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RESUMO 

 

A presente tese surgiu da observação do pequeno número de mulheres que 

ministram disciplinas técnicas ou tecnológicas em áreas que concentram 

engenheiros, arquitetos e tecnólogos no Instituto Federal de São Paulo-Campus São 

Paulo (IFSP). Tal fato levou ao questionamento sobre qual seria o perfil desse grupo 

e como foram suas trajetórias profissionais sendo mulheres docentes num universo 

predominantemente masculino. O objetivo geral foi o de analisar as trajetórias 

profissionais de professoras de disciplinas do ensino técnico e tecnológico sob a 

ótica delas próprias. A opção metodológica foi por uma abordagem qualitativa com 

entrevistas abertas e narrativas. Participaram sete professoras que atuavam nas 

áreas de Mecânica, Construção Civil e Eletrotécnica e que ingressaram entre os 

anos de 1976 e 1999 no IFSP. Ao entrevistar e retratar parcelas das vidas dessas 

docentes, de certa forma as incluímos na história da educação visto que foram 

presenças marcantes como agentes locais e escritoras de uma história real no 

âmbito da educação profissionalizante. Entre os resultados, foi possível perceber 

que elas influenciaram os acontecimentos institucionais e a vida de seus alunos com 

sua atuação. Além disso, foram gestoras em vários níveis e áreas da instituição 

fazendo parte de equipes administrativas do campus. As professoras realizaram 

pesquisas nas suas áreas de atuação e estudo. Foi possível compreender como 

esse grupo de entrevistadas docentes mulheres conquistaram seus espaços 

profissionais em ambientes onde havia a dominância do sexo masculino. Essa 

conquista se deu pela forma pioneira com as quais geriram, pesquisaram e atuaram 

na instituição. 

Palavras-chave: Educação Superior; Trajetórias Profissionais de Mulheres 

Docentes; Ensino-Aprendizagem. 



 

ABSTRACT 

 

The starting point of this thesis was the observation a little number of women 

teaching technical disciplines in areas such as engineering, architecture and 

technologies at IFSP – Campus Sao Paulo. This fact lead to question the profile of 

this group and their life stories as women teaching in a masculine environment. 

Therefore, the main aims was to analyse the professional careers of these women 

according to their own perspectives. The methodological approach was a qualitative 

research with open interviews and narratives as data collection. The participants 

were seven academics who were teaching in areas such as mechanical engineering, 

construction and electro technology and who started to work at IFSP between 1976 

and 1999. In interviewing and portraying parts of the life of these academics, we 

include them in the history of education, as they are relevant local agents and writers 

of a real history in the professional education. Among the results, it is possible to 

observe their influence in the institutional changes as well as in the life of their 

students. Moreover, they worked as managers in different levels and areas of the 

institution and were part of administrative teams of the campus. These academics 

also developed research in their own educational fields. In having the narratives of 

these academics in evidence, we managed to understand how this group of women 

win their own professional space in a predominantly male environment. This 

achievement happened due to the pioneering way they contributed to the 

management of their institution as well as their research and professional behaviour. 

Keywords: Higher Educacion; Female Teachers Professional Trajectorie; Teaching-

Learning 
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INTRODUÇÃO 

Ao iniciar minha pesquisa, decidi fazer uma retrospectiva da 

minha vida e verificar como a escolha do ocorreu dentro de minha trajetória 

como mulher e pedagoga. Resolvi, então, começar contando um pouco da 

minha vida e opções até chegar ao doutorado e ao tema escolhido. Falarei 

de mulheres e fatos que marcaram minha vida. 

Sou a quinta filha de uma família de sete filhos, sendo quatro 

mulheres e três homens.  

Meu nome tem uma história curiosa. Minha mãe, quando era 

pequena, presenciava muitas reclamações de suas irmãs que diziam que 

seu nome, “Jane”, era mais bonito do que das outras mulheres da casa: 

Mauze, Heidi, Heila. Ela pensou que não queria esse tipo de reclamação 

quando tivesse filhas. Resolveu, então, colocar o primeiro nome de suas 

quatro filhas de “Maria”. Assim eu sou Maria Cristina e tenho como irmãs: 

Maria Angela, Maria Stela e Maria Lúcia. Porém, sua decisão não resolveu 

completamente o problema, pois seria impossível chamar as quatro no dia a 

dia de “Maria”. Ninguém saberia qual das Marias estaria sendo solicitada.  

No final da história, eu sou Cristina e as demais Lúcia, Stela e Angela. Minha 

mãe e minhas irmãs: quatro mulheres que são de grande importância na 

minha história. 

Amigas, tenho muitas, e são queridas como irmãs, todas 

mulheres lutadoras e maravilhosas. Comento com uma amiga que não 

gostamos de amigas “meigas” e que todas são “poderosas”, no sentido de 

mulheres que escrevem sua história e não estão no mundo a contemplar. 

Elas assumiram cargos de gestoras, criaram seus filhos, fizeram seus 

mestrados e doutorados ou escolheram outros caminhos com dignidade e 

força. 

Acho que o verbo central da minha vida é “conhecer”. Ver e 

vivenciar o diferente é o que mais amo na vida. Novas culturas e formas de 

viver no mundo me encantam. 

Procuro “viajar em mim” numa busca de autoconhecimento que 

nunca se encerra, posto que em um dia acordamos de uma forma e por 

meio das aprendizagens ao final do dia, não somos iguais ao dia anterior, 
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agregamos novas experiências. 

Tenho uma característica profissional que penso ser muito 

interessante e peculiar. Alguns pedagogos nas escolas técnicas possuem o 

estigma de serem profissionais muito prolixos. Gostamos de falar sobre 

educação e entendo que é essa nossa função e paixão. Porém, para parte 

dos professores que são formados na área de exatas, nem sempre é fácil 

acompanhar nossos longos discursos. Com o tempo e vivenciando com eles 

e suas formas objetivas de lidar com as informações, como suas tabelas e 

dados, fui desenvolvendo uma forma de atuação em que procuro ser mais 

objetiva nas informações para chegar a uma comunicação que considero 

efetiva. 

Fiz o ensino fundamental e magistério em escolas públicas 

estaduais na zona norte de São Paulo. O curso superior de pedagogia na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialização no Instituto Federal 

de São Paulo. 

Ao ingressar no mestrado, me identifiquei com minha 

orientadora, professora Regina, que é uma mulher que admiro pelo saber, 

pelo seu modo de saber ser e, principalmente, sua competência no papel 

docente.  Considero que sua orientação durante o doutorado me faz crescer 

intelectualmente e como pessoa, outra mulher marcante em minha trajetória.  

 Iniciei minhas atividades profissionais como professora, sendo 

substituta em escolas da Prefeitura do Município de São Paulo, atuando com 

crianças do ensino fundamental. 

Trabalhei como docente na educação de jovens e adultos na 

Prefeitura de São Paulo em algumas escolas localizadas na Zona Norte da 

Cidade. 

Fui diretora de uma creche municipal que atendia crianças de 

zero a seis anos, experiência muito positiva e da qual sinto muita saudade 

pelo contato com os pequeninos. 

Ingressei no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) em 1989 onde atuo até hoje. Meu cargo é o 

de pedagoga e sempre me realizei em minhas atividades profissionais. 

Durante essa trajetória, por alguns períodos, assumi funções de gestão 

como coordenadora da Orientação Educacional e da Supervisão Técnico 
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Pedagógica.  

No programa de Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie me encontrei, pois sempre fui curiosa 

e gostei de ler sobre diversos assuntos, o que foi ao encontro da proposta 

interdisciplinar que encontrei para aprofundar meus estudos. Foi 

enriquecedora a experiência de conhecer professores e colegas com 

diversas formações acadêmicas, além de receber um estímulo para ampliar 

uma antiga fonte de satisfação que era a de explorar o universo cultural. 

Passei a viajar mais, aproveitar as exposições, peças teatrais, ouvir mais 

música e frequentar mais o cinema. Hoje, entendo que sou resultado desse 

caldo cultural e que os educadores necessitam deste estímulo para ampliar 

seus horizontes e poder vivenciar momentos de lazer, cultura, ampliando 

sua gama de conhecimentos. A partir desse convívio maior com os 

profissionais que atuam com arte e cultura, surgiu o interesse de colocar em 

pauta esses temas como opção na formação continuada de docentes da 

educação profissional no Campus São Paulo. 

Convivi e ainda hoje convivo com muitas mulheres que admiro 

demais na instituição em que trabalho. Mulheres brilhantes e competentes. 

Algumas que deixaram saudades por terem se aposentado e outras que 

ainda estão lá construindo suas histórias e marcando a instituição com seus 

saberes e fazeres. 

Aprendi, nesses anos de estudo entre mestrado e doutorado, 

que sou uma “nano” conhecedora do mundo e realmente pouco sei de todo 

o conhecimento que temos à disposição. Minha humildade aumentou 

perante a grandeza do que há no campo dos estudos em educação, porém 

procuro com muito empenho estudar, ler, pesquisar e aumentar o meu 

repertório o máximo possível para me tornar uma pedagoga, mulher e 

pessoa melhor, mais solidária por onde meus passos me levar. 

Com 25 anos de trabalho na escola profissionalizante, analisei 

minha trajetória pessoal e institucional e decidi realizar minha pesquisa 

sobre mulheres docentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP-CAMPUS 

SÃO PAULO).  

Apesar de verificar que mulheres vêm avançando em muitas 

áreas de atuação profissional onde anteriormente não tinham acesso, em 
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algumas profissões existem muitas possibilidades a serem exploradas. 

A percepção do número reduzido de docentes mulheres nos 

quadros das áreas ligadas à tecnologia da Instituição e que ministram as 

disciplinas técnicas profissionalizantes levantou a inquietação, fazendo-me 

questionar o perfil desse grupo e como foram suas trajetórias profissionais 

sendo mulheres docentes num universo até então predominantemente 

masculino. 

A seguir a tabela 1, com informações sobre a presença de 

mulheres docentes das áreas ligadas à tecnologia do IFSP-Campus São 

Paulo, tomados a partir da listagem de docentes nas áreas. 

 
      Tabela 1 – Distribuição dos professores por gênero nas áreas de 

Tecnologia no IFSP (2011) – Campus São Paulo 

ÁREAS 
TOTAIS 

MULHERES % HOMENS % 
DOCENTES 

Construção Civil 33 7 21,2 26 78,8 

Automação Industrial 16 0 0 16 100 

Informática 27 5 18,5 22 81,5 

Eletrotécnica 28 4 14,3 24 85,7 

Mecânica 48 4 8,3 44 91,6 

Telecomunicações 16 1 6,2 15 93,7 

Eletrônica 16 2 12,5 14 87,5 

Totais 184 23 12,5 161 87,5 

      Fonte: Relação Professores por área IFSP 2011 
 

Ainda que a presença feminina tenha aumentado nas últimas 

décadas, aparentemente o espaço para as mulheres neste segmento da 

docência ainda parece limitado, o que estimulou a realização da pesquisa. 

Antes do início ao trabalho de campo o projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, via Plataforma Brasil de Registro de Projetos, sob o número 

14808613300000084, com convite às entrevistas por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Fiz opção por uma pesquisa qualitativa e considerei a visão de 

Gonçalves e Lisboa (2007) quando afirmam que esta abordagem: 



17 
 

 

[...] tem sido resgatada nas ciências sociais por se 
considerar que ela abarca uma relação inseparável entre o 
pensamento e a base material, entre a ação de homens e 
mulheres enquanto sujeitos históricos e as determinações 
que os condicionam, entre o mundo objetivo e a 
subjetividade dos sujeitos pesquisados. Esta forma de 
abordagem tem sido valorizada, uma vez que trabalha o 
universo de significados, representações, crenças, valores, 
atitudes, aprofundando um lado não perceptível das 
relações sociais e permitindo a compreensão da realidade 
humana vivida socialmente (GONÇALVES; LISBOA, 2007, 
p. 84). 

Em função dessa e de outras opções a questão da pesquisa 

ficou assim definida: 

Sob a ótica das professoras de disciplinas técnicas e 

tecnológicas das áreas de Mecânica, Eletrotécnica e 

Edificações como se configuram suas trajetórias profissionais?  

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as trajetórias 

profissionais de professoras de disciplinas do ensino técnico e tecnológico 

sob a ótica delas próprias. 

O estudo deu-se, portanto, em uma instituição federal de 

educação localizada na cidade de São Paulo, o IFSP. Dela participaram 7 

professoras que atuavam nas áreas de Mecânica, Construção Civil e 

Eletrotécnica e que ingressaram entre os anos de 1976 e 1999 no IFSP. As 

entrevistas aconteceram entre 2013 e 2014. Foram utilizados dois critérios 

para selecionar as entrevistadas: um deles foi o tempo de experiência 

profissional na docência, de no mínimo 15 anos, no IFSP e o outro que 

tivessem disponibilidade de tempo e interesse para concederem entrevistas. 

Com esses critérios procurei atender às indicações de Morse (1998, apud 

Flick, 2009, p. 125) para quem os informantes das pesquisas devem: [...] “ter 

à disposição o conhecimento e a experiência necessários sobre o tema ou 

objeto para que possam responder às perguntas na entrevista” além de 

“dispor de tempo para serem questionados”. 

As professoras entrevistadas haviam ministrado aulas de 

disciplinas técnicas ou tecnológicas no Instituto. Elas atuaram nas disciplinas 

Eletricidade, Eletrônica Digital, Projetos, Orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso, Empreendedorismo, Materiais de Revestimentos, 

Maquetes, Materiais de Construção, Metrologia, Desenho Técnico, 
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Instalações Elétricas Prediais, Instalações Elétricas Industriais, Máquinas 

Elétricas e Segurança do Trabalho. Em relação à atribuição de aulas, as 

professoras podem ser convidadas para uma disciplina ou escolher atuar em 

cursos diversos, se houver necessidade do Instituto ou conforme interesse 

pessoal, de acordo com suas formações acadêmicas. 

Com relação à formação escolar básica, 5 entrevistadas 

cursaram o Ensino Médio e 2 o Ensino Médio e Técnico de Nível Médio 

simultaneamente. Com relação à formação de nível superior, havia duas 

engenheiras, uma arquiteta e quatro tecnólogas.  

Do grupo de 7 professoras todas cursaram Mestrados, sendo 

que 2 estavam com Doutorados em andamento e uma delas realizando pós-

doutorado. A formação docente de 6 das entrevistadas foi realizada nos 

cursos Esquema I e apenas uma delas realizou curso de Licenciatura em 

Educação Artística.  

Como as professoras estavam constantemente envolvidas em 

atividades na Instituição, possuíam horários de aulas e reuniões de área as 

entrevistas foram realizadas de acordo com seus horários disponíveis; 6 

delas ocorreram na escola e uma no local de residência. A duração das 

entrevistas foi de aproximadamente 60 minutos, entre a chegada e o término 

do encontro. Todas elas foram gravadas e posteriormente transcritas para 

análise. Todas as entrevistadas assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido, apresentado antes do início de cada um dos encontros. 

Fiz a opção por entrevistas mais abertas e narrativas para a 

realização da pesquisa de campo, pois possibilitam buscar uma relação 

entre o individual e o coletivo na atividade docente de mulheres dentro de 

áreas tecnológicas de uma instituição. Segundo Lüdke e André (1986):  

[...] é importante atentar para o caráter de interação que 
permeia a entrevista. Mais do que outros instrumentos de 
pesquisa, que em geral estabelecem uma relação 
hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado, como na 
observação unidirecional, por exemplo, ou na aplicação de 
questionários ou de técnicas projetivas, na entrevista a 
relação que se cria é de interação. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 
p. 34) 

Para Flick (2009, p. 164), as narrativas são mais flexíveis por 
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serem mais abrangentes. Para o autor, “a entrevista narrativa é utilizada 

principalmente no contexto da pesquisa biográfica”. Nas entrevistas se faz 

necessário proporcionar aos que participarem que contem suas histórias 

sobre o tópico de pesquisa. Flick (2009, p. 143) ao comentar sobre a 

expansão de entrevistas em pesquisas qualitativas diz que estas são mais 

positivas, pois ao deixa-las mais abertas, os pontos de vista dos sujeitos 

entrevistados podem ser explorados amplamente do que em questionários 

ou entrevista padronizada.  

Para Goss (2013, p. 224), “O uso de narrativa como forma de 

expressão, de narrar um fato ou contar uma história está presente em toda 

experiência humana, e portanto, pode ser amplamente explorada em 

pesquisas”. 

Ao tratar da pesquisa biográfica Delory- Momberger (2011, p. 

334) ensina que “devemos lembrar que não existe um curso natural da 

existência, nossas representações da vida são uma construção com origem 

na história e na cultura”. Para a autora a narrativa tem sido um dos meios de 

escrita mais utilizados ao falar sobre a vida e identidade, ou seja ela “dá 

lugar à história de vida”. Delory-Momberger (2011, p. 335), ainda apresenta 

uma noção antropológica em seu trabalho cuja visão sobre a vida surge no 

meio cultural e se constrói com a adoção de “forma(s) de representações, 

esquemas, modelos, programas biográficos transmitidos pelas instituições, 

organizações coletivas, grupos sociais”. Assim, o estabelecido pela 

coletividade é de alguma forma incorporado ao âmbito das ações individuais. 

Silva et al, (2007) consideram que ouvir histórias de vida como 

estratégia de pesquisa se justifica porque: 

[...] por meio da história de vida contada de maneira que é 
própria do sujeito, tentamos compreender o universo do qual 
ele faz parte. Isso nos mostra a faceta do mundo subjetivo 
em relação permanente e simultânea com os fatos sociais. 
(SILVA et Al, 2007, p. 31) 

Schütze (2010), que na Alemanha desenvolveu estudos sobre 

entrevistas narrativas, ensina que: 

[...] é importante perguntar-se pelas estruturas processuais 
dos cursos de vida individuais, partindo do pressuposto de 
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que existem formas elementares que, em princípio (mesmo 
apresentando somente alguns vestígios), podem ser 
encontradas em muitas biografias. Além disso, existem 
combinações sistemáticas dessas estruturas processuais 
elementares que, enquanto tipos de destino pessoais 
possuem relevância social. (SCHÜTZE, 2010, p. 210) 

Na visão desenvolvida por Schütze (2010), ao realizar o 

exercício de comparar a história dos indivíduos, constrói-se um “movimento 

social coletivo”, cujas vivências semelhantes passam a ser representativas 

de um grupo social, de uma determinada coletividade.  

Para Flick (2009), o princípio básico para a coleta de dados de 

pesquisa via narrativas foi o apresentado por Hermanns (1995), que tem 

ressonância no que estabeleceu Schütze (2010). Esse princípio apareceu 

descrito da seguinte forma na visão de Hermanns (1995, apud Flick (2009, p. 

165): 

Na entrevista narrativa, solicita-se ao informante que 
apresente, na forma de uma narrativa improvisada, a história 
de uma área de interesse da qual o entrevistado tenha 
participado [...]. A tarefa do entrevistador é fazer com que o 
informante conte a história da área de interesse em questão 
como uma história consistente de todos os eventos 
relevantes, do início ao fim.  

Para Flick (2009, p. 171), “[...] o pano de fundo teórico dos 

estudos que utilizam entrevistas narrativas é, principalmente, a análise de 

opiniões e atividades subjetivas”.  

Por todas essas exposições, considerei que a escolha pela 

entrevista-narrativa auxiliaria a compreender como haviam se dado as 

trajetórias profissionais das professoras de disciplinas das áreas técnicas e 

tecnológicas ao Campus São Paulo. 

Como a opção foi por entrevistas narrativas, fiz uma primeira 

questão aberta sobre como haviam sido suas trajetórias profissionais, passei 

a ouvir seus relatos e posteriormente procurei esclarecer as dúvidas ou 

solicitar mais informações com base em itens relacionados para a entrevista 

que serão apresentados ao final. 

