirigir 

um colégio para meninas. Com o advento da Guerra dos Farrapos, Nísia se mudou para 

o Rio de Janeiro, onde dirigiu os colégios Brasil e Augusto, reconhecidos pelo alto nível 

de ensino. Em 1849, levou a filha, que se acidentou gravemente, para a Europa, fixando-

se em Paris. Em 1853, publicou Opúsculo Humanitário, uma coleção de artigos sobre a 

emancipação feminina. Esteve de volta ao Brasil entre 1872 e 1875, mas pouco se sabe 

de sua vida nesse período. Em 1878, publicou seu último trabalho: Fragments d’un 

ouvrage inédit: Notes biographiques. Nísia faleceu em 1885, aos 75 anos, na França. 

Seus restos mortais só foram trazidos ao Brasil quase 70 anos depois, em 1954, e foram 

enterrados no sítio onde nascera, na cidade que fora rebatizada de Nísia Floresta logo 

após a sua morte. 

Fonte:http://rfidbrasil.com/blog/index.php/conheca-a-historia-de-nisia-floresta-brasileira-

pioneira-na-literatura/ 

http://www.saogoncalo.rn.gov.br/dona-militana.php 
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7. Eleucia Bandeira Luz Monteiro Santos, engenheira civil, foi a primeira mulher a 

ministrar aula em área específica na Instituição foco do estudo. Fato que somente veio 

a ocorrer a partir do ano de 1971. Essa docente ministrou as disciplinas de Instalações 

Hidráulicas e Sanitárias, no curso técnico de Saneamento, que havia sido criado naquele 

mesmo ano.  

Fonte: Relatório emitido pela diretoria de gestão de pessoas do IFRN em junho de 

2009. 

8. Francisca Nolasco Fernandes de Oliveira -  Dona Chicuta.  Nasceu   em Jardim de 

Piranhas, então distrito de Caicó, em 15 de dezembro de 1808. Estudou na Escola 

Doméstica de Natal e foi professora durante trinta e cinco anos. Foi a primeira mulher 

a dirigir a Escola Normal de Natal e o Instituto de Educação Presidente Kennedy, cargo 

para o qual foi nomeada em 30 de setembro de 1952, Em suas palavras: “Não pude ser 

a melhor. Fui apenas a primeira, depois de sete direções masculinas”. 

Fonte: HISTÓRIA DA ESCOLA NORMAL DE NATAL: MEMÓRIAS DA 

PROFESSORA FRANCISCA NOLASCO FERNANDES (D. CHICUTA 1908- 1995) 

Maria Arisnete Câmara de Morais/UFRN   

Fonte: http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema5/0548.pdf 

 

9. Isabel Urbana de Albuquerque Gondim nasceu na Vila Imperial de Papari, hoje Nísia 

Floresta, em 1839, e faleceu em Natal, em 1933. Foi a primeira mulher a se tornar sócia 

efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e do Instituto 

Arqueológico Pernambucano. Historiadora, poetisa e educadora, defendeu ao longo da 

vida o ensino público para mulheres. Estreou como escritora em 1874, com Reflexões 

às minhas alunas, livro com tiragem de cinco mil exemplares que a tornou conhecida 

em todo o país. Reflexões de Isabel Gondim, inspirado em temas sobre a educação do 

padre Roquette e do visconde d’Almeida Garret, é o primeiro livro em língua portuguesa 

destinado à educação das mulheres.  

Fonte: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC00000

0000106232.PDF 

 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema5/0548.pdf
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10. Joana Cacilda Bessa, a primeira vereadora do Brasil.  Nasceu em Apodi, a 26 de 

Setembro de 1898. Foi a primeira eleitora de Pau dos Ferros.  E, em 1927, a primeira 

intendente municipal (cargo equivalente a vereadora). Foi eleita em 2 de setembro de 

1928 com 725 votos.  Faleceu em 01 de novembro de 1998 aos 102 anos. Cacilda apenas 

é lembrada como primeira eleitora de Pau dos Ferros, mas   pesquisadores/as nunca se 

aprofundaram na história dessa mulher, que fez história.  

Fonte: https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-

mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/ 

11. Leonila Félix de Almeida, nasceu no distrito de Campo Grande, em Itabaiana PB e de 

lá saiu para se tornar personagem da literatura universal, em virtude de sua luta plena 

de entusiasmo pelos ideais de justiça e igualdade. Ela viveu as agruras da prisão na Ilha 

Grande, na mesma cela que Olga Benário durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. 

Foi presa em Natal. O escritor Graciliano Ramos a imortalizou no livro Memórias do 

Cárcere. Mas o Rio Grande do Norte a conhece pouco. 