As entrevistas transcritas foram encaminhadas para leitura das 

professoras; houve devolução de duas, com alterações. Essas duas 

narrativas modificadas por elas foram entendidas como texto final de suas 
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contribuições para a tese. Foi solicitado por elas que fosse feita revisão de 

português nos seus depoimentos; assim, o conteúdo das falas foi mantido e 

somente quando necessária alguma correção foi feita, mantendo-se 

integralmente a ideia original. Além disso, os nomes de colegas ou alunos 

citados por elas foram trocados por outros fictícios, de forma a preservar o 

sigilo das pessoas mencionadas. 

Por meio das falas dessas mulheres professoras, o passado foi 

resgatado para abrir novas frentes para o futuro. O passado foi revivido com 

e pelas professoras por meio de suas memórias, trazidas durante suas 

entrevistas. Essas docentes me proporcionaram uma viagem no tempo, indo 

do passado ao presente, do presente ao futuro. Memórias que se 

apresentaram como fonte de conhecimento. 

O passado permitiu repensar ações, conhecimentos e a partir 

desses movimentos reflexivos ficarmos, as entrevistadas e a pesquisadora, 

mais conscientes e críticas a respeito das raízes e laços que uniram e unem 

o ser mulher e o ser docente; a partir desse ponto cada uma de nós poderia 

buscar as transformações possíveis, naquele momento e se consideradas 

necessárias, para poder gerar o novo, aquilo que se faz necessário no hoje. 

Ao entrevistar e retratar aspectos das vidas de docentes 

dessas áreas tecnológicas do IFSP-Campus São Paulo, de certa forma as 

incluímos na história da educação visto que foram presenças marcantes 

como agentes locais e escritoras de uma história real no âmbito da 

educação profissionalizante. 

Meu desejo é que suas experiências como mulheres- docentes 

possam chegar a futuras gerações, que eventualmente venham a consultar 

essa pesquisa.  

Em que pesem as diferenças do ponto de vista pessoal que 

caracterizavam as entrevistadas, o fato de estarem unidas por um mesmo fio 

condutor, qual seja, a atividade docente nas disciplinas técnicas e 

tecnológicas, possibilitou que suas respostas enriquecessem a pesquisa, 

pois vieram à tona fatos inusitados, lembranças sobre alunos e experiências 

pedagógicas que serão apresentadas posteriormente. A beleza das 

vivências, as dificuldades e obstáculos vividos por elas, suas recordações, 

as experiências profissionais geraram profunda admiração e respeito por 
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elas. 

Tendo apresentado a pesquisa e seu desenvolvimento, passo 

agora a descrever a organização do trabalho. 

No primeiro capítulo, elaborei um breve histórico da Instituição 

com uma análise sobre sua importância no cenário metropolitano, além de 

uma caracterização para que os leitores possam adentrar ao contexto em 

que a pesquisa foi realizada. 

Perosa (2009) trouxe informações valiosas que permitiram 

construir uma caracterização da escola a partir de seu endereço atual e as 

possíveis relações com o histórico dos trabalhadores da região onde ela se 

inseriu como veremos posteriormente.  

Barthes (1982) e Santaella (2012) foram importantes na 

compreensão da utilização das imagens de forma mais abrangente e assim 

possibilitaram uma leitura de elementos antes não observados nas fotos da 

instituição apresentadas em sua caracterização. 

No segundo capítulo, procurei fazer uma revisão de estudos 

anteriores sobre a história das mulheres no Brasil. Tal retrospectiva visou a 

estabelecer como se deu a estruturação do papel da mulher na sociedade 

brasileira. O estudo passou pelo levantamento de algumas legislações que 

versavam sobre o feminino no nosso País, questões de gênero e do 

processo de feminização do magistério. Neste capítulo, pequenas biografias 

de algumas mulheres que deram contribuições educacionais e artísticas 

foram trazidas para resgatá-las como mulheres que geraram mudanças, 

procurando estabelecer a partir delas e de suas contribuições em diversas 

áreas, um olhar interdisciplinar sobre o papel da mulher na sociedade 

brasileira.  

A visão de que os problemas que observamos são sempre 

complexos – e normalmente vários contextos se entrelaçam ao observarmos 

um objeto de estudo como um rizoma na visão deleuziana – permeou todo o 

tempo a escrita. Diversos autores lidos foram importantes na produção de 

um histórico das mulheres que possibilitasse a reflexão. Entre elas Del 

Priore e Pinsky (2011) e seus estudos sobre História das Mulheres no Brasil 

e Pinsky e Pedro (2012) com a Nova História das Mulheres no Brasil; 

Almeida (1998) com a Mulher e Educação; bem como outros que me 
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ajudaram a compreender e questionar o papel das mulheres historicamente 

no país e que, de certa forma, até hoje, repercutem na contemporaneidade. 

Freire (1979) se fez presente na redação como grande educador brasileiro, 

por meio de conceitos como estética, visão crítica e a noção de sociedade 

em transição entre outras reflexões a partir de suas obras. O conceito de 

Bourdieu (2010) “habitus” colaborou para o entendimento do universo 

escolar e seu papel por vezes de reprodução. Ainda no segundo capítulo foi 

abordada a formação das professoras entrevistadas e um pequeno histórico 

dos cursos Esquema I, considerados de caráter emergencial que a maioria 

delas frequentou. 

No terceiro capítulo, foram apresentadas as trajetórias 

profissionais dessas mulheres professoras de disciplinas das áreas técnica e 

tecnológica do IFSP- Campus São Paulo. 

Por fim, as considerações finais e algumas sugestões 

decorrentes das análises dos resultados foram apresentadas como possíveis 

contribuições ao tema mulheres e educação profissional no IFSP- campus 

de São Paulo. 
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Capítulo 1 - Da Escola de Aprendizes e Artífices ao 
Instituto Federal de São Paulo: uma rápida viagem no 
tempo 
 

Para contextualizar o leitor sobre o Instituto Federal de São 

Paulo onde a pesquisa foi realizada seguem breves informações do início do 

funcionamento até os dias atuais com informações amplamente divulgadas 

nos relatórios, site e projetos da instituição. 

Em 1909, em pleno período de crescente urbanização e 

aceleração dos processos de industrialização, o presidente da República, 

Nilo Peçanha, deu início a Rede Pública Federal de Ensino 

Profissionalizante, com as Escolas de Aprendizes e Artífices que, nos dias 

de hoje são denominados de Institutos Federais. Cunha (2005) detalhou 

historicamente como se deu a abertura das escolas de aprendizes em seus 

estudos sobre o ensino de ofícios nos primórdios da industrialização e 

Manfredi (2002) desenhou uma trajetória histórica sobre a educação 

profissional no Brasil. 

Naquele período, Nilo Peçanha (1909) apontou como 

justificativa para a criação das escolas de aprendizes artífices:  

[...] o aumento constante da população das cidades exige 
que se facilite às classes proletárias os meios de vencer as 
dificuldades sempre crescentes da luta pela existência; para 
isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 
técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de 
trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade, escola do 
vício e do crime. Estas escolas tinham como objetivo 
oferecer aos menores de idade “desfavorecidos da fortuna” 
uma formação por meio do ensino prático e conhecimentos 
técnicos de caráter manual ou mecânico. (BRASIL, 1909, p. 
1) 

A Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo passou por 

fases de transformação e recebeu outras denominações durante sua 

existência, conforme comentarei a seguir. 

No período entre 1909 e 1936, a escola de São Paulo teve a 
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denominação de Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo1. Os cursos 

eram predominantemente voltados à indústria, sendo o foco, nos demais 

estados do país voltados ao trabalho artesanal e manufatureiro. 

Em 1937, a escola passou a se chamar Liceu Industrial de São 

Paulo, denominação que perdurou até 19422. 

A partir de 1942, foi denominada de Escola Industrial de São 

Paulo3. Nesse período, a escola passou a oferecer gradativamente os 

cursos de fundição, serralheria, mecânica de máquinas, marcenaria e 

cerâmica, além de maestria em fundição, serralheria, e ensino técnico em 

Edificações, desenho técnico e decoração de interiores. 

Em 1959, houve nova mudança na organização escolar e 

administrativa dos estabelecimentos com ensino industrial. Recebeu então 

outra denominação passando a ser chamada de Escola Industrial e Técnica 

de São Paulo4.  

Em 1965, houve nova mudança de nome, passando a Escola 

Técnica Federal de São Paulo5. Nesse período, houve a oferta de cursos 

técnicos integrados (2ºgrau mais uma habilitação profissional técnica de 

nível médio) e, também, o curso complementar que oferecia aos alunos com 

o então segundo grau completo, uma formação com ênfase nos 

conhecimentos voltados à formação técnica. Foi com esse nome que a 

escola cunhou sua imagem de referência em educação profissionalizante na 

metrópole. A excelência dos alunos ali formados passou a ser reconhecido 

na cidade de São Paulo.  

A escola foi transferida do bairro de Santa Cecília e instalada 

em 1976 em um novo prédio, que até hoje a abriga, na Avenida Cruzeiro do 

Sul. 

Foi possível pesquisar e encontrar em Perosa (2009) uma linha 

de reflexão voltada aos motivos históricos interligados com fatores 

                                                           
1 O Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, criou 19 escolas e entre elas uma no 
Estado de São Paulo. 
2 Denominação dada pela Lei n.° 378, de 13 de janeiro de 1937 
3 Denominação dada Decreto-Lei n.º 4.127, de 25 de fevereiro de 1942.  
4 Lei n.º 3.552, 16 de fevereiro de 1959, que dispõe sobre nova organização escolar e 
administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e 
Cultura e dá outras providências. 
5 Lei n.º 4.759, 20 de agosto de 1965, que dispõe sobre a denominação e qualificação das 
Universidades e Escolas Técnicas Federais. 



26 
 

 

socioeconômicos que definiam a localização física de várias escolas na 

cidade de São Paulo, reflexão essa que estendi para o IFSP. A sede atual foi 

construída nas proximidades da região do Brás e Pari. A autora em questão, 

ao identificar a localização de escolas antigas, relata que, na cidade de São 

Paulo, houve uma oposição entre a localização nos bairros destinados à elite 

e aos operários, onde havia, segundo autora, uma região plana inundável. 

Segundo ela: 

Esta região deu origem a bairros operários como o Brás, a 
Moóca, o Pari, que eram procurados por artesãos, operários 
e empregados qualificados, muitos deles recém-chegados 
na cidade e contratados pelas inúmeras fábricas e grandes 
armazéns do comércio instalados ali. Tais atividades 
econômicas atraíram um vigoroso comércio local, que 
transformou o Brás em centro comercial e palco das 
principais revoltas operárias do início do século. A 
composição social da região foi progressivamente 
constituída, não apenas por trabalhadores manuais das 
fábricas, mas também por uma classe média de pequenos 
comerciantes e trabalhadores assalariados dos serviços 
terciários. (PEROSA, 2009, p. 61) 

Pensar sobre a localização atual do prédio de uma escola 

profissionalizante no bairro do Canindé, próximo ao Pari e Brás, bairros de 

operários no passado, propicia reflexões sobre o local da instituição e a sua 

função social e econômica, abarcando o imaginário de uma cidade como 

São Paulo que recebeu inúmeros imigrantes.  

Essas indicações sobre o local onde ocorreu a construção do 

prédio em 1976 nas imediações do Brás e Pari remetem ao passado da 

educação profissional em São Paulo, quando os cursos eram oferecidos às 

classes operárias que viviam, trabalhavam e habitavam nas localidades 

menos valorizadas economicamente da cidade. Lembro que houve ainda, 

segundo Perosa (2009), na região do Brás revoltas do operariado no início 

do século que trabalhava na produção e no comércio. 

As informações históricas dadas por Perosa (2009, p 61) 

quando se refere aos anos iniciais do século XX e a distribuição da 

população foram: “As transformações da cidade opuseram os bairros mais 

ricos aos subúrbios, localizados na porção leste de São Paulo, em uma 

ampla várzea que, quando ultrapassada, dava acesso a uma região plana 
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inundável”. Essa noção da construção em uma área inundável nas 

proximidades do Rio Tietê foi reforçada posteriormente na entrevista 

realizada com um profissional da área de Construção Civil do IFSP, que teve 

acesso à parte do histórico arquitetônico do prédio situado hoje a da Rua 

Pedro Vicente. Durante a entrevista para ampliar o conhecimento e dirimir 

dúvidas sobre a instituição e sua história foi esclarecido por ele, com relação 

ao prédio que hoje ocupa a Rua Pedro Vicente, que: 

Essa região onde está implantada a escola na Rua Pedro 
Vicente 625, no Canindé, era um banco de areia, era um 
braço do rio Tietê que precisou ser aterrado. A prefeitura 
não tinha doado, ela cedeu essa área para a escola. Iniciou-
se a construção e foi então aterrada essa área que era 
como uma lagoa por causa do braço do rio... (Entrevista 
realizada em 2013 com um profissional setor de obras do 
IFSP) 

Entendo que essa presença das escolas em bairros de acordo 

com a classe social nos remete a uma reflexão sobre a região onde foi 

realizada a construção da escola atual. As possíveis intersecções entre 

local, público e escola permeiam o imaginário que se tem sobre a educação 

profissionalizante desde seus primórdios, como se aprendizagem 

profissional e pobreza caminhassem juntas. 

A construção da nova sede da escola se deu durante parte do 

regime militar (1964-1985). Esse período em que, segundo Bittar e Ferreira 

Junior (2008), a visão da educação no Brasil estava diretamente ligada a 

lógica dos interesses econômicos. 

Pude identificar o período da construção no relato do 

profissional de obras da instituição conforme segue abaixo.  

Naquela época foi feito um concurso, isso na década de 
60/70. Um concurso promovido na época em que era Escola 
Técnica de São Paulo para que fosse feita a concepção 
arquitetônica do novo prédio. A nova escola que se edificaria 
com maior terreno visando à futura expansão, que se deu, 
em meu entendimento, num período propício para o 
investimento em um novo espaço escolar profissionalizante. 
Naquela visão de educação e progresso, as expectativas na 
área educacional eram a da educação a serviço do 
crescimento econômico. O investimento numa construção 
de uma nova escola para o aprendizado profissionalizante 
poderia ser visto como uma impulsão na formação de 
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profissionais nas áreas técnicas dentro da cidade de São 
Paulo. (Entrevista realizada em 2013 com um profissional 
setor de obras do IFSP) 

O investimento e a liberação de verba por parte do governo 

federal para a construção do novo e amplo prédio onde hoje está localizado 

o IFSP ocorreu num período em que é possível pensar na relação entre a 

educação tecnicista e a produtividade econômica pretendida para o período, 

pois o governo militar, segundo Bittar e Ferreira Júnior (2008), dentro da 

proposta “Brasil Grande”, pensava, naquele período, a educação em relação 

direta com a economia6. 

Com relação a mudança de denominação, passado longo 

período como Escola Técnica Federal, no ano de 1999, a escola 

transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo7. 

A troca de nome foi acompanhada de outras mudanças de caráter 

pedagógico, curricular e administrativo. Houve ampliação na oferta de vagas 

com a criação de cursos superiores tecnológicos, que não existiam na 

instituição.  

O período de mudança de Escola Técnica Federal para Centro 

Federal de Educação Tecnológica gerou alterações na rotina do ambiente 

escolar. Até aquele momento, os professores atuavam no ensino médio e 

técnico, e não no nível superior na instituição, apesar de parte dos docentes 

exercerem-na em outros locais. 

A mudança na legislação determinou a separação entre ensino 

médio e profissionalizante, o que levou ao término dos cursos integrados 

amplamente conhecidos e reconhecidos na cidade, passando o CEFET-SP 

a oferecer o ensino médio com duração de 3 anos e o ensino técnico de 

nível médio em separado nas formas concomitante ou subsequente. Com a 

separação, o curso integrado, ou seja, a proposta curricular em que os 

alunos faziam sua formação técnica integrada ao ensino médio em quatro 

anos deixou de existir e as duas formações passaram a ser oferecidas 

separadamente. A comunidade escolar manifestou-se sobre as mudanças 

                                                           
6 Informações adicionais sobre o período disponíveis no artigo Educação e Ideologia 
Tecnocrata na Ditadura Militar de Ferreira Jr e Bittar no Cadernos Cedes, Campinas, vol. 
28, n76, p.333-355.  
7 Decreto 18 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a implantação do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de São Paulo-CEFET-SP e dá outras providências. 



29 
 

 

de diversas formas; parte dela em concordância com a nova proposta, outra 

em total discordância e um terceiro grupo aguardando os novos rumos, com 

expectativa sobre o que aconteceria. 

Quando a instituição ainda estava em fase de procura de uma 

estruturação, como CEFET, surgiu uma nova mudança, proposta em 2008, 

tornando-a Instituto Federal.  

Toda mudança, como já esperado, gera ansiedade, 

expectativas, questionamentos e possíveis momentos de crise, de alteração 

de crenças e valores. Durante esse período tenso e conflituoso, mas 

necessário a uma instituição que, formada por pessoas, tende a se 

transformar no decorrer de sua existência e das mudanças de profissionais, 

gestores e políticas adotadas pelo governo federal, passou a instituição, em 

meu entendimento, por uma crise de identidade - se assim pudermos 

chamar -, resultando não em uma nova identidade, mas numa identidade 

multifacetada diante da multiplicidade de cursos oferecidos e suas 

especificidades. 

Com a criação dos Institutos Federais, outras condições foram 

exigidas, pois os IFE´s passaram a ter autorização para ampliar a oferta de 

cursos superiores em diversas outras áreas como engenharias, formação de 

professores, especializações e mestrado profissional, que foram iniciados 

gradativamente. Os cursos técnicos integrados voltaram a funcionar. O 

doutorado, até 2014, ano do término dessa tese, não havia sido oferecido, 

mas estava dentro de futuros projetos. O último curso de graduação 

aprovado foi o de Arquitetura, tendo ingressado em 2014 a primeira turma de 

alunos no Campus São Paulo. 

Hoje os objetivos dos Institutos Federais constantes em lei8 

são: 

[...]ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
ministrar cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 
estendendo seus benefícios à comunidade, desenvolver 
atividades de extensão em articulação com o mundo do 

                                                           
8 Lei n.º 11.892, 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia. 
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trabalho e os segmentos sociais, estimular e apoiar 
processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional. (BRASIL, 
2008) 

No nível de educação superior, o IFSP pode ministrar cursos 

de tecnologia, licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, 

cursos de bacharelado e engenharia, cursos de pós-graduação lato sensu 

de aperfeiçoamento e especialização e cursos de pós-graduação stricto 

sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o 

estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com 

vistas ao processo de geração e inovação tecnológica. 

Falo de uma instituição centenária na cidade de São Paulo, 

que em 2009 completou seus cem anos em conjunto com as demais escolas 

de outros estados, criadas no mesmo decreto por Nilo Peçanha. As 

festividades ocorreram com programação extensa visando à comemoração 

de uma longa trajetória na formação de profissionais por meio da Rede 

Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Para as 

comemorações, houve lançamento de selo de autoria de Millie Britto (2009), 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT-Correios), que 

remete a um resumo do histórico da educação profissional9. 

 

Figura 1 -  Selo comemorativo do centenário da 
Educação Profissional de Autoria Millie Brito com vinheta. 
[Reprodução] - Correios 2009. 

 
 

                                                           
9 “O selo destaca o mapa do Brasil ao centro, com a indicação de todas as Instituições já 
existentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e aquelas previstas no 
Plano de Expansão. Sobreposto, ocupando toda a área de grafismo, o numeral 100, alusivo 
ao centenário. Nas laterais, aparecem dois profissionais em atividade e, em segundo plano, 
à esquerda, uma roda dentada, peça que representa o processo inicial de industrialização 
do País, época da criação da Rede Federal, base de formação de tantas gerações de 
técnicos que por ela passaram”. Descrição do trabalho do artista se encontra disponível em: 
<www.correios.com.br/selos/selos_postais/selos_2009 /selos2009_20.cfm>                                                                                                                                                                       
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Uma das diferenças entre os Institutos Federais e as 

Universidades Federais se encontra na destinação da porcentagem de 

vagas para os cursos. No caso dos institutos, cabe garantir o mínimo de 

50% de suas vagas em cursos para atender a formação profissional técnica 

de nível médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos; o mínimo de 20% 

de suas vagas para atender a formação de professores, por meio das 

licenciaturas e programas especiais de formação pedagógica, e as vagas 

restantes podendo ser utilizadas para atender demandas específicas de 

cada campus do instituto nas suas regiões. 

1.1 Conhecendo o Campus São Paulo do IFSP 

 

O estudo se deu num dos campi do Instituto Federal de São 

Paulo, que possui aproximadamente 38 campi, além de 19 polos de 

Educação a Distância (EaD), distribuídos pelo Estado de São Paulo entre a 

Capital e interior.  

Como comentei anteriormente, o IFSP passou por outros dois 

locais antes de se estabelecer no endereço atual no bairro do Canindé, 

tendo ocupado um galpão no bairro da Luz e também um prédio no bairro de 

Santa Cecília. 

Desde 1976, o Campus São Paulo está localizado na Rua 

Pedro Vicente, 625, no bairro do Canindé, com outra entrada pela Avenida 

Cruzeiro do Sul, 1000, na cidade de São Paulo, ocupando uma sede com 

área de quase 60 mil metros quadrados. O IFSP Campus São Paulo possui 

aproximadamente 6 mil alunos e 500 funcionários. 

O espaço físico também é um código de leitura que mostra por 

onde os sujeitos transitam; assim sendo, veremos como se dá no campus, 

atualmente, a distribuição dos vários ambientes, conforme especificado no 

Relatório de Gestão (2011):  

O espaço físico do Campus São Paulo abriga 16 
laboratórios de Informática, dois laboratórios de Geografia, 
um laboratório de Turismo, seis laboratórios de Física, 13 
laboratórios de Mecânica, nove laboratórios de Elétrica, seis 
laboratórios de Eletrônica e Telecomunicações e dez 
laboratórios de Construção Civil, e turmas de outros cursos 
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podem beneficiar-se da utilização destes espaços. A 
estrutura física do Campus São Paulo abriga espaços 
administrativos e de uso acadêmico, dedicados ao 
atendimento de estudantes e servidores, e mais quatro salas 
de redação, duas salas de desenho, três salas de projeção, 
60 salas de aula tradicionais, três auditórios para 180, 130 e 
80 pessoas e uma biblioteca, além de ambientes 
apropriados para a prática da Educação Física e desportos, 
como uma pista de atletismo, um campo de futebol 
gramado, um campo de futebol de areia, quatro quadras 
poliesportivas, uma sala para condicionamento físico e dois 
vestiários. (RELATÓRIO GESTÃO IFSP, 2011, p. 38) 

Seguem elencados os cursos ofertados pela instituição. Além 

dos cursos apresentados no Quadro 1 outros podem ser criados ou extintos 

em decorrência de programas propostos pelo Ministério da Educação (MEC) 

ou por escolhas institucionais. 
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Quadro 1 -  Cursos Oferecidos no campus São Paulo 

CURSOS TÉCNICOS 

PROEJA (Programa Nacional de 
Integração da Educação 

Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de 

Jovens e Adultos) 

TÉCNICOS INTEGRADOS 
TÉCNICO CONCOMITANTE OU 

SUBSEQUENTE 

Curso Técnico em Qualidade 
integrado  

ao Ensino Médio 
 

Em Eletrônica Em Edificações 

Em Eletrotécnica Em Eletrotécnica 

Em Informática 
Em Telecomunicações 

Em mecânica 

CURSOS SUPERIORES 

CURSOS DE TECNOLOGIA DO 
CAMPUS SÃO PAULO BACHARELADOS LICENCIATURAS 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Engenharia Civil 
Licenciatura em Ciências 

Biológicas/Biologia 

Tecnologia em Automação 
Industrial 

Engenharia de Controle e 
Automação 

Licenciatura em Física 

Tecnologia em Gestão da 
Produção Industrial 

Engenharia da Produção Licenciatura em Geografia 

Tecnologia em Gestão de 
Turismo 

Arquitetura e Urbanismo 

Licenciatura em Letras 

Tecnologia em Processos 
Gerenciais 

Licenciatura em Matemática 

Tecnologia em Sistemas 
Elétricos 

Licenciatura em Química 
Tecnologia em Sistemas 

Eletrônicos 

CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU LATO SENSU 

Mestrado Profissional em Automação 
e Controle de Processos 

Especialização em Formação de 
Professores - ênfase magistério superior 

Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências e Matemática 

Especialização em Formação de 
Professores - ênfase educação básica 

  
Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional 
Especialização Profissional em Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

Mestrado Acadêmico em 
Engenharia Mecânica 

Especialização em Aeroportos - 
Projeto e Construção 

Especialização em gestão da 
Tecnologia da Informação 

Fonte: www.ifsp.edu.br e www.spo.ifsp.edu.br. 
 

 

http://www.ifsp.edu.br/
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O Conselho Superior, órgão máximo da Instituição tem caráter 

deliberativo e consultivo. Ele se constitui de um grupo com representantes: 

do MEC, de egressos, de docentes, de discentes, dos funcionários técnico-

administrativos, da Sociedade Civil, dos diretores de campi, do ex-reitor e é 

presidido pelo reitor da gestão 2013-2016. Composto por 42 homens, 7 

mulheres e 9 cargos em vacância na data da consulta (16/04/2014).  

Como o foco da pesquisa foi direcionado a mulheres docentes 

em disciplinas técnicas e tecnológicas, foi relevante observar a pequena 

participação de mulheres docentes nesse órgão máximo colegiado da 

Instituição. No segmento de representantes dos docentes, de um total de 

dez vagas a serem distribuídas entre titulares e suplentes, não existia 

nenhuma professora que os representasse. Nas vagas no colégio de 

dirigentes direcionadas aos representantes de diretores de campi, das dez 

vagas existentes e distribuídas entre os docentes, existia somente uma 

professora da área de matemática que exercia direção geral em um dos 

campi do interior do Estado de São Paulo.10 

Com relação ao prédio onde hoje funciona o Campus São 

Paulo, seu projeto arquitetônico é de 1969. Os projetistas foram Zenon 

Lotufo, Vitor A. Lotufo - seu filho -, Victor Pini e Cláudio Sganzerla. O 

pesquisador Modenese (2008)11 apresentou a planta da escola em sua 

pesquisa de mestrado e informou que o projeto foi vencedor de um concurso 

para arquitetos com experiência em edifícios escolares.  

A utilização de concreto armado no prédio construído era uma 

das características do trabalho arquitetônico do projetista Zenon Lotufo que 

desenvolveu outros projetos ao lado de Oscar Niemeyer como o Parque 

Ibirapuera na cidade de São Paulo. 

Com relação ao prédio e ao trabalho do arquiteto Zenon Lotufo, 

pude identificar alguns de seus traços mais marcantes como profissional da 

arquitetura, que foram discutidos na dissertação de Modonese (2008) que 

versa sobre sua vida e obra.  

As linhas retas como utilizadas no saguão do Campus São 

                                                           
10Informação em site institucional: http://www.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/conselho-
superior/903-quem-e-quem-no-conselho.html 
11 Dissertação de mestrado de Modenese (2008) intitulada “Entre linhas e Curvas: A teoria e 
a prática na obra de Zenon Lotufo”. USP. 
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Paulo eram uma das características do arquiteto Zenon Lotufo que, segundo 

Modenese (2008), as utilizava pela influência de Le Corbusier, arquiteto 

suíço, que inspirou formas utilizadas em seus trabalhos arquitetônicos.  

Imagens de planta disponíveis na Revista de Arquitetura 

Acrópole (1969), Escola Técnica Federal, página 39, edição número 363 de 

1969.12 

O Campus estudado convive, na região onde está instalado 

desde 1976, com um amplo comércio em torno dos bairros Pari e Brás. Para 

localizá-lo na região, temos em seu entorno algumas unidades de outras 

escolas e faculdades profissionalizantes como o Liceu de Artes e Ofícios, a 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC) e Escolas Técnicas 

Estaduais (ETEC). O acesso ao prédio se dá por meio de ampla rede de 

transporte público com várias linhas de ônibus, estação de acesso ao 

Metropolitano de São Paulo (metrô) por meio das estações “Armênia” e 

“Tietê”, sediando esta última o maior terminal rodoviário da América Latina.  

O Campus São Paulo do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo possui um formato administrativo em que 

a divisão dos professores ocorre por áreas, sendo esses alocados nelas 

segundo sua formação e área de atuação dentro da Instituição. 

Quanto à organização, os cursos superiores, técnicos 

concomitantes e licenciaturas são semestrais e os cursos técnicos 

integrados ao ensino técnico de nível médio, anuais. Os projetos de curso 

são elaborados pelas diferentes áreas do campus e apresentados ao 

Conselho Superior para aprovação sempre que a legislação assim exigir. O 

estágio somente é obrigatório quando previsto no Plano de Curso, do 

contrário pode ocorrer por interesse do aluno, mas não possui caráter 

curricular. Os planos de ensino são elaborados pelos professores e revistos 

anualmente nos períodos de planejamento escolar, definidos no calendário 

escolar. A organização curricular se dá por meio de áreas em que 

professores e suas disciplinas se concentram, de acordo com divisão 

administrativo-pedagógica interna conforme demonstrado a seguir. 

                                                           
12 Fonte: Projeto Digitalização e Acesso Online à Revista Acrópole Conservação e 

Preservação da Memória da Arquitetura e Urbanismo-FAU. Disponível em: http: 
//www.acropole. fau.usp.br/edição/363.  Acesso em :/2014. 
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As áreas em que os docentes ministram disciplinas de 

formação geral, propedêuticas ou do núcleo comum, como são chamadas no 

cotidiano, são definidas conforme segue desde a transformação em CEFET 

a partir do ano 1999. A Coordenadoria de Códigos e Linguagem (CCL) é 

constituída de professores da área de língua portuguesa, educação física, 

artes e inglês. A Coordenadoria de Sociedade e Cultura (CSC) é composta 

por professores de geografia, sociologia, filosofia e história e a 

Coordenadoria de Ciências e suas Tecnologias (CCT) abriga os professores 

de matemática, física, biologia e química.  

Outros professores estão vinculados a áreas de formação 

técnica e tecnológica e ministram aulas para os cursos técnicos de nível 

médio, tecnológicos, bacharelados ou pós-graduação, atuando também nas 

disciplinas específicas das profissões. Formam o grupo de professores de 

áreas técnicas desde 1999 as seguintes coordenações: Coordenadoria de 

Mecânica (CME), Coordenadoria de Eletrotécnica (CEL), Coordenadoria de 

Informática (CIN), Coordenadoria de Telecomunicações (CTE), 

Coordenadoria de Eletrônica (CEO), Coordenadoria de Construção Civil 

(CCC), Coordenadoria de Turismo (CTH) e Coordenadoria de Automação 

Industrial (CAI). Nessas coordenadorias, encontrei o grupo de mulheres que 

foi foco da pesquisa, pois, nessas áreas, foi possível observar 

predominância dos profissionais do sexo masculino entre os professores e 

surgiu o interesse pelas as experiências das professoras que ali atuavam.  

Para complementar a caracterização da instituição resolvi 

apresentar dados da tabela de vencimentos dos docentes, pois acredito que 

os valores percebidos talvez seja um dos itens a serem levados em conta 

para a presença de um maior número de homens na docência de disciplinas 

técnicas e tecnológicas. Com relação aos rendimentos dos docentes do 

campus São Paulo, constam os valores detalhados numa tabela mais ampla 

e aqui resumida, sendo os critérios de remuneração estabelecidos de acordo 

com a capacitação profissional, tempo de casa e avaliações periódicas. Os 

contratos de trabalho podem ser de 20 ou 40 horas semanais e também com 

opção de dedicação exclusiva. Para a carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico os valores previstos na tabela 2 com vigência 

a partir de 2014 são os que seguem: 
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Tabela 2 - Remuneração carreira de magistério do ensino básico, 
técnico e tecnológico 

Regime 20 horas de trabalho -2014 

Formação Início Carreira Total Final de Carreira Total 

Graduação 1966,67 2801,7 

Aperfeiçoamento 2036,49 2905,67 

Especialização 2119,02 3145,27 

Mestrado 2394,74 3520,66 

Doutorado 2752,6 4334,73 

   

   

Regime 40 horas de trabalho 

Formação Início Carreira Total Final de Carreira Total 

Graduação 2764,45 4146,71 

Aperfeiçoamento 2874,67 4210,32 

Especialização 3017,58 4551,42 

Mestrado 3599,5 5225,71 

Doutorado 4699,21 7052,79 

   

   

Regime Dedicação Exclusiva 

Formação Início Carreira Total Final de Carreira Total 

Graduação 3804,29 6363,17 

Aperfeiçoamento 4155,78 6801,48 

Especialização 4412,51 7251,19 

Mestrado 5736,27 9299,81 

Doutorado 8344,64 15956,07 

Fonte: Elaborado a partir da Tabela de Remuneração Aplicável à 
carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico da 
Universidade Tecnológica do Paraná baseada na Lei nº 12.772, de 
28 de dezembro de 2012. 

 

1.2 . Olhares e Reflexões a partir da leitura de imagens 

Para Santaella (2012, p. 58), as “imagens se tornam símbolos 

quando o significado de seus elementos só pode ser entendido com a ajuda 

do código de uma convenção cultural”.  

Assim, a relação entre a imagem do prédio construído do IFSP  

levou-me a uma possível leitura sobre a relação entre o projeto de educação 

para o período e as formas criativamente propostas no projeto escolhido 

para construção da antiga Escola Técnica Federal hoje Instituto Federal De 
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São Paulo- Campus São Paulo. Para que pudesse realizar a leitura das 

imagens da instituição que virão mais à frente alguns autores foram lidos 

como referenciais e citados abaixo. 

Ao observar e pensar sobre as imagens, a definição de “Signo” 

passou a ser entendido no texto como no sentido dado por Santaella (2008): 

[...] qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um 
livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, uma 
pessoa, uma mancha de tinta, um vídeo, etc) que representa 
uma coisa, chamada de objeto do signo, e que produz um 
efeito interpretativo, em uma mente real ou potencial, efeito 
esse chamado de interpretante do signo. (SANTAELLA, 
2008, p. 8) 

Também Barthes (1982), que tratou sobre a fotografia em seus 

textos sobre o óbvio e o obtuso, me auxiliou na compreensão de que 

poderia, nas análises, ir além do que é visível e evidente. Ele me transportou 

ao sentido conotativo das imagens. 

Para Meneses (1998, p. 92), “os objetos materiais têm uma 

trajetória, uma biografia”, afirmação que me proporcionou novas leituras do 

local de pesquisa, quando então pude construir reflexões a partir das 

informações sobre o estilo adotado na arquitetura e sua possível relação 

com a fase histórica em que se deu sua construção. 

Observar é um exercício. As observações levam a reflexões 

inúmeras, e nos fazem questionar o que muitas vezes olhamos de forma 

espontânea e natural. Com esse conhecimento que individualiza o olhar 

toma-se consciência do que está por trás do visível. Mas, além do prédio, 

que será apresentado a seguir por meio de fotos, outros signos puderam ser 

observados como remanescentes da época de construção: os alertas 

sonoros em alto volume para avisar o começo e término das aulas (sinal); as 

médias anuais dos alunos medidas em décimos (5,8- 5,9), que exprimiram 

grande rigor numérico adotados por muitos anos e poderia levar ou não a 

reprovação dos alunos; sua estrutura administrativa extremamente 

setorizada, própria a alguns sistemas industriais, que se refletiram na escola 

profissionalizante.  

A seguir, são apresentadas imagens do IFSP que remeteram a 

alguns signos. A partir deles procurei construir uma relação entre a 
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arquitetura do IFSP e a visão governista sobre educação que permeou o 

período em que o novo prédio do IFSP-Campus São Paulo foi construído. 

Naquele período entre os anos 60, 70, em que a escola atual foi projetada e 

construída houve o predomínio, pelo governo da época, de uma visão de 

que a educação estava a serviço dos interesses econômicos e, portanto, 

acredito que o projeto escolhido tenha difundido essa visão.  

Como o objetivo do prédio era o de oferecer espaços para 

formar técnicos para o mercado de trabalho, a utilização do formato de uma 

fábrica, por parte dos projetistas que o idealizaram, foi uma ideia diferente e 

provavelmente considerada pertinente. A foto 1, a seguir, mostra uma vista 

geral do campus.  

Foto 1 -  Vista Geral Campus São Paulo. Ao fundo prédios 
do bairro Pari 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 
 
 

Ao observar a construção na foto 1 e a área externa, pude 

visualizar duas “torres” que lembram uma fábrica com formato de chaminés. 

Ao fazer me lembrar de um ambiente onde a produção ocorria, a imagem 

levou a pensar na relação entre educação e trabalho e, consequentemente, 

progresso, ideia que permeava a visão de educação em seu período de 

construção. A escola representada na arquitetura como uma “fábrica” de 

formação fica revelada na estética do prédio.  

O acesso às salas de aula foi idealizado para ser feito por 
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rampas como mostradas na foto 2, sendo que duas delas são em formato de 

caracol e uma, mais recente, foi construída para atender legislação sobre 

acessibilidade. As laterais das rampas são envidraçadas. Os vidros laterais 

podem ter sido pensados como uma forma de integração entre o interior e o 

exterior, um aproveitamento da beleza natural do lugar, que foi em parte 

preservada.  

Como professores e alunos vivem na sociedade em realidades 

diversas e trazem de seu contato com o meio exterior expectativas, valores, 

sonhos, conhecimentos, suponho que a interação escola-sociedade possa 

simbolicamente estar presente nas rampas envidraçadas. Uma ascensão 

social facilitada a um nível superior de emprego e cidadania perpassa a 

simbologia que pode haver numa rampa. Ao observar uma rampa, lembro de 

crescimento, de desenvolvimento e de elevação, que podem vir a ser 

adquiridos pelo homem por meio do trabalho e aquisição de novos 

conhecimentos. 

Em relação às rampas, as linhas curvas que aparecem são 

uma entre outras características do trabalho do arquiteto Zenon Lotufo. Essa 

característica se originou, possivelmente, da influência recebida por ele na 

escola carioca de arquitetura, segundo Modenese (2008). Essa influência 

carioca foi explicitada na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais da 

seguinte forma: 

Trata-se originalmente da obra produzida por um grupo 
radicado no Rio de Janeiro, que, com a liderança intelectual 
de Lucio Costa (1902-1998) e formal de Oscar Niemeyer 
(1907-2012), cria um estilo nacional de arquitetura moderna: 
uma espécie de brazilian style, que se dissemina pelo país 
entre os anos 1940 e 1950, contrapondo ao international 
style, hegemônico até os anos 1930. 13 (ENCICLOPÉDIA 
ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS, 2014) 

 

 

 

 

                                                           
13 Informações da Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. Disponível em: 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_te
xto&cd_verbete=881. Acesso em: 2014 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=881
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=881
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Foto 2 -  Torre de Acesso ao Piso Superior do Campus 
São Paulo. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 
 
 

A escola oferece amplo espaço para prática de esportes, como 

quadras e uma pista de corrida apresentados na foto 3. Além das aulas de 

Educação Física, existem as atividades esportivas que têm sido estimuladas 

para que os alunos participem constantemente de jogos escolares na cidade 

de São Paulo como também em outros estados da federação com 

acompanhamento pedagógico. A educação física faz parte do currículo dos 

cursos técnicos integrados e de alguns cursos superiores com disciplina 

voltada à qualidade de vida. Ela pode ser oferecida aos demais alunos da 

comunidade escolar para participação por meio de jogos e atividades extras. 