Fonte:http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Leonila+

Almeida&ltr=l&id_perso=2173 

12. Luíza Alzira Soriano Teixeira nasceu no dia 29 de abril de 1897, em Jardim de 

Angicos, Rio Grande do Norte. Foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América 

Latina. Tomou posse no cargo em 1º de janeiro de 1929. Viúva, Alzira Soriano disputou 

em 1928, aos 32 anos, as eleições para a prefeitura de Lajes, cidade do interior do Rio 

Grande do Norte, pelo Partido Republicano, e venceu com 60% dos votos, quando as 

mulheres nem sequer podiam votar. Mas foi pouco tempo de administração, apenas sete 

meses. Com a Revolução de 1930, Alzira Soriano perdeu o seu mandato por não 

concordar com o governo de Getúlio Vargas. A responsável pela indicação de Alzira 

como candidata à Prefeitura de Lajes foi a advogada feminista Bertha Lutz, uma das 

figuras pioneiras do feminismo no Brasil. A administração de Alzira Soriano à frente da 

Prefeitura de Lajes resultou na construção de novas estradas, como a que fazia a ligação 

entre os municípios de Cachoeira do Sapo e Jardim de Angicos. Ela também construiu 

mercados públicos distritais, fez escolas e cuidou da iluminação pública a motor. 

Somente com a redemocratização, em 1945, Alzira Soriano voltou à vida pública, como 

vereadora do município de Jardim de Angicos, onde nasceu. Foi eleita por mais duas 

vezes consecutivas, liderando a União Democrática Nacional (UDN). Chegou à 

https://grupodiversidadepotiguar.wordpress.com/2015/03/04/conheca-10-mulheres-potiguares-que-fizeram-historia/
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Presidência da Câmara de Vereadores mais de uma vez. Aos 67 anos, Alzira morreu em 

28 de maio de 1963 por complicações de um câncer. 

Fonte: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/semana-da-mulher-primeira-

prefeita-eleita-no-brasil-foi-a-potiguar-alzira-solano 

 

13. Luzia Vieira de França, foi a única mulher até o momento a assumir a direção geral 

da Instituição palco dessa pesquisa.  Na ocasião ela era a chefe do Departamento de 

Ensino (função de confiança da Direção) e, em vários momentos, havia substituído o 

então diretor em suas ausências. Foi escolhida por esse Diretor e referendada pelo 

Governo para a função. Sua permanência no cargo se estendeu por mais quatro anos, a 

partir de 1987, pois ocorreu uma eleição e sua escolha foi realizada com a participação 

efetiva da comunidade escolar (docentes, técnicos-administrativos e discentes). 

Fonte: Arquivo interno do IFRN 

14. Maria Carolina Caldas Wanderley ou simplesmente Sinhazinha Wanderley nasceu em 

Assu em1876. Foi poetisa e educadora. Ela é considerada uma das precursoras do ensino 

moderno, pois aboliu o castigo corporal e fez uso da música e do teatro como 

metodologias alternativas. Intuitivamente adotava procedimentos educativos que mais 

tarde seriam introduzidos no ensino pela chamada "escola nova". Sinhazinha mesmo 

depois de aposentada, todos os dias se dirigia ao Grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, 

para oferecer flores às/aos alunas/os. Literariamente colaborou em jornais como Jornal 

do Rio Grande do Norte, Gazeta de Natal e Via-Láctea, além de A cidade, Jornal do 

Sertão e Atualidade, de Assu. Deu ainda a sua colaboração literária, na revistas Oásis e 

no Almanaque Literário do Município de Assu. A sua obra poética como, Trovas 

Infantis, Dramas Escolares, Palestras Infantis, Lira das Selvas e Musa Sertaneja, nunca 

foi publicada. Tem apenas um livro, que foi publicado postumamente, sob o 

título Paisagem da Minha Terra.  

Fonte: http://literaturapotiguar.blogspot.com.br/2010/02/carolina-

wanderley.html 

 

15. Maria do Carmo Torres Navarro, conforme consta no Livro de Assentamento de 

Pessoal da Escola de Aprendizes Artífices (1912) e no Livro de Assentamento do 

Pessoal Lotado no Liceu Industrial do Rio Grande do Norte (1939), foi a primeira 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/semana-da-mulher-primeira-prefeita-eleita-no-brasil-foi-a-potiguar-alzira-solano
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http://literaturapotiguar.blogspot.com.br/2010/02/carolina-wanderley.html
http://literaturapotiguar.blogspot.com.br/2010/02/carolina-wanderley.html


227 

professora nomeada para o curso noturno primário, no dia 24 de dezembro de 1909.  

Com 21 anos, solteira, diplomada pela Escola Normal, tomou posse no dia 15 de janeiro 

de 1910, entrando em exercício nessa mesma data.  Foi aposentada por decreto de 23 de 

janeiro de 1933. Não foram encontrados mais detalhes sobre sua vida e nenhuma outra 

informação acerca das realizações da primeira mulher a lecionar na Instituição. 