Ao propiciar o contato entre os alunos por meio de jogos e outras atividades 
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esportivas colaborativas questões como colaboração, liderança, 

solidariedade, responsabilidade são trazidos à tona, e que são vivências que 

podem vir ser importantes para o futuro desempenho profissional dos 

alunos.  

Foto 3 -  Área de Esportes do Campus São Paulo. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 
 
 

Adentrando ao prédio encontra-se o saguão central, que tem 

210 metros de extensão, como apresentado na foto 4, que proporciona à 

comunidade escolar um amplo espaço de convivência durante os intervalos, 

antes e depois das aulas. Existem grandes portas de acesso a ele pelo lado 

externo do saguão, de forma que os equipamentos de grande porte, 

pensados para a produção e para os laboratórios, provavelmente teriam fácil 

acesso por estas passagens. A aprendizagem prática dos alunos que iriam 

trabalhar para o Brasil crescer, conforme preconizado naquele período, se 
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daria também pelo contato com o saber fazer com o uso dos maquinários 

necessários. Hoje o mundo do trabalho passa por modificações, muitas 

vezes um simples programa de computação resolverá boa parte da 

produção. Equipamentos automatizados que deverão com o passar do 

tempo ser cada vez mais uma extensão da inteligência e dos braços dos 

homens. 

Foto 4 - Saguão do Campus São Paulo.  

 
Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 

 
 

Os laboratórios associados às diferentes disciplinas técnicas 

oferecem oportunidade aos alunos de vivenciarem o que encontrarão fora da 

escola, no mercado de trabalho. A foto 5 vincula-se à área de Construção 
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Civil. A relação entre formação e trabalho e outras questões aparecem, 

especialmente porque, no Brasil, o Ensino Médio tem sido pensado 

alternadamente como espaço de formação acadêmica geral, de formação 

acadêmica e profissional integradas e de formação técnica mais específica. 

Os cursos profissionalizantes podem oferecer conhecimentos e experiências 

que facilitam a inserção no mercado de trabalho, mas, para estreitar as 

relações entre escola e mundo do trabalho, a escola vem oferecendo setor 

de estágios com a proposta de realização da integração escola-empresas. 

 

Foto 5 - Área dos Cursos de Construção Civil do Campus 
São Paulo e seus laboratórios. 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 

 

As fotos e as leituras possíveis a partir delas... Exigem 

exercício e persistência para desenvolver o olhar para além do visível. 

Pretendi que as pequenas chamadas feitas, os questionamentos, a vontade 
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despertada de educar o olhar, favorecer pinceladas de reflexão que 

pudessem ser realizadas dentro ou fora das escolas e, de modo especial, 

nas salas de aula. 

Os sentidos conotativos das imagens auxiliam na análise de 

cenários, situações, realidades sociais que as perpassam. Minha proposta 

foi aqui realizar uma leitura da fotografia dentro de um contexto mais amplo, 

permeado pela cultura e história da instituição e ela continua com as 

mudanças no nome da escola e em seus objetivos, em função da política 

educacional vigente em cada época. 

Foto 6 -À esquerda placa com denominação atual de Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia e, à direita em grandes letras o antigo nome Escola Técnica 
Federal de São Paulo. 

Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014.  
 

Essas mudanças constantes aparecem na foto 6 em que 

nomes antigo e novo se misturam, dificultando aos que não conhecem a 

instituição identificar o espaço específico em que adentram. O nome atual 

Instituto Federal de São Paulo tem menor visibilidade, conforme verifica-se 

na fotografia acima.  

Ao mudarem-se os objetivos e missão institucional, as rotinas 

administrativas e pedagógicas também passam por alterações que exigem 

reorganização e planejamento. 

Por outro lado, estas constantes mudanças poderiam ser vistas 

como uma das possíveis causas da busca, pelo IFSP, por um 

reconhecimento maior por parte do mundo empresarial e do público em 

geral, pois o nome que até hoje ecoa como “marca educacional”, no sentido 

de uma “grife”, é o de Escola Técnica Federal de São Paulo, não tendo sido 

o “Instituto” incorporado totalmente pela comunidade após anos da 

mudança.  

Tenho a percepção, em relação à comunidade em geral, que 

os alunos daquele período de 1965 a 1999 recebiam os conhecimentos 
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necessários para se tornarem profissionais com perfil adequado para a área 

escolhida e tinham a oportunidade de construir uma rica e sólida formação 

geral que os preparava para a vida nos cursos integrados com uma carga 

horária ampla que atendia tanto as disciplinas técnicas como as do ensino 

médio em geral além do estágio.  

Com a mudança de Escola Técnica para CEFET–SP e a nova 

realidade de oferta de cursos tecnológicos, e, posteriormente, para IFSP, 

com os cursos de formação de professores, especializações, mestrados e 

uma ampla gama de outras ofertas à comunidade, a instituição passou por 

uma nova experiência dentro do universo educacional que, 

consequentemente, levou a um período de transformações nos processos e 

estruturas anteriormente existentes envolvendo toda a comunidade escolar. 

O Instituto Federal de São Paulo tem procurado preparar seu 

corpo docente para capacitação profissional e os servidores da instituição 

são estimulados a participar de cursos de especialização, mestrados, 

doutorados e pós doutorados. No segundo semestre de 2014 foram 

disponibilizadas para afastamento com finalidade de estudo em 2015 o total 

de 50 vagas para participação de docentes em cursos de pós-graduação e 

14 vagas para os servidores técnico-administrativos de todo o IFSP. 

Atualmente, percebo um trabalho constante para que o nome 

Instituto Federal de São Paulo seja mais divulgado e fortalecido na 

sociedade paulistana. Ações nesse sentido têm sido desenvolvidas por meio 

da participação de alunos e servidores em congressos nacionais e 

internacionais, levando o nome do instituto; o marketing institucional conta 

com o trabalho persistente da Comunicação Social; há participação em 

feiras e eventos de toda ordem e as atividades esportivas levam o nome da 

escola em jogos interescolares.  

Com relação à pequena representatividade de professoras nos 

altos graus de gerenciamento, pode-se observar a foto da galeria de ex-

dirigentes na foto 7. Na galeria, vê-se apenas fotografias de gestores 

homens, pois, até o momento nenhuma mulher alcançou o cargo maior na 

Instituição, como reitora.  
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Foto 7 -Galeria ex-dirigentes do IFSP. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora em 02/04/2014. 
 
 

Destaco que a última eleição para o cargo de reitor, em que 

alunos, servidores administrativos e professores votaram diretamente 

ocorreu no ano de 2012. Esse processo eleitoral contou com mulheres 

docentes na disputa e resultou na eleição de um professor da área de 

Construção Civil.  

Entretanto, no Campus São Paulo, algumas professoras 

exerceram a função de diretora geral, mas não existe ainda um memorial 

com fotos de Diretores e Diretoras do Campus.  

Fica, então, a questão: onde estarão as fotos das mulheres 

gestoras que foram coordenadoras, gerentes e diretoras e que deram suas 

contribuições à instituição? Conhecer melhor essas mulheres foi o que 

inspirou minha pesquisa, como anteriormente dito.  

A tentativa de trazer à tona vozes das mulheres que foram 

apagadas ou esquecidas historicamente foi o fator de motivação da 

pesquisa. Essas vozes, assim como a própria história e a educação, muitas 

vezes igualmente ficam escondidas em alguns momentos no Brasil. Com a 

finalidade de compreender como ocorreu a evolução da situação das 

mulheres na sociedade foi realizado um levantamento histórico e de 
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legislações, estas serão apresentadas a seguir. Tais informações foram 

buscadas com a intenção de entender a história a partir das transformações 

que elas podem ter auxiliado a gerar. 
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CAPÍTULO 2 – AS MULHERES BRASILEIRAS E O 
MAGISTÉRIO 
 

Por vezes, o fato de algumas mulheres conquistarem espaços 

relevantes na sociedade pode levar a um entendimento de que outras 

mulheres, de outras classes sociais, têm também conquistado novos 

horizontes sociais e econômicos. Isso nem sempre é verdade, embora a 

inserção feminina fora do lar tenha aumentado. É possível constatar que os 

espaços laborais para as mulheres têm se ampliado e elas permanecem 

mais tempo no sistema escolar, mas ainda é necessário fazer mais. Como 

exemplo, podemos citar dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE ,2010), os quais apontam que o índice de mulheres na 

faixa etária de 25 anos ou mais que tiveram acesso à universidade subiu de 

7% para 11,9%14.  

Em cada período da nossa história, fatos, pessoas, decisões 

políticas e econômicas foram construindo esses novos cenários para as 

mulheres brasileiras na sociedade e modificando a educação oferecida a 

elas. Pude encontrar mudanças que vêm ocorrendo desde o período 

próximo a 1909, quando se deu a criação da Escola de Aprendizes e 

Artífices, até o período atual. 

Entre as conquistas em números dos últimos anos na 

Educação Profissional, foi possível constatar, com relação aos docentes na 

sinopse estatística da educação básica 2013 do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que o número de funções 

docentes na Educação Profissional por sexo era de 40.796 docentes 

homens e 33.108 professoras. Em relação ao número de matrículas na 

Educação Profissional por sexo, dados do INEP (2013) sobre matrículas 

apresenta que a maioria delas, 592.875 é referente a alunas e 509.786 

alunos15.  

A importância dada às mulheres na história vem ocorrendo de 

                                                           
14 Informações da Secretaria de Políticas para as mulheres Disponível em 
http://www.spm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2014/05/27-05-conquistas-das-brasileiras-
mostram-importancia-da-educacao, Acesso em:2014. 
15 Sinopses Estatísticas da Educação Básica do MEC/INEP.  Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse, Acesso em: 2014. 
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forma lenta, mas constante. Exemplo disso, observei em consulta ao rol de 

cientistas brasileiros notáveis16 no portal Canal Ciência do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponível desde 2002, são 

os sessenta e seis nomes de cientistas homens e de seis mulheres que 

foram historicamente reconhecidos como grandes cientistas. As mulheres 

que aparecem na lista são Graziela Maciel Barroso (botânica), Johanna 

Döbereiner (agrônoma), Maria Vannucci (bióloga), Nise da Silveira 

(psiquiatra), Carmen Portinho (engenheira civil) e Carolina Martuscelli Bori 

(psicóloga). Assim, pude ver que apenas uma pequena parcela de cientistas 

brasileiras foi elencada no grupo de notáveis, mas acredito terem existido 

muitas outras, inclusive educadoras-pesquisadoras.  

Buscar as mulheres e sua história além de uma grande paixão 

foi o caminho escolhido para essa pesquisa pela importância que a história 

tem frente ao novo; ela é base fundamental do que vivemos em alguns 

momentos sendo por vezes motivo para rupturas e transformações radicais.  

Ao falar sobre a sociedade em transição, Freire (1979) ensina a 

valorizar o passado e o presente para poder alcançarmos um futuro com 

mais consciência histórica e possibilidade de transformação. Ele nos diz que: 

Não há transição que não implique um ponto de partida, um 
processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num 
ontem, através do hoje. De modo que o nosso futuro baseia-
se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber 
o que fomos e o que somos para saber o que seremos. 
(FREIRE, 1979, p. 33) 

Conhecer a história, reconhecê-la, revisitá-la de forma crítica 

pode ser o primeiro passo para identificarmos as mudanças que ocorreram e 

o que elas representaram para o que hoje vivenciamos, além de indicar o 

que ainda necessitamos transformar para que o futuro atenda a novas 

expectativas. Pensando dessa forma, na história como transformação, a 

seguir apresento um breve relato sobre alguns aspectos relativos a história 

das mulheres no Brasil. 

É complicado falar sobre a história das mulheres em geral, 

                                                           
16 Relação detalhada disponível em http://www.canalciencia.ibict.br/menu/listaNotaveis.html. 
Acesso em 26/06/2014. Conforme informação do canal ciência a lista surgiu a partir de 
bibliotecas virtuais de pesquisadores e do livro cientistas do Brasil. 
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visto que são múltiplas as divisões decorrentes de aspectos sociais, 

econômicos, étnicos na estrutura da sociedade. Não é possível falar de um 

tipo de mulher universal. A partir de uma ampla pesquisa bibliográfica e 

histórica, fiz a seleção de alguns recortes de fatos, períodos, documentos e 

históricos de vida de algumas mulheres que considerei marcantes. 

Mulheres que atuaram e marcaram a sociedade brasileira com 

suas ideias, trabalhos e atitudes até os nossos dias foram incluídas no texto. 

Procurei trazer algumas mulheres com o objetivo de valorizar uma pequena 

parte delas dentro do período em que viveram e em decorrência da 

relevância de suas contribuições à cultura, à educação e à arte. 

Foi necessário fazer escolhas, já que muitas mulheres foram e 

são dignas de serem destacadas, mas seria inviável mencioná-las a todas. 

As que aparecem são algumas daquelas a quem tive a oportunidade de 

conhecer suas vidas por meio de biografias, estudos acadêmicos e 

sugestões da banca de qualificação e que, portanto, passaram a ser vistas 

como importantes dentro do repertório adquirido durante a pesquisa. A vida 

é feita de escolhas e nesse capítulo foi possível trilhar essa experiência que 

deixou uma vontade de querer mais, nem sempre possível em determinados 

momentos. 

Pensando especificamente no magistério, as mulheres que 

optaram por ser docentes não são diferentes das demais e nem tiveram uma 

facilidade específica em suas carreiras. Só o conseguiram depois que a 

educação delas foi gradativamente permitida e ganhou espaço na 

sociedade. Com o passar do tempo, o acesso às escolas ampliou-se e as 

oportunidades de trabalho fora do lar surgiram como resultado de uma série 

de lentas modificações. Pode-se dizer, entretanto, que a docência foi uma 

das primeiras carreiras permitidas às mulheres brasileiras visto a sua 

proximidade aparente com a tarefa desenvolvida nos lares com o cuidado 

dos filhos. 

2.1 Um rápido panorama da situação das mulheres no Brasil 

Ao iniciar a revisão do histórico das mulheres brasileiras, 

aponto que houve, durante o Império, alguns registros sobre a vida de 
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mulheres brancas. Talvez por provável discriminação social e econômica da 

época e pela ausência de acesso à leitura e à escrita, foram poucas as 

representações encontradas sobre o cotidiano de mulheres negras, pobres e 

trabalhadoras. Também o recato de mulheres letradas levou-as por vezes a 

queimar suas confidências da vida privada registradas em diários, conforme 

apontou estudos de Almeida (1998) sobre mulheres e educação, restando, 

assim, pouco material a ser consultado diretamente dos escritos realizados 

por elas. 

Para situar no tempo o período que antecedeu a criação da 

Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo em 1909, que hoje é 

denominado Instituto Federal de São Paulo, onde a pesquisa se realizou, o 

quadro que se apresentava na sociedade para as mulheres foi descrito por 

autores como o que vem a seguir. 

Como afirmou Scott (2012, p. 17), no final dos anos 1800, o 

modelo de família passou por uma reestruturação a partir do processo de 

urbanização e industrialização que crescia nas cidades. Gradativamente, de 

acordo com a autora, “[...]o autoritarismo atroz do senhor de bens e pessoas, 

possível e alimentado numa sociedade escravocrata e que se estruturava a 

partir de propriedades rurais, não tinha mais lugar no país que se 

modernizava”. Para a autora, apesar dessa mudança na estrutura da família 

em geral, as mulheres das classes abastadas ainda deveriam ser submissas 

a seus maridos, sendo suas atividades relacionadas unicamente aos 

cuidados com os filhos e o lar; aos homens caberia a atuação no espaço 

público. 

As mulheres e crianças das classes menos abastadas da 

população eram usadas na produção têxtil e trabalhavam inúmeras horas 

por baixíssimos salários em condições muito precárias. 

Mesmo nessas condições limitantes, algumas mulheres já se 

destacavam na sociedade no século XIX como a compositora, professora e 

maestrina Francisca Edwiges Neves Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, 

nascida em 1847 e que, com sua muito conhecida composição “Ó abre alas 

que eu quero passar” (1889), veio modificar a e colaborar para uma nova 

visão da mulher, adotando uma postura, em relação a vida, à frente de seu 

tempo.  
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Chiquinha foi casada, separou-se num período em que essa 

era uma atitude amplamente rechaçada, trabalhou com música em suas 

mais variadas facetas no mercado profissional e suas diferentes frentes, 

sendo que os horários em que trabalhava nem sempre eram os mais 

indicados às senhoras da época. Foi também atuante na luta pela abolição 

da escravatura.  

Para Sodré (2012), Chiquinha foi referência de emancipação 

feminina, sexualidade livre que, em sua época, não estavam afirmados no 

imaginário coletivo. Diniz (2012), ao relatar a história de vida da compositora, 

apresenta uma biografia de mulher que pode ser considerada 

contemporânea por causa de suas atitudes de vida e trabalho. 

Possivelmente, a vida de mulheres que conseguiam se 

desenvolver na vida cultural e artística começaram a colocar em destaque a 

situação delas e proporcionar novos debates, sendo que, nem sempre, 

essas mulheres gozavam, na época em que viveram, de boa reputação nos 

meios sociais devido a seu comportamento pouco tradicional e somente 

posteriormente vieram a adquirir o reconhecimento devido. 

Falando sobre mulheres, Scott (2012) informa que, no processo 

inicial de industrialização, as mulheres trabalhadoras passaram a 

desenvolver ao mesmo tempo as atividades do lar e outras tantas para obter 

sustento para as suas famílias, sendo que, em 1872, quando foi realizado o 

primeiro recenseamento no país, as mulheres constituíam 76% da força de 

trabalho nas fábricas.  

No censo de 1872, foi detectado, segundo Habner (2012), que 

a educação era voltada praticamente à elite, pois parte pequena da 

população tinha acesso à leitura e à escrita, tendo sido identificados 19,8% 

dos homens e 11,5% das mulheres com tais habilidades desenvolvidas. 

A educação da mulher de classe alta, para Habner (2012, p. 

57), era “centrada na preparação para seu destino final de esposa e mãe”, 

sendo “vistas como as guardiãs do lar e da família e mantenedoras da base 

moral da sociedade”. Com seu papel definido na sociedade, de esteio moral 

da família, eram vistos como temas de interesse para elas aqueles que 

tratavam dos valores religiosos e informações que poderiam ser utilizadas 

nas atividades domésticas e no cuidado com os filhos, o marido e a 
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organização e manutenção de suas casas. 

Nas cidades, como afirmam Matos e Borelli (2012), na última 

década do século XIX, após o término da escravidão, com a chegada dos 

imigrantes e com o setor industrial em expansão, as mulheres e meninas 

pobres passaram a trabalhar também no setor fabril na manufatura de 

diversos produtos como cigarro, velas e sabão. 

Aos poucos, as cidades iam crescendo e, segundo as autoras, 

os trabalhos se diversificando no comércio e no abastecimento, sendo que, 

aos poucos, as mulheres de classes menos abastadas foram se inserindo 

nessas atividades. Abriram-se oportunidades para trabalhar com vendas de 

diversos produtos, como cozinheiras e lavadeiras. 

Uma das opções de estudo para as mulheres pertencentes à 

elite era a escola de artes. Conforme Carvalho (2010, p. 150), as mulheres 

tiveram acesso ao aprendizado em cursos “profissionalizantes” na Academia 

Imperial de Belas Artes que, em 1890, foi denominada de Escola Nacional 

de Belas Artes. Para a autora, a formação dessas mulheres estaria mais 

voltada para o belo, para a decoração, pois esses conhecimentos poderiam 

ser aplicados à vida doméstica quando tivessem seus lares, e os aspectos 

voltados à profissionalização estariam ainda restritos ao grupo de alunos 

homens. 

A literatura, no fim do século XIX, era uma atividade que 

algumas mulheres cultas já desempenhavam, pois, conforme Habner (2012, 

p. 61), a escrita “podia ser realizada em casa, era uma válvula de escape 

aceitável para as energias femininas, e foi abraçada de maneira crescente 

por mulheres de classe alta”. Todavia, nesse período ainda existiam 

publicações que, mesmo falando sobre o universo feminino, se restringiam a 

assuntos da vida doméstica decorrentes do casamento e surgiam pequenas 

iniciativas de tratar os avanços necessários à condição feminina na 

sociedade. 

Além disso, ao longo do século XIX, conhecer e tocar um 

instrumento musical passou a agregar valor às futuras esposas, sendo que, 

para Arend (2012, p. 67), “tocar um instrumento musical, em especial o 

piano, tornou-se um imperativo para meninas bem situadas socialmente [...] 

sinônimo de refinamento cultural”. 
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Assim, a literatura clássica, as artes e a música eram 

introduzidas na formação da elite feminina, com o objetivo de valorizá-las 

como futuras donas de casa, como afirma Habner (2012, p. 61).  

Com relação à literatura realizada por mulheres no Brasil,  

destaco estudos de Duarte (2010), que relacionam a literatura e os picos do 

movimento feminista na história do Brasil. Afirmou a autora, ainda que 

baseada em textos europeus, mas com atenção à realidade brasileira da 

época, que, em 1832, surgiu o primeiro livro de autoria de uma brasileira que 

apontava para o direito à educação e ao trabalho para as mulheres. O livro, 

intitulado “Direitos das mulheres e injustiça dos homens”, publicado em 

183217, de autoria de Nísia Floresta Brasileira Augusta, é considerado, como 

mostra Duarte (2010), o “texto fundante do feminismo brasileiro”. 

Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810 a 1885) deixou outras                  

marcas na sociedade. Trabalhou como dirigente de uma escola, foi escritora 

produzindo textos para a imprensa da época e teve participação na luta 

abolicionista. Ela proporcionou, por meio de seus escritos, repensar o papel 

restritivo à educação e à liberdade que foi imposto às mulheres de sua 

época. Por isso, é historicamente relevante para a história das mulheres no 

Brasil. 

Para Almeida (1996, p.72), com o término do Império e a 

consequente instauração da República no século XIX, as mulheres partiram 

para a luta da conquista do voto e de mais acesso à educação. Afirma a 

autora: “foi um movimento liderado por uma elite feminina letrada, culta e de 

maior poder econômico”. Em parte, estas mulheres foram apoiadas por 

alguns homens importantes nos meios políticos e sociais, pois com eles 

conviviam no mesmo grupo social da elite no período. 

Naquela época não havia medicamentos que possibilitassem o 

controle da natalidade, o que fazia com que as mulheres tivessem vários 

filhos sequencialmente e, portanto, parte delas não tinha tempo ou estrutura 

para planejar sua família ou ainda para fazer algo além de cuidar da família. 

                                                           
17 O livro foi uma adaptação à cultura brasileira do livro de Mary Wollstonecraft, em 1791, 

que questionou o papel feminino na época. Para mais informações interessantes ler: 

DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta: a primeira feminista do Brasil. Santa 

Catarina: Editora Mulheres, 2005.  
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Com muitos filhos e tendo de se dedicar à educação deles, não havia tempo 

para a sua própria formação educacional. Poucas podiam atuar 

profissionalmente devido, entre outras, a essas condições. 

De acordo com Matos e Borelli (2012), após a Primeira Guerra 

(1918), a sociedade passou a criticar o trabalho de mulheres fora do lar, 

ressaltando o seu valor na maternidade e nas tarefas domésticas. O trabalho 

fora de casa era permitido somente àquelas mulheres que viviam na 

pobreza. Porém, entre os anos 1920 e 1940, essas mulheres conseguiram 

desenvolver algumas atividades ocupacionais diferentes, como o trabalho 

em escritórios, como balconistas, telegrafistas, secretárias, muitas vezes 

com salários de menor valor comparados à média dos vigentes à época, o 

que ainda é verdadeiro na atualidade. 

Para Almeida (1998), as guerras trouxeram aos poucos para a 

vida pública as mulheres que, até aquele momento, estavam vivendo 

restritas à estrutura familiar.  

Quanto ao papel das mulheres na guerra, é interessante 

destacar o monumento na cidade de Londres em homenagem às que 

participaram da Segunda Guerra Mundial18. São as mulheres nele 

representadas por vestimentas e equipamentos referentes às atividades 

desenvolvidas por elas no período em que os homens estavam nas 

batalhas, mas seus rostos não são colocados na escultura. 

O objetivo desse deslocamento das mulheres do lar para o 

trabalho fora dele, era o de suprir a ausência dos homens e a necessidade 

de continuação da produção no período de guerra. Assim, por necessidade, 

nesses períodos as mulheres foram para os trabalhos de produção, fábricas 

e comércio e houve estímulo, mesmo que a duras custas, para a 

emancipação feminina, que, posteriormente, foi se expandindo para todos os 

cantos do mundo. 

Porém, um pequeno grupo de brasileiras viveu uma experiência 

diferente das que ficaram nos lares assumindo a família: elas atuaram como 

profissionais da saúde durante o conflito da Segunda Guerra. A saúde, 

                                                           
18 O monumento “Women of World War II Monument”, do escultor John W Mills, foi 

inaugurado 60 anos após o período de guerra e pode ser observado no endereço eletrônico 
http://johnwmills.com/ 



57 
 

 

assim como a docência, eram profissões voltadas para as mulheres. Nesse 

aspecto, a título de curiosidade, destacamos as brasileiras que atuaram na 

Segunda Guerra Mundial, conforme o texto de Schumaher e Brazil (2000), 

que trata da temática e narra a atuação das enfermeiras brasileiras enviadas 

ao front, em 1943, para atenderem os feridos em combates. Essas 

profissionais eram em número de 73, tendo sido enfermeiras inicialmente 

civis que passaram por um curso proporcionado pelo Exército Brasileiro para 

adquirirem os conhecimentos necessários, bem como a formação de caráter 

militar. De acordo com Schumaher e Brazil (2000): 

As enfermeiras brasileiras atuaram com eficiência na 
evacuação dos feridos e doentes, que saiam de Nápoles, na 
Itália, e eram transportados para Casablanca, no Marrocos, 
depois Dacar, no Senegal, para então chegarem ao Brasil, 
por Natal (RN). (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000, p. 119) 

Como se pode perceber as grandes guerras, direta ou 

indiretamente, trouxeram alterações na vida de muitas mulheres e, 

consequentemente, foram momentos de mudança e reflexão sobre a 

situação das mulheres no Brasil e no mundo. 

Voltando ao tema educação das mulheres, houve, na primeira 

metade do século XX, como afirma Perosa (2009, p. 25), um “esforço 

realizado pela Igreja Católica para monopolizar a educação feminina” por 

meio da criação de instituições como as escolas ligadas às ordens religiosas 

que ofereciam vagas em conventos e que, segundo a autora, tinham o 

objetivo de “manutenção do controle sobre o universo feminino”. 

A escolarização das mulheres no século XX ampliou-se 

estimulada pela necessidade da atuação delas como mão de obra para o 

crescimento econômico, que avançava. Num primeiro momento, as famílias 

com condições financeiras privilegiadas procuravam escolas femininas 

particulares para a educação das suas filhas e as demais meninas, filhas 

das famílias de condições sociais menos favorecidas, usavam as vagas em 

escolas públicas. 

Falando em mulheres e educação, lembro de uma mulher que 

viveu uma história marcante e que galgou espaço na sociedade brasileira: 

Anita Malfatti. Ela atuou profissionalmente na educação e foi Mackenzista. 
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Foi professora e artista plástica e realizou estudos no exterior. Participou da 

Semana de Arte Moderna de 1922 e lecionou durante trinta anos em seu 

ateliê, também no Mackenzie College e na Associação Cívica Feminina. Foi 

defensora da liberdade de expressão na arte e participou de agremiações 

como o Sindicato dos Artistas Plásticos. Brilhante texto sobre sua vida e 

obra foi organizado pela pesquisadora Batista (2006)19 e vale pela leitura 

rica em detalhes e fotos da sua vida, da cidade e de pessoas da época. 

Durante 1910, 1920 e 1930, segundo Reis (1993), ainda que 

uma maioria de mulheres vivesse para o lar, considerado seu espaço 

legítimo, e desempenhasse um papel na ordem social, sendo vistas como 

responsáveis pelos destinos da nação por meio de sua missão de mãe, cada 

vez mais outras mulheres passaram a ser professoras ou a se dedicar quase 

totalmente às atividades profissionais. A autora destacou a importância da 

Revista Feminina, publicada no período entre 1914 e 1936, como um dos 

mais relevantes veículos de divulgação de temas como educação e 

profissionalização, apesar de frequentemente relacionar a mulher ao papel 

de dona de casa e mãe. Esse foi um espaço conquistado para que as 

mulheres tivessem acesso à imprensa. 

Um fato que trouxe mudanças à condição feminina e foi 

considerado um dos mais importantes na história das mulheres foi a 

conquista do direito ao voto20, que ocorreu em 1932, por meio do Código 

Eleitoral, que declarou como eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo. Posteriormente, foi incluído um texto garantindo voto na 

Constituição de 1934. Naquele momento, as mulheres conseguiram um 

reconhecimento de sua condição de cidadãs. 

Mulheres em luta por espaços sociais, via imprensa da época, 

apareciam em diversos pequenos jornais e revistas e, entre as que 

escreviam, destacamos uma delas, a educadora Antonieta Barros. Ela 

conseguiu estabelecer-se como uma pessoa de destaque no período em 

que viveu e foi a primeira mulher negra e deputada no Brasil, segundo 

                                                           
19 Para conhecer com detalhes ricamente contados e por meio de fotos e documentos a vida 
e obra de Anita Malfatti, ler: Anita Malfatti no tempo e no espaço-biografia e estudo da obra, 
escrito por Batista, Marta Rossetti, EDUSP, 2006. 

20  Decreto n.º 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. 
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Schumaher e Brazil (2000, p. 83)21. Segundo os autores, Antonieta foi 

jornalista, diretora de escola e, durante a primeira eleição em que as 

mulheres brasileiras puderam votar e também ser votadas, conquistou o 

primeiro mandato político de uma mulher negra no Brasil, tendo atuado até 

1951 na Assembleia Legislativa Estadual de Santa Catarina.  

Nos anos 1930, citaria ao menos três mulheres que deixaram 

suas assinaturas na história da educação e que foram marcantes em seu 

tempo. Três mulheres de destaque que fizeram parte da história da 

educação no Brasil atuando na literatura, psicologia e movimentos sociais. 

Foram elas as signatárias do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932): Cecília Benevides Carvalho Meireles, Armanda 

Álvaro Alberto e Noemi Marques da Silveira Rudolfer. Algumas informações 

sobre as três mulheres do manifesto de 1932 ajudaram a entender suas 

contribuições. De acordo com Moraes (2007), Cecília Meireles era 

progressista e entusiasta da educação.22 Foi professora, jornalista, poeta, 

que defendia a separação entre Estado e Igreja com uma proposta de 

educação laica.  

Armanda Álvaro Alberto foi professora, presidente da Liga 

Brasileira de Educação em 1924 e em 1935, de acordo com Moraes (2007), 

participou da fundação da União Feminina do Brasil, sendo sua primeira 

presidente, defendendo a ampliação dos direitos das mulheres sem distinção 

de cor ou religião.  Segundo Mignot (1993),23 Armanda fundou e conduziu a 

Escola Proletária do Mirity em 1919, que posteriormente, passou a 

denominação de Escola Regional do Miriti em 1921. Ali, criou o Círculo de 

Mães, que disseminava noções de higiene, saúde e outros assuntos; 

ampliou a participação das mulheres com venda de artesanatos, 

conferências culturais e acesso à biblioteca, além de estimular as relações 

entre alunos, professores e a comunidade. Na União Feminina do Brasil, 

                                                           
21 O Dicionário Mulheres no Brasil: de 1500 até a atualidade biográfico e ilustrado foi 

organizado por Schumaher e Brazil (2001) é uma viagem emocionante ao histórico de 

mulheres do Brasil por meio de textos e imagens. Antonieta de Barros aparece entre outras 

fotos de mulheres na página 68 do mesmo dicionário. 

22 Moraes (2007) apresenta estudos extensos sobre as principais contribuições das três 
signatárias do Manifesto para a sociedade brasileira em sua tese de doutoramento, citação 
nos referenciais. 
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efetuou, em 1935, visita a mulheres na casa de detenção e relatou as 

condições de cárcere precárias e desumanas em que viviam. 

Já Noemi Rudolfer foi professora em disciplinas ligadas à 

Psicologia e trabalhou para torná-la campo importante na educação; fez 

intervenções em Orientação Profissional como forma de o indivíduo explorar 

ao máximo suas aptidões, mas com base em testes, o que, de certa forma, 

indicava um pensamento conservador para os dias de hoje, mas avançado 

para a época. Conforme Moraes (2007), foram três mulheres importantes 

para a educação em seu tempo, pois: 

Tiveram como foco de preocupação a criança. Cecília 
Meireles transitou pela literatura e valorizou o conhecimento 
sobre o mundo infantil. Armanda Álvaro Alberto dedicou-se, 
na Escola Regional do Miriti, a conceitos pedagógicos que 
contrariavam a dinâmica das escolas oficiais e dos exames 
ao criar didáticas, relações e tempos que fugiam ao lugar-
comum da época. Noemi Rudolfer debruçou-se sobre as 
contribuições que a Psicologia Educacional poderia oferecer 
para organizar as escolas e facilitar o aprendizado. As três 
signatárias acreditavam na defesa da escola democrática 
[...] (MORAES, 2007, p. 332) 

Com o passar dos anos as mulheres foram expandindo sua 

participação política; passaram a garantir novos espaços no mercado de 

trabalho, o que foi levando a uma crescente emancipação. Nos anos de 

1960, conquistas como a ampliação das matrículas de mulheres nas 

universidades, a mudança no Código Civil por meio da Lei nº 4121/1962, 

que permitiu com que as mulheres pudessem fechar contratos de trabalho 

sem pedir autorização para os maridos, os debates sobre o divórcio e outros 

acontecimentos modificaram a condição das mulheres. 

Patrícia Galvão, em sua juventude, tendo cursado a Escola 

Normal e a concluído os estudos aos 18 anos, ficou conhecida como Pagu, 

uma das mulheres marcantes na nossa história. Ela viveu até 1962 e esteve 

em várias frentes de atuação, como a política e a literária. Apesar de ter se 

casado por duas vezes e ter sido mãe, não se restringiu aos cuidados dos 

filhos e do lar, como era o destino de muitas mulheres. À frente de seu 

tempo, foi uma mulher ativa, adentrando com corpo e alma a militância no 
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campo político e ideológico.  Neves (2005)24 diz que após a forte militância 

política nos anos 1930, tendo sido atuante na luta de classes no Partido 

Comunista e inclusive presa, Pagu posteriormente partiu com o mesmo 

empenho para uma nova frente de interesse, agora em torno da vida 

cultural. Segundo Pontes (2006), Pagu criou junto com seu segundo marido, 

em 1946, o Suplemento Literário do Diário de São Paulo, onde realizava 

trabalho como crítica literária.  

Possivelmente, a formação escolar de Pagu como normalista e 

a experiência na militância permearam o trabalho dela realizado na 

imprensa, pois, como indica Neves (2005), em seu estudo detalhado sobre a 

vida e obra de Pagu, esse trabalho voltado aos aspectos culturais tinha 

como objetivos colaborar com a formação e provocar a inquietação nos 

leitores.  

Para Almeida (1996, p.72), nos anos de 1960, com o maior 

número de mulheres envolvidas na luta pelos direitos das mulheres, o 

movimento passou a abarcar representantes de um número maior de 

segmentos da sociedade da época como “intelectuais, operárias, donas de 

casa, empresárias, professoras, advogadas...”. Com relação aos anos 1970, 

no Brasil a sociedade era ainda por demais conservadora, mas teve que se 

adaptar às mudanças decorrentes das lutas feministas que, entre outras 

coisas, pregavam o prazer no ato sexual e não mais aceitavam o papel da 

mulher como o de simples reprodutora.  

Outra alteração importante para as mulheres foi a possibilidade 

do término dos casamentos anteriormente indissolúveis. Houve por um longo 

período embates entre religiosos contrários e os parlamentares a favor do 

divórcio. Segundo Fáveri (2007), o advogado Nelson Carneiro foi um dos 

parlamentares que desde 1952, vinha propondo a retirada da terminologia 

indissolúvel na constituição no caso dos casamentos, mas sua proposição 

havia sido rejeitada naquele momento.  

Retornando como senador em 1971, o parlamentar recomeçou 

a trabalhar fortemente em emendas que vieram posteriormente a tornar-se a 

                                                           
24 Para conhecer mais detalhes sobre a vida e obra de Patrícia Galvão ler: NEVES, Juliana. 
Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão: a experiência literária do Suplemento Literário do Diário 
de S. Paulo, nos anos 40. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2005 Também FERRAZ, (org.) 
Paixão Pagu: a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, Rio de Janeiro, Agir, 2005. 
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Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, usualmente tratada como lei do 

divórcio. Para Fáveri (2007, p. 336), mais recentemente o Código Civil sofreu 

alteração em 2007 por meio da Lei 11.441, de 5 de janeiro de 2007 “Esta lei 

vem facilitar os processos de separações e divórcios, possibilitando que 

sejam feitos através de registro em cartórios locais, sem a necessidade de 

ação judicial.”  

Ainda sobre os anos 1970, uma das curiosidades surgidas 

durante a pesquisa foi a de entender como se deu a definição de um dia 

destinado às mulheres e que é comemorado até hoje.  

A busca pela origem de tal data comemorativa levou a um 

breve retorno ao passado para a compreensão de sua existência nos dias 

atuais. O Dia Internacional da Mulher, comemorado atualmente em 8 de 

março, tem em sua origem informações conflitantes. Na mídia, por meio da 

televisão e internet, a data é normalmente relacionada a um fato ocorrido 

nos EUA, quando houve um incêndio na Triangle Shirtwaist Company em 

que um grupo de mulheres morreu. Outros estudos mostram, porém, que 

essa comemoração foi proposta anteriormente por uma mulher socialista, 

professora, jornalista e deputada alemã.  

Estudos de Blay (2001) revelam que o incêndio a que foi 

associado a comemoração do Dia internacional da Mulher ocorreu em 25 de 

março de 1911 e morreram, nesta data, 125 mulheres e 21 homens, 

totalizando 146 mortos, e não no dia 8 de março. Vale ressaltar que o 

incêndio ocorreu em um período em que as péssimas condições de trabalho 

já vinham sendo questionadas por sindicatos desde 1909. Em paralelo ao 

incêndio, movimentos ligados a organizações femininas vinham protestando 

pelas péssimas condições de trabalho e salário das mulheres, lutando para 

que novas condições de segurança surgissem. Blay (2001) afirma que: 

No Brasil vê-se repetir a cada ano a associação entre o Dia 
Internacional da Mulher e o incêndio na Triangle, quando na 
verdade Clara Zetkin o tenha proposto em 1910, um ano 
antes do incêndio. É muito provável que o sacrifício das 
trabalhadoras Triangle tenha se incorporado ao imaginário 
coletivo da luta das mulheres. Mas o processo de instituição 
de um Dia Internacional da Mulher já vinha sendo elaborado 
pelas socialistas americanas e europeias há algum tempo e 
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foi ratificado com a proposta de Clara Zetkin. (BLAY, 2001, 
p. 605) 

Assim, uma data que lembrasse as lutas das mulheres por 

assumirem papéis relevantes na sociedade teria sido proposta, afirma Blay 

(2001), por uma militante do Partido Comunista Alemão chamada Clara 

Zetkin, que defendia as causas femininas. Tal proposta teria sido feita 

durante o II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, em 1910, que 

ocorreu em Copenhagem.  