Fonte: arquivo interno do IFRN 

16. Maria do Céu Fernandes de Araújo nasceu na cidade de Currais Novos em 6 de 

outubro de 1910 e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de deputada na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte, e por extensão, também a primeira mulher 

deputada estadual no Brasil. Eleita com 12.058 votos, teve seu mandato cassado em 

1937, por discordância das ideias getulistas durante o Estado Novo. Sua candidatura foi 

apresentada como uma proposta de renovação nos quadros políticos e como símbolo 

das conquistas políticas das mulheres potiguares. 

Fonte: http://www.tse.jus.br/imagens/imagens/tre-rn-primeira-deputada-

estadual-eleita-pelo-voto 

17. Militana Salustino do Nascimento é conhecida como Dona Militana, a maior 

romanceira do Brasil.  Nasceu no sítio Oiteiros, na comunidade de Santo Antônio dos 

Barreiros, em 19 de março de 1925. O dom do canto ela herdou do pai, Atanásio 

Salustino do Nascimento, uma figura folclórica de São Gonçalo. Ela gravou na memória 

os cantos executados pelo pai. São romances originários de uma cultura medieval e 

ibérica, que narram os feitos de bravos guerreiros e contam histórias de reis, princesas, 

duques e duquesas. Além de romances, Militana canta modinhas, coco, xácaras, moirão, 

toadas de boi, aboios e fandangos. Ao descobrir a preciosidade dos cantos de seus 

cantos,  na década de 1990, o folclorista Deífilo Gurgel deu uma grande contribuição à 

cultura brasileira e permitiu que o país inteiro conhecesse o talento da filha da cidade 

de São Gonçalo do Amarante. A romanceira chegou a gravar um CD triplo intitulado 

“Cantares”, lançado em São Paulo e Rio de Janeiro. Críticos e jornalistas de grandes 

jornais brasileiros se renderam aos encantos e a peculiaridade da voz de Dona Militana. 

Em setembro de 2005 aconteceu o momento mágico quando ela recebeu das mãos do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Comenda Máxima da Cultura Popular, em 

Brasília.   

Fonte http://www.saogoncalo.rn.gov.br/dona-militana.php 
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18. Myriam Coeli de Araújo, nasceu em 19 de novembro de 1926, em Manaus – AM e foi 

registrada no Acre. No entanto, o Estado do Rio Grande do Norte foi a terra que lhe 

abrigou por quase toda a sua vida.   São José de Mipibu foi a cidade que serviu de 

cenário para sua infância. Foi lá também que fez os seus primeiros estudos no Grupo 

Escolar Barão de Mipibu. Logo aos oito anos fez seus primeiros versos, que foram 

publicados em um pequeno jornal que circulava internamente na escola que 

frequentava. Posteriormente, passou a estudar em Natal no Colégio Estadual do Atheneu 

norte-rio-grandense, cursando nessa instituição o ginásio e o curso clássico. Cursou 

bacharelado e licenciatura em Letras neolatinas na Faculdade de Filosofia do Recife PE. 

Assumiu uma postura de pioneirismo, ao ser a primeira mulher no Rio Grande do Norte 

a exercer o jornalismo como profissional da imprensa natalense, trabalhando em todos 

os jornais da cidade. No Diário de Natal (1952 a 1954), na Tribuna do Norte (de 1955 a 

1956) e na República (de 1956 a 1958). Apesar de ter vindo ainda de colo para o Rio 

Grande do Norte e de ter prestado relevantes serviços a esse Estado, só foi contemplada 

com o título honorífico de cidadã norte-rio-grandense no dia 12 de dezembro de 2001, 

dezenove anos após sua morte.   

Fonte: CONTRIBUIÇÃO FEMININA À HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

POTIGUAR: MYRIAM COELI (1926-1982) Amélia Cristina Reis e Silva Maria 

Arisnete Câmara de Morais UFRN 

http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo6/384.

pdf 

 

19. Palmira Guimarães Wanderley nasceu em 6 de agosto de 1894, na cidade do Natal. 

Publicou na juventude, o primeiro livro de versos: Esmeraldas e esse foi bem aceito pela 

crítica. Foi pioneira do jornalismo potiguar e fundou juntamente com um grupo de 

poetisas e escritoras de sua época, a revista Via Láctea, que circulou entre 1914 e 1915 

e foi a primeira publicação do Estado editada só por mulheres. Colaborou nos jornais e 

revistas locais: A República e A Imprensa. E em revistas fora do Estado: a União (RJ); 

Revista Feminina e Revista Moderna (SP) Paladino do Lar (BA) Estrela (CE). 

Fonte: 

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Palmira+

Wanderley&ltr=p&id_perso=312 
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