Apesar das controvérsias sobre a origem da data, foi possível 

identificar que ela surgiu por meio de movimentos e lutas sociais e foi 

somente oficializada pelos organismos internacionais em 1975, com a 

proposição, pela ONU (Organização das Nações Unidas), do Ano 

Internacional da Mulher, com vistas a destacar a importância de debates 

sobre as mulheres na sociedade. Esses debates foram se intensificando e, a 

partir de 2010, foi criada a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), com o objetivo de 

incentivar e apressar o atendimento das necessidades relacionadas às 

mulheres e meninas em todo o mundo, procurando promover igualdade 

entre gêneros e combater a discriminação. Este poderá ser um dos 

caminhos para que todas as mulheres brasileiras possam ter seus direitos 

garantidos e ampliados.  

Para a Almeida (1996, p. 72), nos anos 1980 e 1990, apesar 

das várias conquistas das mulheres, ainda persistiam muitos “padrões 

sociais estereotipados de educação e de repressão à mulher, sendo que a 

violência doméstica e conjugal continuou ocorrendo, assim como a 

sobreposição de tarefas no lar e o desnível salarial”. 

Nos últimos anos, ações e debates sobre os direitos das 

mulheres no Brasil foram se ampliando e, definitivamente, o século XXI está 

sendo marcado pelas lutas por melhores condições de qualidade de vida e 

saúde, trabalho e renda, além da garantia de participação política e social 

das mulheres no Brasil. 

As políticas de atendimento às mulheres têm sido 

intensificadas e estão mais constantes e em maior número como por 
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exemplo o Programa Empresa Cidadã25. As políticas públicas foram e 

sempre serão fundamentais para que novas garantias sejam adquiridas. As 

políticas que dependem da aplicação de orçamento para se viabilizarem por 

meio de programas governamentais necessitam de maiores investimentos 

tais como as que aumentam canais de atendimento de mulheres que sofrem 

violência doméstica. Então, o orçamento e sua utilização em ações que 

possam resultar em equitativa aplicação de programas para ambos os 

gêneros começa a ser de grande importância. 

Faz-se necessário estimular o “empoderamento” das mulheres 

com mais verbas destinadas a esse grupo, pois, como afirmam Hofbauer e 

Vinay (2012, p. 28), “contrariamente ao que supõem as principais correntes 

da economia, os orçamentos públicos não são neutros a gênero”. Para as 

autoras, “todo gasto público tem um impacto, e este não é necessariamente 

igual para mulheres e homens”. Sendo assim, hoje existem vários 

documentos e ações que viabilizam “orçamentos sensíveis a gênero” e que 

procuraram gerar maior equilíbrio de ações políticas e econômicas voltadas 

para a igualdade entre os gêneros como publicações do Programa 

“Orçamentos Sensíveis a gênero”, da ONU Mulheres, distribuído no Brasil26.   

Tal empenho ainda se faz necessário para que as mulheres 

ganhem mais espaço no Brasil, pois, como diz Tavares (2011): 

Até mesmo quando as proteções e garantias legais se 
fazem presentes, os braços do Estado não são 
suficientemente longos para neutralizar as profundas 
tradições culturais, que continuam relegando as 
preocupações das mulheres à esfera privada. (TAVARES, 
2011, p. 9) 

Outro fator que considero como positivo para a ampliação das 

conquistas relativas às mulheres foi o fato de haver eleição com algumas 

delas como candidatas para cargos de poder no Brasil. A exigência por 

porcentagens entre mulheres e homens, com no mínimo, 30% nos partidos 

começou em 1997 com a Lei n.º 9.504/97 e, posteriormente, com a Lei n.º 

                                                           
25 Programa criado por meio da lei n.º 11.770, de 2008, e regulamentado em 2010, segundo 

o qual empresas recebem benefícios fiscais desde que ofereçam licença maternidade 
ampliada para seis meses. 
26 Orçamentos Sensíveis a Gênero: conceitos e experiências relatados em dois livros, sendo 

um para conceitos e o outro para experiências organizados por Villela e Jácome (2012). 
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12.304/09, que trouxe a mudança de termos “deverá reservar” vagas para 

“preencherá”, tais legislações garantiram espaço maior para mulheres na 

política. Assim com a participação das mulheres brasileiras nas candidaturas 

aos cargos públicos eletivos, observa-se o estabelecimento de alguns 

dispositivos legais para que elas obtivessem espaço nos partidos políticos e 

na defesa de seus interesses, entre eles, o direito à educação e igualdade 

de salários no mercado de trabalho. 

Mulheres no poder podem pensar nas condições femininas e 

desejar modificá-las para melhor, pois, conforme Pitanguy (2011) ao 

existirem mais mulheres pleiteando cargos nos poderes públicos, a 

representação das mulheres alçou novos patamares:  

Ao ser eleito, ou indicado para um alto cargo público, o 
homem permanece onde sempre esteve, no centro do 
poder. A mulher entretanto, entreabre uma porta pela qual é 
possível que passem outras mulheres e outras temáticas, 
como a saúde reprodutiva, a violência doméstica, as 
creches, as discriminações de gênero, enriquecendo e 
ampliando o debate democrático. (PITANGUY, 2011, p. 29) 

No Brasil, desde 2003, foi criada pelo governo federal uma 

Secretária de Políticas para as Mulheres, e, com a eleição da presidente 

Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar o cargo, esse espaço no governo 

federal para a luta das mulheres teve continuidade. Em 2014, quem esteve à 

frente da pasta era a Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres Eleonora Menicucci de Oliveira. 

Exemplo da restrita participação das mulheres no poder em 

alguns casos pode ser visto no discurso de Bachelet (2011) durante a 

terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no Brasil. Ela 

destacou que, dos 194 países pertencentes às Nações Unidas, somente 20 

mulheres eram Chefes de Estado e somente 19% de parlamentares eram 

mulheres no mundo.  

Entendo que o papel das mulheres na sociedade brasileira foi 

esclarecedor e permitiu verificar que a história se modifica e não pode ser 

vista como algo que decorre de uma sequência inevitável de fatos. Ela nos 

aponta que as conquistas dependeram de lutas e de pessoas que pensaram 

de forma criativa e criadora no tempo em que viveram. Para que a mulher 



66 
 

 

chegasse a ocupar cargos como os de docentes em áreas técnicas, objeto 

desse estudo, muitas outras, em períodos anteriores, pensaram e tiveram 

atitudes para abrir caminhos a essas novas conquistas. As mulheres podem 

dar efetivas colaborações para futuras gerações quando se envolvem nos 

movimentos sociais, políticos e na produção acadêmica pelas e sobre 

mulheres.  

Percebo que na atualidade as ações e reflexões sobre as 

mulheres são viabilizadas de forma mais acessível, pois se pode contar com 

mais dados e informações devido à ampliação dos canais de divulgação, 

como a televisão e a internet, que chegam aos mais longínquos lugares do 

país. Com o acesso a dados e a leitura crítica deles é possível ter mais 

contato com a realidade e transformá-la sempre que necessário. 

Como exemplo, destaco dados estatísticos que auxiliaram na 

análise da condição geral das mulheres no mercado de trabalho na Região 

Metropolitana de São Paulo, onde a escola profissionalizante pesquisada se 

encontra. Tais dados mostram que apesar, de na docência os salários serem 

os mesmos entre homens e mulheres, a condição feminina não tem recebido 

o mesmo tratamento em todos os níveis, como pode ser visto nos estudos 

publicados, em 201227, no relatório “A mulher no mercado de trabalho em 

2011 - Região Metropolitana de São Paulo”, indicava o aumento no 

rendimento por hora para o trabalho feminino em valores de R$ 7,14 para R$ 

7,32.  

Ainda que as mulheres não recebessem os mesmos salários 

do sexo masculino, um fator considerado positivo na análise dos dados do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

foi que as mulheres tiveram uma redução de diferença salarial dos homens, 

sendo que os dados apontam que, em 2010, elas ganhavam em média 

75,2% do salário dos homens e, em 2011, passaram a receber 76,7%. Visto 

isso, ainda é preciso evoluir na igualdade de condições laborais e salariais 

entre homens e mulheres. 

Quando se fala sobre mercado de trabalho e mulheres 

                                                           
27 Relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 
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normalmente a temática diferença salarial entre os gêneros feminino e 

masculino surge. No caso específico da docência no Instituto Federal, essa 

diferença não existe, conforme tabela salarial apresentada em capítulo 

anterior. Porém, pesquisas apontaram que, em geral, na cidade de São 

Paulo, as mulheres ainda possuem rendimentos abaixo dos homens, fato 

que ocorria em 2011 e ainda se faz presente.  

Mulheres professoras são responsáveis pela formação de 

outras mulheres, suas alunas, as quais se tornarão futuras profissionais no 

mercado de trabalho, em cargos e com responsabilidades variadas e, por 

consequência, com conhecimento e criticidade, poderão ajudar a modificar a 

situação de outras mulheres, ainda discriminadas na vida e no mercado de 

trabalho. Para isso, é preciso que todas tenham consciência do papel das 

mulheres na sociedade atual e de como esse papel foi se modificando ao 

longo do tempo. 

Apesar dos problemas, o papel das mulheres na sociedade 

vem se modificando, conforme ensina Chamon (2005). Segundo ela, a 

mulher teve seu papel de participação na sociedade ampliado aos poucos: 

a história mostra-nos que a mulher fora submetida, ao longo 
dos séculos, à negligência, aos estereótipos e a distorção 
dos próprios fatos históricos. Somente por meio do 
desenvolvimento da história social (Nova História) e do 
interesse crescente pelos acontecimentos locais e pela vida 
familiar e cotidiana das pessoas é que se procurou dar 
visibilidade às mulheres e à sua história, bem como às suas 
participações no contexto social como sujeitos de vontades, 
desejos e de projetos. (CHAMON, 2005, p. 58) 

As hierarquias estabelecidas pela sociedade, nas quais as 

mulheres, por vezes, estiveram em funções de menor importância, ou com 

menores salários nas mesmas funções, levam a refletir sobre as relações de 

poder, onde o domínio pertenceu historicamente aos homens. Somente a 

partir das lutas dos movimentos sociais pela paridade entre homens e 

mulheres vem gradativamente sendo transformada tal realidade no Brasil. 

Porém, não é possível ignorar que há muito a se fazer para a igualdade de 

direitos ser efetiva. 

A pesquisa sobre leis é fundamental para nosso entendimento 

de mundo, pois a sociedade faz movimentos por meio de lutas e o resultado 
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delas pode ser expresso nas leis. Legislações que, à primeira vista, podem 

parecer documentos frios e racionais, numa democracia podem surgir de 

emoções, suor, debates, grupos com determinação e longas jornadas de 

discussão e não por interesses elitistas. No próximo item, procuro condensar 

os avanços, para quiçá orientar futuras pesquisas, da legislação que 

considero fundamental para compreensão do tema da tese.  

2.2. A sociedade e as mulheres no Brasil na ótica da 
legislação 

 

Falando sobre direitos e deveres das mulheres, as leis 

expressam regras da sociedade que são permeadas por aspectos culturais. 

Antes da promulgação das leis, muitas vezes houve movimentos sociais de 

luta que buscaram a instituição de direitos e deveres que ainda não eram 

garantidos. Segue o quadro 2 com resumo de algumas delas. 
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Quadro 2 - Legislações e Mulheres: Uma retrospectiva sobre mulheres e legislação 

1891 
Constituição da 

República dos Estados 
Unidos do Brasil 

As mulheres não votavam, o que de certa forma, as 
fazia estar na sociedade igualadas aos demais que não 
podiam votar, que eram os mendigos, os analfabetos, 
os soldados e os religiosos que tivessem feito votos de 
renúncia da liberdade individual conforme Art.70. 

1934 
Constituição da 

República dos Estados 
Unidos do Brasil 

As mulheres conquistam o voto, como previsto no Art. 
108: “São eleitores os brasileiros de um e de outro 
sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da 
lei”. 

1943 

Decreto Lei n.º 5.452, 
de 1.º de maio de 

1943: Consolidação 
das Leis de Trabalho 

(CLT) 

A CLT reuniu os direitos dos trabalhadores, como por 
exemplo o Art.373- jornada de trabalho de até 8 horas 
e outros relativos ao capítulo III da proteção do 
trabalho da mulher que vem sendo modificados com o 
passar dos anos. 

1946 
Constituição dos 

Estados Unidos do 
Brasil 

Constava a proibição de diferença de salário para um 
mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, 
nacionalidade ou estado civil, garantia direito da 
gestante a descanso antes e depois do parto, sem 
prejuízo do emprego nem do salário no Art.157. 

1967 
Constituição da 

República Federativa 
do Brasil  

Estabeleceu a redução dos anos de serviço de 35 anos 
para 30 anos para as mulheres no Art. 100. 

Proposta de igualdade de salários entre os sexos com a 
“proibição de diferença de salários e de critérios de 
admissões por motivo de sexo, cor e estado civil” no 
Art.158. 

1985 

Período Pré-
Constituinte: foi 

criado o Conselho 
Nacional dos Direitos 

da Mulher 

O Conselho Nacional dos Direitos da mulher foi 
fundamental para que no novo texto constitucional 
questões relevantes para melhorar a situação das 
mulheres fossem incluídas. Esse grupo de mulheres 
ficou conhecido como “Lobby do Batom”, que teve 
como marca da luta pelos interesses das mulheres a 
época da elaboração da Constituição. 

1997 
Lei 9.504 de 30 de 
setembro de 1997 

Surge incentivo à participação das mulheres nos 
partidos políticos de, no mínimo 30%. 
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1999 
Lei n.º 9.799, de 26 de 

maio 

Inseriu na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) 
regras sobre o acesso da mulher ao mercado de 
trabalho. Proibiu considerar o sexo, a idade, a cor ou 
situação familiar como variável determinante para fins 
de remuneração, formação profissional e oportunidade 
de ascensão profissional no Art.373. 

2005 
Decreto n.º 5.390, de 

8 de março 

Aprovou o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
(PNPM). Entre os objetivos estavam: promover 
equidade de gênero, raça e etnias nas relações de 
trabalho; promover o acesso à educação de mulheres 
jovens e adultas e a visibilidade da contribuição das 
mulheres na construção da humanidade.  

2006 
Lei n.º 11.340, de 7 de 

agosto  

Conhecida como Lei Maria da Penha, passou a amparar 
mulheres brasileiras em situação de violência, 
incentivando o respeito à dignidade humana e a 
perspectiva de gênero com incentivo ao 
estabelecimento de programas educacionais e 
curriculares que pudessem transformar a situação de 
violência contra as mulheres no País. 

2003 
Decreto n.º 10.089, de 

18 de dezembro  

Estabeleceu a primeira Conferência Nacional de 
Políticas para Mulheres realizada em 2004 com tema 
"Políticas para as Mulheres: um desafio para a 
igualdade numa perspectiva de gênero”. Propôs a 
educação e pedagogia não sexista que deve levar em 
conta todas as diferenças, sem discriminação. 

2007 
Decreto n.º 11.176, de 

17 de janeiro 

Estabeleceu a segunda Conferência Nacional de 
Políticas para Mulheres. Durante a conferência foram 
propostas registradas nos Anais que campanhas 
midiáticas para reeducação da sociedade com a 
finalidade de estimular a divisão das responsabilidades 
sejam realizadas, pois as tarefas domésticas, são ainda 
muito centralizadas nas mulheres.  

2011 
Decreto n.º 13.026, de 

15 de março 

Estabeleceu a terceira Conferência Nacional de Política 
para Mulheres. Segundo Anais se discutiu a 
necessidade de fortalecimento da Política Nacional 
para Mulheres aprovada em 2004, e reafirmada na 
segunda, realizada em 2007, e da observância da 
política pelas esferas federal, estadual e municipal. 

2010  Lei n.º 12.227, abril  

Lei que determinou que a situação socioeconômica das 
mulheres fosse anualmente relatada. Na lei foram 
elencados os dados a serem divulgados em relação às 
mulheres como, por exemplo, trabalho, renda, saúde, 
educação e previdência. 
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2010 
Decreto n.º 12.533, de 

8 de março 

Instituiu um grupo de trabalho com a função de 
elaborar proposta de criação do Memorial da Mulher 
Brasileira com a função de assegurar o direito à 
memória, o reconhecimento da contribuição das 
mulheres brasileiras ao desenvolvimento social, 
econômico e cultural da nação. 

2013 
Decreto n.º 7.959, de 

13 março de  

Estabelece Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres para o período de 2013 a 2015.  No plano são 
abordados temas como igualdade no mundo do 
trabalho, educação, saúde, violência, fortalecimento da 
participação das mulheres no poder, desenvolvimento 
sustentável, atenção as mulheres do campo, cultura, 
esporte, racismo bem como a gestão e monitoramento 
das ações. 

Fonte:28 http://www.senado.gov.br; Anais das Conferencias Nacionais e Plano 
Nacional de Políticas para as mulheres http://spm.gov.br/pnpm/pnpm. Acesso em: 
2014. 
  

Para que as legislações sobre mulheres fossem estabelecidas, 

possivelmente houve mulheres, homens, grupos sociais, representações de 

trabalhadores, e políticos que refletiram sobre suas crenças, discriminações 

e que pensaram em seus sonhos e ideais para que eles fossem colocados 

em formato de leis e levassem mais respeito à condição feminina.  

As leis podem auxiliar a promover mudanças na sociedade a 

partir de suas exigências, mas é preciso haver a consciência de que, por 

vezes, elas atendem grupos com maior poder na definição na luta por seus 

interesses.  

Assim sendo, apesar das eventuais contribuições que delas 

surjam, é mister uma análise crítica da legislação para identificar se foram 

estabelecidas como real contribuição para a sociedade, devendo em caso 

contrário, ser modificadas. Como disse Freire (1996, p. 76), “O mundo não é. 

O mundo está sendo.” e, ainda, “Não sou apenas objeto da História, mas 

seu sujeito igualmente”. 

No próximo tópico abordarei o tema mulheres na educação e 

na sociedade tendo como base o pensamento expresso por Almeida (1998): 

[...] se a educação modifica a mulher, assim como todos os 
seres humanos, a mulher também modifica a educação 

                                                           
28  A relação de toda legislação nacional está disponível para consulta de qualquer cidadão 
brasileiro no site do Senado Federal. 
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escolarizada, enquanto sua principal veiculadora. 
(ALMEIDA,1998, p. 21) 

Após uma breve visão das mudanças históricas e legais na 

condição das mulheres no Brasil seguem algumas reflexões sobre a 

presença delas na família e na educação. 

2.3. As mulheres na sociedade brasileira: o que dizem alguns 
estudiosos 

 

Nesse tópico, apresento conhecimentos que considero 

fundamentais para o entendimento do mundo complexo em que vivemos e 

como o ser mulher estrutura-se dentro das instituições como família e 

escola. Em primeiro lugar destaco o pensamento de Morin (2009), com o 

qual concordo e do qual extraio uma ideia: 

Nossa formação escolar e, mais ainda, a universitária nos 
ensina a separar os objetos de seu contexto, as disciplinas 
uma das outras para não ter que relacioná-las. Essa 
separação e fragmentação das disciplinas é incapaz de 
captar “o que está tecido em conjunto”, isto é, o complexo, 
segundo o sentido original do termo. (MORIN, 2009, p. 18) 

De certa forma, o modo como as mulheres são vistas na 

sociedade decorre dessa visão compartimentalizada do universo escolar, o 

qual, por sua vez, retrata a formas de pensar da sociedade e da ciência. Ou 

seja, parece haver uma dicotomia na visão sobre as mulheres: ou mães, ou 

profissionais, ou esposas.  

Também Deleuze e Guatari (1995), que criaram o conceito de 

rizoma com origem na botânica que passou a ser utilizado para exprimir os 

sistemas como abertos e repletos de conexões possíveis, sendo que, na 

educação, me remete a uma visão de não horizontalidade no conhecimento, 

mas a possibilidades mil de conexões. Então, nesse sentido é que as 

mulheres vão compondo suas conexões, aproveitando todas as possíveis 

oportunidades para seu crescimento. 

Esses dois pensamentos, da complexidade e do rizoma me 

parecem apropriados para pensar a mulher, seu papel e sua inserção na 

modernidade. Nesse sentido de conquista por espaços, desde 1998, 
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Almeida já apontava para a existência de um paradigma que trata as 

questões de gênero em termos uma “Igualdade na Diferença” que, para ela, 

era considerado avançado, pois a “[...] diferença é aceita, mas não é 

desculpa para desigualdades. Muito pelo contrário, significa um modelo de 

conduta pelo qual as peculiaridades entre os dois sexos são consideradas” 

(Almeida,1998, p.40). 

Mais recentemente, a fala de Almeida (1998) seria levemente 

alterada, uma vez que Caetano e Neves (2011, p. 61) esclarecem que o 

gênero nos remete à “maneira como é assumida a diferença social entre 

homens e mulheres”; enquanto sexo refere-se a diferenças biológicas, o 

gênero remete a uma “dimensão cultural, social e histórica”. Assim, as 

peculiaridades entre os gêneros não pode ser desculpa para a desigualdade 

de direitos. 

A luta das mulheres por sua emancipação, usualmente 

denominado de feminismo, em alguns momentos da história foi considerado, 

por parte substancial da sociedade, um movimento negativo, como se a 

bandeira fosse antagônica ao “ser feminino”. Tal visão foi e é distorcida pelo 

apelo patriarcal que ainda permanece no imaginário social. O conceito de 

Duarte (2003) é o que mais se aproxima do pensamento adotado nessa 

pesquisa quando diz que: 

[...] feminismo poderia ser compreendido em um sentido 
amplo, como todo gesto ou ação que resulte em protesto 
contra a opressão e discriminação da mulher, ou que exija a 
ampliação de seus direitos civis e políticos, seja por 
iniciativa individual, seja em grupo. (DUARTE, 2003, p. 152) 

Considerando esta noção, encontro na história passada e em 

nossos dias atuais várias mulheres realizando lutas diárias em seus espaços 

sociais e profissionais, sem utilizar qualquer rótulo como parece terem feito 

as professoras de disciplinas técnicas e tecnológicas do IFSP – Campus São 

Paulo entrevistadas para a pesquisa. 

Numa percepção mais recente, desenvolvida por Rosaldo e 

Lamphere (1979, p. 29) sobre a posição social da mulher do ponto de vista 

antropológico, encontra-se, com relação à subordinação feminina aos 

homens, que a “[...] desigualdade não é uma condição necessária das 
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sociedades, mas um produto cultural passível de mudança”. Segundo os 

autores, além das características biológicas comumente utilizadas na 

diferenciação entre o masculino e o feminino, pelo fato de serem mães e 

dedicarem boa parte de sua vida a atividades domésticas, as mulheres 

estiveram menos expostas à vida pública do que os homens e, portanto, as 

experiências dos homens se projetaram na sociedade com maior relevância. 

Existiu assim uma separação “entre o privado e o público, o doméstico e o 

social, o homem e mulher”.  

Os autores indicam que se não houver mudança na esfera 

doméstica, deixando as atividades do lar de ser de exclusiva 

responsabilidade feminina, não haverá um equilíbrio entre as posições de 

homens e mulheres na sociedade. Segundo Rosaldo e Lamphere (1979) 

para uma sociedade igualitária existir no Brasil precisamos de mudanças, 

pois as sociedades mais avançadas: 

[...] não são aquelas nas quais homens e mulheres se 
opõem ou mesmo competem, mas sim aquelas onde os 
homens valorizam e participam na vida doméstica do lar. 
Correspondentemente, são sociedades onde as mulheres 
podem realmente participar em eventos públicos 
importantes. (ROSALDO; LAMPHERE 1979, p. 59) 

Ortner (1979) coloca que a mudança social do papel da mulher 

sofre influência recíproca de mudanças sociais que podem remeter a 

mudanças culturais e vice-versa. Assim define que: 

Os esforços dirigidos unicamente na mudança das 
instituições sociais, por exemplo através do estabelecimento 
de quotas salariais, ou através da aprovação das leis de 
igualdade de trabalho e salário, não pode ter efeitos de 
longo alcance se a linguagem e as figuras culturais 
continuam a fornecer uma imagem relativamente 
desvalorizada da mulher. (ORTNER, 1979, p.118) 

Ou seja, sem mudanças culturais na sociedade, somente a 

criação de leis, regras e cotas – embora importantes - não levarão a uma 

significativa mudança no papel feminino, sendo, portanto, necessário uma 

visão ampla dos vários fatores que interferem na forma de ser mulher hoje 

para que possamos ampliar as mudanças já conquistadas.  

Outra abordagem sobre o masculino e o feminino que auxilia a 
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pensar a questão de gênero no Brasil apareceu na obra “A Dominação 

Masculina”, de Bourdieu (2010). Nela o autor aponta que o que parece 

natural na ordem social é, na verdade, uma construção histórica assentada 

em habitus, pois instituições como a escola, a Igreja e o Estado impõem 

princípios de dominação. As estruturas de dominação masculina seriam, 

para ele, um  

[...] produto de um trabalho incessante (e, como tal, 
histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes 
específicos (entre os quais os homens, com suas armas 
como a violência física e a violência simbólica) e as 
instituições, famílias, Igreja, Escola e Estado. (BOURDIEU, 
2010, p. 46) 

O habitus, como que uma lei social incorporada, não se pode 

alterar com um simples esforço da vontade, alicerçado em uma tomada de 

consciência libertadora:  

É totalmente ilusório crer que a violência simbólica pode ser 
vencida apenas com as armas da consciência e da vontade, 
pois os efeitos e as condições de sua eficácia estão 
duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos sob a 
forma de predisposições (aptidões, inclinações). 
(BOURDIEU, 2010, p. 51) 

Para Bourdieu (2010), a visão androcêntrica, ou seja, aquela 

em que as experiências masculinas são consideradas como válidas para 

todos os seres humanos e que acaba desconsiderando a sabedoria 

feminina, está presente no inconsciente histórico sendo uma construção 

histórica e não biológica ou psicológica. A violência simbólica “não opera na 

ordem das intenções conscientes”, e também não é facilmente perceptível 

pois, segundo Bourdieu (2010, p. 74), ela vai se estruturando e impregnando 

a sociedade de forma nem sempre explicitada. 

Sendo assim, Bourdieu (2010, p. 102) destaca que se faz 

necessária “[...] uma análise das transformações dos mecanismos e das 

instituições encarregadas de garantir a perpetuação da ordem dos gêneros”, 

como a Igreja, o Estado, a escola, que têm levado a uma reprodução de 

posição e de tratamento estabelecidos para as mulheres. 

Em relação aos fatores institucionais da reprodução da divisão 

de gêneros, Bourdieu (2010) aponta que:  
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É sem dúvida, à família que cabe o papel principal na 
reprodução e da visão masculina; é na família que se impõe 
a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da 
representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito 
e inscrita na linguagem. (BOURDIEU, 2010, p. 103) 

Para Bourdieu (2010, p. 103), a Igreja compactua quando 

“inculca ou inculcava explicitamente uma moral familiarista, completamente 

dominada pelos valores patriarcais”. Ela também pode atuar sobre as 

estruturas históricas do inconsciente coletivo, quando da divulgação da 

simbologia dos textos sagrados onde se tem a visão mais pessimista em 

relação à mulher. 

A escola que Bourdieu (2010, p. 104) colocou no texto como 

aquela que “[...] quando já liberta da tutela da Igreja, continua a transmitir os 

pressupostos da representação patriarcal”, é a escola que com “[...] suas 

estruturas hierárquicas, todas sexualmente conotadas” colaborou, por vezes, 

com a visão passiva que se tem da mulher na sociedade. Porém, ela 

também “[...] ela é, ao mesmo tempo, um dos princípios mais decisivos das 

mudanças nas relações entre os sexos, devido às contradições que nela 

ocorrem e às que ela própria introduz”. 

Como a pesquisa ora apresentada é sobre mulheres 

professoras do ensino técnico, foi importante perceber como o papel da 

mulher tem sido visto nesse específico espaço escolar e como sua atuação 

em áreas antes predominantemente masculinas puderam contribuir para a 

ruptura do habitus que Bourdieu apresentou em sua teoria, o que poderá ser 

visualizado nas análises das entrevistas realizadas que serão apresentadas 

no capítulo 3. 

Suas ideias deram oportunidade de realizar reflexões sobre as 

instituições e a sua importância na reprodução do habitus e a necessidade 

de estar atentos para reflexão e questionamento sobre eles, uma vez que 

para mudar, transformar as situações é preciso antes o conhecimento das 

estruturas limitantes. 

Ao falar sobre as mudanças positivas na libertação feminina 

Bourdieu (2010, p. 107) diz que  

[...] de todos os fatores de mudança, os mais importantes 
são os que estão relacionados com a transformação 
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decisiva da função da instituição escolar na reprodução da 
diferença entre os gêneros, tais como o acesso das 
mulheres à instrução e, correlativamente, à independência 
econômica e a transformação das estruturas familiares.  

Sendo que  

[...] uma das mudanças mais importantes na condição das 
mulheres e um dos fatores mais decisivos da transformação 
dessa condição é, sem sombra de dúvida, o aumento do 
acesso das jovens ao ensino secundário e superior que, 
estando relacionado com as transformações das estruturas 
produtivas[...] levou a uma modificação realmente 
importante da posição das mulheres na divisão do trabalho. 
(BOURDIEU, 2010, p. 108) 

Bourdieu (2010), ao expor as formas como o feminino e o 

masculino são definidos dentro das instituições, faz pensar em como buscar 

uma transformação no sentido de que os gêneros tenham as mesmas 

oportunidades. Como, ao ter esses conhecimentos em nossas mãos, 

poderíamos mudar o que está posto na sociedade?  

Acredito que a divisão do trabalho com base no gênero como 

invenção histórica é passível de des-historicização e, particularmente, que 

histórias de mulheres notáveis por seus feitos cotidianos podem auxiliar 

nessa mudança. Nesse sentido, as professoras entrevistadas deram suas 

contribuições como pioneiras na docência, gestão e pesquisa institucional, 

sendo, portanto, consideradas pioneiras e profissionais que por vezes 

desconstruíram habitus ao tomar suas vidas profissionais nas mãos.  

Rever as estruturas familiares, escolares, institucionais para 

que possam cada vez mais modificar positivamente o cenário do magistério 

para mulheres nas disciplinas técnicas e tecnológicas do ensino 

profissionalizante é fundamental. 

Passo a seguir a observar o papel de mulheres educadoras e a 

feminização do magistério no ensino fundamental no Brasil. 

2.4. Feminização do Magistério no Brasil 

Ao estudar sobre a feminização do magistério no Brasil, foi 

possível identificar inúmeros autores que trataram do tema, com abordagens 

variadas, pois, como diz Almeida, (1998): 
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Qualquer profissão, assim como a sociedade na qual está 
inserida, passa por processos de transformação ao longo 
dos anos e é influenciada pelas estruturas econômicas, 
culturais e políticas. (ALMEIDA, 1998, p. 66) 

Procurei construir um panorama buscando entender como as 

mulheres foram dominando o campo de atuação no magistério básico, 

tornando-se maioria nos dias atuais, sendo que no Brasil, a princípio era 

atividade de homens e especialmente dos jesuítas. 

Existiam visões, no passado, que estabeleciam relações entre 

a maternidade e a docência para crianças pequenas e, portanto, 

consideravam o magistério desses primeiros anos como algo natural ao sexo 

feminino. Louro (2011, p. 450) aponta que para aqueles que assim 

pensavam era “importante que o magistério fosse também representado 

como uma atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam 

aquelas que tivessem vocação”.  

Com o passar do tempo, os homens, que procuravam por 

oportunidades que lhes dessem maior retorno financeiro, iam deixando aos 

poucos o magistério e as mulheres, ávidas por novos espaços sociais, se 

debruçavam sobre esse horizonte que se abria.  

A feminização do magistério no Brasil, para Matos e Borelli 

(2012), começou entre os anos 1835 e 1890. Elas apontam que os homens 

que atuavam na educação foram gradativamente deixando as salas de aula 

de ensino básico, passando a assumir as atribuições de gestão como 

diretores e inspetores. Assim, o magistério cada vez mais foi sendo atrelado 

a características ditas femininas, conforme Louro (2011): 

A partir de então passam a ser associadas ao magistério 
características tidas como tipicamente femininas: paciência, 
minuciosidade, afetividade, doação. Características que, por 
sua vez, vão se articular à tradição religiosa da atividade 
docente, reforçando ainda a ideia de que a docência deve 
ser percebida mais como um sacerdócio do que como uma 
profissão. Tudo foi muito conveniente para que se 
constituísse a imagem das professoras como trabalhadoras 
dóceis, dedicadas e pouco reivindicadoras, o que serviria 
futuramente para lhes dificultar a discussão de questões 
ligadas a salário, carreira, condições de trabalho e etc. 
(LOURO, 2011, p. 450) 

Para Chamon (2005), a docência transformou-se de trabalho 
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masculino para trabalho feminino, fato que ocorreu a partir da metade do 

século XIX e que teve continuidade no século XX.  

A autora apresenta, em seus estudos, que o avanço da 

industrialização, a definição e a ampliação da oferta vagas nas escolas 

ligadas ao Estado para as pessoas provenientes da classe dos 

trabalhadores levou a uma transformação do valor atribuído às profissões 

dentro da sociedade, sendo o magistério uma das que passou por esse 

processo, sofrendo perda de prestígio e, consequentemente, mudança na 

procura, para o desempenho dessa atividade, do gênero masculino para o 

feminino. 

Sobre formação de professores na cidade de São Paulo, foi 

possível levantar que em 1846, surgiu a primeira Escola Normal, restrita a 

alunos do sexo masculino. Foi somente em 1876 que as mulheres tiveram 

acesso à Escola Normal no Seminário da Glória. Houve, portanto, um 

período de 30 anos entre a abertura da formação docente para o sexo 

masculino e o posterior ingresso de mulheres no magistério paulista. Para 

Almeida (1998, p. 23), a abertura, em 1876, “representou a primeira via de 

instrução escolarizada institucional de nível médio aberta às mulheres no 

âmbito do ensino público”. 

Nos anos de 1930, o magistério no Brasil passou a ser uma 

atividade em que mulheres da elite encontravam um local de trabalho que, 

ao mesmo tempo, propiciava uma atividade intelectual e garantia tempo para 

os cuidados com o lar e a educação dos filhos, no período inverso ao do 

trabalho nas escolas. Além disso, a aquisição de educação e a oportunidade 

de ter uma profissão podiam dar às mulheres um pouco mais de autonomia 

em suas vidas em relação aos homens. 

As mulheres, sendo professoras, estariam resguardando seu 

poder como mães e cuidadoras dos homens e mulheres do futuro, numa 

profissão que tinha a anuência da igreja e da sociedade, sendo também 

essa profissão vista como uma alternativa ao casamento, nem sempre 

desejado. 

Ao abrir novas frentes de trabalho para além de profissões 

mais ligadas ao fazer, à docência, ao propiciar o pensar, ajudava no 

sustento necessário e proporcionava, por isso, certo prestígio dentro da 
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família. Além disso, por meio do magistério, surgia a oportunidade de 

ampliar o universo cultural com novos conhecimentos.  

Ao refletir sobre as mulheres e a busca pela docência, a partir 

do que indicou Almeida (1988), percebi que as mulheres fizeram da sua 

entrada no magistério uma frente de luta por melhores condições de vida, 

educação e acesso à cultura. 

Como afirmam Matos e Borelli (2012), na década de 1950, a 

escola recebia um número cada vez maior de crianças, o que gerou novas 

possibilidades para a profissão docente, que se estendeu para além do 

ensino primário da época, adentrando as salas de aula no nível secundário 

as mulheres puderam avançar em direção a esses novos postos. 

Para Rosemberg (2012), as mulheres passaram a procurar 

opções de carreiras que oferecessem flexibilidade e, assim, permitissem 

conciliar a atividade profissional com o papel de mãe. O cuidado com os 

filhos parece ter sido, e ainda hoje é, uma das maiores preocupações das 

mulheres que trabalham. Para que possam executar com tranquilidade suas 

atividades, elas anseiam saber que seus filhos estão sendo atendidos em 

suas necessidades, o que hoje usualmente se faz em creches e pré-escolas, 

que foram definidas como um direito social das crianças na Constituição de 

1988.  

A educação infantil tem recebido atenção com o 

estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil fixadas em 200929. Porém, o programa de atendimento em creches 

públicas ainda se apresenta insatisfatório, o que não nem sempre dá 

margens para a inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

especialmente quando os filhos ainda são pequenos. 

Uma das argumentações para os baixos salários atribuídos aos 

docentes coloca como fator dessa desvalorização a existência de um grande 

número de mulheres na carreira. Esse tipo de pensamento pode ser 

consequência de muitos acreditarem que elas possuem um lugar secundário 

na composição da renda familiar e, portanto, não necessitarem de melhores 

                                                           
29 Resolução nº05, de 17 de dezembro de 2009 com texto na íntegra disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12579%3Aeducacao-

infantil&Itemid=859 Acesso em: 2014. 



81 
 

 

salários. Existem estudiosos que discordam de tal argumento, como, por 

exemplo, Almeida (1998), como veremos a seguir. 

Para Almeida (1998), os baixos salários do magistério devem-

se ao fato de a atividade estar no rol das carreiras públicas que se destinam 

à população mais carente e não por ser composta em sua maioria por 

mulheres.  

O trabalho com as camadas da população desprovidas 

financeiramente, ou seja, com baixo poder aquisitivo, pode sim estar 

atrelado, em meu entendimento, aos baixos salários dos profissionais que 

com elas trabalham, pois segundo Almeida (1998): 

Quando qualquer profissão está direcionada para o 
atendimento da população de baixa renda, o sistema 
capitalista consegue levá-la a perder sua qualificação 
profissional e seu poder aquisitivo. (ALMEIDA, 1998, p. 63) 

Além disso, pode-se considerar que os recursos orçamentários 

previstos nas leis não são suficientes para a distribuição salarial justa, uma 

vez que o número de escolas e de alunos aumentou muito nos últimos anos, 

e consequentemente, o de professores, sendo o montante dividido por um 

número cada vez maior de pessoas.  

Como exemplo, conforme Assessoria de Comunicação Social 

MEC (2013),30 as informações do Censo Escolar da Educação Básica, 

comparados entre 2007 e 2013, apontam que as matrículas na Rede Federal 

de Educação Profissional cresceram 108%, de 393.008 alunos, em 2007, 

para 749.675, em 2013. 

Porém, para Almeida (1998), não há como negar o fato de que 

essa foi uma profissão que  teve remuneração inadequada “desde sempre”: 

Não há como sustentar a questão da desvalorização 
profissional de categoria docente apenas em razão da sua 
feminização. Na realidade, a imprensa brasileira publicada 
nas primeiras décadas do século mostra que a categoria 
nunca foi valorizada ou bem remunerada em toda história. 
Acredito que a razão é mais propriamente sociológica e 
econômica do que de diferenciação sexual. O baixo estatuto 
da carreira docente no ensino primário e na escola pública 

                                                           
30 Disponível no portal MEC em 25/02/2014 com base em coletiva com dados explicitados 

em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264 Acesso 
15/10/2014. 
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tem suas raízes mais na divisão classista da sociedade do 
que, propriamente, na sua feminização. (ALMEIDA, 1998, p. 
73) 

Ao realizar uma comparação entre os salários atuais dos 

professores da escola básica pública e de outras profissões como médicos, 

e engenheiros, que também precisam de formação superior para atuar, 

observei uma grande discrepância entre o que é fixado para os professores 

e os demais profissionais, como será explicitado a seguir. 

A partir de janeiro de 2014 o mínimo para a categoria 

engenheiros, arquitetos e agrônomos segundo o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC)31 é de R$6.154,00. 

Para os médicos, o piso salarial para 20 horas de trabalho é de R$ 

10.991,19 em 2014, conforme informações da Federação Nacional dos 

Profissionais Médicos (FENAM) disponíveis no site do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR)32.  

Com relação aos salários dos professores com carga de 40 

horas semanais que atuam na educação básica 2014 (ensino fundamental e 

médio), o piso salarial é o de R$ 1.697,00, conforme informações da 

Assessoria de Comunicação do MEC (2014)33. Com relação aos salários dos 

professores da carreira inicial do magistério do ensino básico, técnico e 

tecnológico que vigora nos Institutos Federais de Educação, os professores 

com graduação e 40 horas de trabalho possuem salário inicial de 

R$2.764,75 e os que ingressam no início de carreira com título de doutores 

percebem R$ 4.699,21 conforme quadro apresentado em capítulo anterior. 

Nesse contexto, pode-se pensar que as condições salariais dos 

professores das escolas federais profissionalizantes poderia ser um dos 

fatores que gerariam interesse em lecionar nelas, mas, para confirmar essa 

ideia, outra pesquisa precisaria ser realizada. Além disso, os salários da 

                                                           
31 Valor disponível na página CREA- Santa Catarina disponível em http://www.crea-
sc.org.br/portal/index.php?cmd=noticias-detalhe&id=2740#.VD6UzZV0xdg Acesso 
15/10/2014. 
32 Informações disponíveis no site CRM do Estado do Paraná. Disponível em 
http://www.crmpr.org.br/FENAM+divulga+novo+piso+salarial+para+medicos+11+16556.sht
ml Acesso 15/10/2014. 
33Valor de teto salarial dos professores da educação básica disponível no site MEC em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20191:piso-salarial-
do-magisterio-sera-reajustado-em-832-conforme-a-lei-valor-sera-de-r-
1697&catid=211&Itemid=86 Acesso em: 2014. 
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rede federal, longe de serem ideais e apesar de serem constantemente 

colocados em agenda de lutas da classe docente por melhores 

remunerações, em alguns momentos, se comparados a outros do segmento 

da educação básica estadual e municipal, pode oferecer um valor um pouco 

acima daquele, o que precisaria ser mais estudado. 

Almeida (1988, p. 63), também me fez refletir sobre outra linha 

de pensamento, a presença de mais homens que mulheres no magistério de 

disciplinas técnicas ou tecnológicas, quando aponta que a formação 

profissionalizante pode abrir portas para as profissões ligadas ao segmento 

tecnológico: “As profissões voltadas para as elites e para o sistema produtivo 

e tecnológico sempre se encontram plenamente qualificadas, prestigiadas e 

bem remuneradas”. 

Seria a valorização salarial e o maior “poder” atribuído às 

profissões docentes profissionalizantes o motivo de ainda nelas existir a 

predominância de homens como professores? Difícil responder essa 

pergunta sem realizar estudos junto aos homens que atuam nas salas de 

aulas em disciplinas da área técnica e tecnológica. Parece ser uma linha de 

pensamento para um possível estudo no futuro. 

Outra visão da desvalorização da profissão docente em termos 

salariais surgiu com Matos e Borelli (2012, p. 138), para quem a 

desvalorização do salário do professor, especialmente dos professores de 

primeiras letras surgiu com a “frequente identificação do exercício do 

magistério como um sacerdócio o que ajudou a difundir a ideia de que a boa 

professora não se preocupa com o pagamento, pois está concentrada na 

formação dos alunos”. Essa crença foi, segundo as autoras, “[...] um dos 

fatores que contribuíram para a queda no nível salarial da profissão ao longo 

do tempo” (Matos e Boreli, 2012, p.138). 

As etapas do ensino fundamental e médio na educação são as 

que parecem oferecer os salários mais baixos aos professores, e segundo 

Rosemberg (2012), que faz reflexões na mesma linha de Matos e Borelli 

(2012), talvez esse fato ainda ocorra devido: 

A vocação, a missão, o sacerdócio, do(a) mestre(a), 
expressões mais que centenárias na valorização retórica de 
quem se dedica a ensinar, não causam impacto na 
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distribuição de salários. Ou a santidade da ocupação parece 
ser incompatível com o vil metal. (ROSEMBERG, 2012, p. 
355) 

Desde o ano 2000, segundo Rosemberg (2012), vem-se 

observando o decréscimo nos diferenciais entre os gêneros nos cursos e 

atividades, principalmente naqueles em que anteriormente eram 

considerados redutos masculinos, o que pode apontar de forma bastante 

positiva para maior trânsito dos gêneros entre as diversas carreiras:  

[...] tem-se observado maior entrada de mulheres em 
carreiras anteriormente masculinas que de homens em 
carreiras consideradas femininas. Possivelmente em 
decorrência desse quadro, o tema da opção masculina e 
feminina por carreiras típicas (por exemplo, o magistério 
pelas mulheres) se viu acrescido do interesse por carreiras 
atípicas, como homens na Educação ou mulheres na 
engenharia. (ROSEMBERG, 2012, p. 353) 

A partir do momento que as mulheres buscarem cada vez mais 

sua capacitação profissional para além da graduação, como em cursos 

livres, de aperfeiçoamento ou de pós-graduação, elas serão gradativamente 

valorizadas em suas competências técnica e profissional, o que lhes pode 

propiciar um maior reconhecimento no mercado de trabalho e na sociedade. 

O entendimento a partir das leituras foi o de que as mulheres 

docentes fizeram e fazem parte de uma história de vencedoras, pois ao se 

tornarem professoras, abriram novos horizontes educacionais, culturais e 

econômicos que promoveram e vêm ainda hoje promovendo a emancipação 

de outras mulheres. 

Com esse quadro de mudanças estruturais na sociedade e nos 

papéis desempenhados por homens e mulheres no magistério, pode-se 

identificar a crescente busca por áreas tecnológicas de formação e atuação 

por parte das mulheres e, por consequência, sua chegada gradativa como 

docentes em cursos e disciplinas da área técnica e tecnológica nas escolas 

profissionalizantes. 

A seguir, abordo a formação docente realizada por 6 das 7 

professoras entrevistadas em cursos denominados “Esquema I”. Esses 

cursos tiveram importância na medida em que oportunizaram educação para 

que essas mulheres que eram bacharéis recebessem uma formação 
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pedagógica para atuar em sala de aula.  

2.5. Magistério na educação profissional: o caráter 
emergencial dos cursos para complementação na área 
pedagógica  

 

Como ocorreu a formação docente de muitas professoras 

oriundas dos cursos de engenharia, arquitetura e demais bacharéis que 

atuam na educação profissional do Campus São Paulo?  Os profissionais 

oriundos do mercado de trabalho possuem o conhecimento da tecnologia de 

ponta, mas ao procurarem à docência, precisam refletir que esses 

conhecimentos, isolados do conhecimento pedagógico, não garantem a eles 

o sucesso como um bom professor, pois ensinar possui especificidades, o 

que exige desses profissionais passar por formação pedagógica inicial e 

continuada como foi o caso das professoras entrevistadas. 

Cada escola se insere numa certa realidade social e econômica 

e, para que a atuação dos docentes possa ser efetiva, é preciso reconhecer 

essas realidades com empatia para nelas atuar e conviver, mas o que 

observo no cotidiano é que essa interação nem sempre vem ocorrendo 

devido as longas jornadas de trabalho que os docentes enfrentam em 

inúmeras escolas e não permitem muitas vezes conhecer os alunos e as 

atividades culturais disponíveis na cidade. 

Além da formação pedagógica os profissionais novos que vêm 

da empresa para a educação profissional necessitam por vezes de um 

suporte, um acompanhamento institucional durante os primeiros anos da 

docência e de oportunidades constantes de formação continuada para se 

capacitarem na profissão docente. 

Parte dos docentes do Campus São Paulo é oriunda dos 

cursos de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia. Eles receberam uma 

formação pedagógica com carga horária complementar por meio dos cursos 

conhecidos como “Esquemas I” como foi o caso de 6 entre as 7 professoras 

entrevistadas na pesquisa de campo. Pesquisar como esses cursos para 

formação de professores para disciplinas técnicas e tecnológicas se 

estruturaram com o passar do tempo foi um ponto de partida para que eu 
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pudesse, então, ter a compreensão da forma que se deu a formação 

docente do grupo de entrevistadas.  

Historicamente, como apresentarei posteriormente, a formação 

dos docentes que atuam nas disciplinas técnicas e tecnológicas da 

educação profissional vem sendo vista ao longo do tempo como de caráter 

emergencial ou de excepcionalidade.  

Voltando no tempo, foi possível identificar que várias foram as 

propostas de formação de professores discutidas e implementadas no Brasil 

desde a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices em 1909. Na época, o 

modelo que tínhamos era o de mestres e aprendizes e de acordo com 

Peterossi (1994), encontrávamos na educação profissional: 

O despreparo dos docentes, aliado ao fato de que tais 
escolas funcionavam guardando entre si autonomia e, 
portanto, sem um mínimo de uniformidade de normas de 
programação e conduta metodológica, fez com que o 
método imitativo caracterizasse o ensino ministrado 
enquanto todo. (PETEROSSI,1994, p. 70) 

A autora, ao realizar um amplo resgate do histórico da 

formação de professores na área, destaca que após 1909, houve pequenas 

tentativas de oferecer algum tipo de formação para os professores de 

disciplinas profissionalizantes, mas estas foram tentativas isoladas em 

alguns estados como o de São Paulo. 

Foi somente pela Lei Orgânica de abrangência nacional, em 

1942, que ficou delineada a importância da formação específica para os 

docentes que atuavam no ensino profissional com o objetivo de melhorar a 

competência pedagógica deles nas escolas industriais. Segundo Peterossi 

(1994), da promulgação da Lei Orgânica em 1942 até a LDB de 1961, houve 

uma grande oferta de cursos de Didática, mas sem obrigatoriedade e 

realizados pelas próprias escolas técnicas para os professores. 

A LDB de 1961 colocou a formação dos professores de forma 

mais detalhada em lei, definindo que, para lecionar no ensino médio, os 

professores deveriam cursar faculdades de filosofia, ciências e letras, e que 

os professores voltados as disciplinas específicas do ensino 

profissionalizante necessitariam ter uma formação pedagógica além dos 

cursos técnicos ou de sua graduação em bacharelados.  
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Machado (2008) também realizou uma retrospectiva de como 

se deu a formação de professores para a Educação Profissional no Brasil, 

citando a Portaria Ministerial nº399, de 7 de agosto de 1970, que tratou da 

criação dos cursos emergenciais denominados Esquema I e II do qual falarei 

a seguir. 

A formação como docentes nos anos 1970 para professores e 

professoras engenheiras, arquitetas ou tecnólogas poderia ser realizada por 

meio dos cursos de licenciaturas regulares ou por meio dos cursos 

conhecidos como Esquema I e Esquema II. 

A portaria n.º 339/70 previa para esses cursos uma carga 

horária de 780 horas no caso do Esquema I e de 1600 horas para o 

Esquema II. Lembro que para o ingresso no curso Esquema l, o candidato 

deveria ter cursado o ensino superior e, para o Esquema ll, um curso técnico 

de no mínimo 4 anos. Posteriormente a portaria nº432, de 19 de julho de 

1971 aprovou as normas de organização curricular desses cursos de 

formação.  

Os professores com bacharelados procuravam esses cursos 

para realizarem sua formação docente e atuarem em salas de aula de 

cursos de educação profissional. Em alguns casos, procuravam certificar 

uma prática que já vinham desenvolvendo em algumas escolas onde havia 

necessidade de docentes e havia poucas ofertas desses profissionais.  

As disciplinas e atividades para o Esquema I eram: Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 2º grau, Psicologia da Educação, Didática e 

Prática de Ensino.  

O Currículo do Esquema II incluía grupos de 3 disciplinas 

propedêuticas para cada área econômica com mínimo de 280 horas 

separadas da seguinte forma:  

 área econômica primária- matemática, química e 

biologia; 

  área secundária- matemática, física e desenho; 

  área terciária com matemática, economia e 

administração. 

Nessa legislação, os auxiliares técnicos, que desejassem ser 

professores e houvessem realizado um curso técnico de três anos, poderiam 
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se inscrever no Esquema I. Contudo, deveriam comprovar, entre outras 

exigências, 720 horas de exercício profissional e exercício no magistério 

técnico de, no mínimo, um ano. 

Essa foi a estrutura oferecida nos cursos aos técnicos, 

tecnólogos, engenheiros e arquitetos interessados em atuar na educação 

profissional e vinham para dar conta de uma docência que já estava 

acontecendo ou para preparar outros profissionais para início mais que 

imediato. 

Um dos fatores que podem ter levado a procura desses cursos 

foi a necessidade de professores para atuar nos cursos de profissionalização 

do ensino médio compulsórios que foram estabelecidos pela antiga LDB nº 

5692,11 de agosto de 1971. Possivelmente, a lei ampliou o contingente de 

pessoas procurando cursos que as habilitassem a trabalhar como docentes 

nas antigas escolas de 2 º graus. É necessário lembrar que essa formação 

dada nessas escolas tinha um caráter compulsório para os alunos, conforme 

Peterossi (1994) nos faz relembrar: 

A Lei n.º 5.692/71 estende, principalmente para o 2º grau, a 
cultura técnica e a modernização através da 
profissionalização compulsória capaz de preparar amplos 
segmentos da população para os novos papéis que lhes 
reservava o novo sistema produtivo. (PETEROSSI,1994, p. 
21) 

Quanto a formação de professores Peterossi (1994), ao falar 

sobre a demanda por cursos rápidos para suprir sua falta no contexto da 

profissionalização compulsória, narra que: 

O que aconteceu, a partir de então, será muito mais uma 
tentativa de fazer frente à necessidade desses professores 
para o ensino profissionalizante, deixando-se de lado a 
discussão do sentido de uma política de formação. Vai-se 
procurar certificar o maior número possível de profissionais 
para atender a demanda superaquecida. 
(PETEROSSI,1994, p. 82) 

Ressalto que, provavelmente, devido à obrigatoriedade de 

cursos profissionalizantes no 2º grau, as escolas tiveram que, “a toque de 

caixa”, improvisar novos espaços de aprendizagens como laboratórios, 

aquisição de equipamentos para a formação técnica oferecida aos alunos e 
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também precisaram docentes que atuassem nas disciplinas de formação 

profissionalizantes, estrutura que não foi simples de conseguir somente com 

determinação legal, gerando provavelmente, na época, inúmeros problemas 

operacionais.  

Foi então que a Resolução nº 3, de 25 de fevereiro de 1972, 

instituiu o curso de licenciatura plena para formação de professores. A partir 

dela, os cursos Esquema I e Esquema II deveriam ser transformados no 

prazo de 3 anos em licenciatura nos moldes estabelecidos por ela. Seriam 

somente admitidos os formatos Esquema I e Esquema II em localidades 

totalmente desprovidas de professores habilitados e de licenciados para o 

exercício do magistério. 

Posteriormente, a Portaria nº 396, de 28 de julho de 1977, 

regulamentou a Resolução nº 3. Essa Portaria pode ter facilitado, em parte, 

a formação de novos licenciados quando autorizou que os alunos que 

cursavam graduações plenas pudessem, a partir de dois terços do seu curso 

de origem, e de forma concomitante, cursar um rol de disciplinas 

pedagógicas que, ao final, os habilitaria nas duas formações. 

Com relação aos alunos do então 2º grau, somente passados 

10 anos com a Lei nº 7044/82 é que a formação compulsória foi extinta, e 

passaram, então, as escolas a oferecer aos alunos uma preparação mais 

geral para o trabalho.  

Ainda falando de história e formação de professores para a 

educação profissionalizante, cabe destacar que no período entre 1971 e 

1986, existiu um Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a 

Formação Profissional (CENAFOR). O CENAFOR tinha entre seus objetivos 

colaborar com a formação de professores, preparando recursos humanos 

para atuarem na área de formação profissional.  

Para Peterossi (1994, p.92) o CENAFOR teve a intenção de 

“difundir novas tecnologias de ensino profissional, preparar material didático, 

bem como fomentar a discussão em torno de novos conceitos relacionados 

à formação profissional”. Para a autora, o CENAFOR passou a ter o foco no 

repasse de verbas que eram utilizadas em convênios para a efetivação de 

cursos do tipo Esquema, dos quais 310 cursos foram realizados. Segundo a 

autora, o CENAFOR, não atuou como “órgão portador de uma proposta 
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original de qualificação de recursos humanos para esse ramo do ensino” 

(1994, p.95). Ele funcionou por 15 anos, tendo sido extinto em 1986. 

Em 1997, a Resolução nº 2, de 26 de junho dispôs sobre os 

programas especiais de formação pedagógica de docentes para disciplinas 

do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 

profissional de nível médio e propôs a gradativa suspensão dos cursos 

regulamentados pela portaria nº 432, de 19 de julho de 1971 (Esquemas).  

Nela, a formação de professores deveria passar a ser realizada 

em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de 

diplomas de educação superior e também em programas especiais. No caso 

dos programas especiais, deveriam somente ser ofertados em caráter 

emergencial nos casos em que existisse a falta de professores habilitados 

nas escolas ou em algumas disciplinas e localidades com maior dificuldade a 

profissionais formados em cursos regulares. Esse programa de caráter 

especial deveria oferecer o mínimo de 540 horas de duração.  

A mais recente legislação é de 2012, em que o Conselho 

Nacional de Educação propôs por meio da Resolução nº 6, de 20 de 

setembro de 2012, que a formação inicial para a docência na Educação 

Profissional de Nível Técnico seja realizada em cursos de graduação e 

programas de licenciatura ou outras formas dependendo de definições do 

próprio CNE, mas ainda prevê excepcionalidades. 

Um dos avanços dessa resolução, a meu ver, foi que deixou 

“portas abertas” para que os temas e estratégias que acredito serem 

importantes possam vir a ser desenvolvidos no Campus São Paulo do IFSP, 

pois definiu que fossem viabilizadas ações destinadas à formação 

continuada de professores, circunstância que poderá levar à exploração de 

temas associados às mulheres, arte e criatividade, pois, conforme proposto 

no artigo 40: 

A formação inicial não esgota as possibilidades de 
qualificação profissional e desenvolvimento dos professores 
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, cabendo 
aos sistemas e às instituições de ensino a organização e 
viabilização de ações destinadas à formação continuada de 
professores. (BRASIL, 2012) 

Assim, com esse pequeno histórico, percebi que muito há o 
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que se fazer na contemporaneidade para que a formação de professores da 

educação profissional venha a ser constantemente revista a fim que possam 

atender as reais necessidades dos docentes e das escolas para além de 

situações de emergência. 

A formação continuada deve ser uma das vias para que 

efetivamente as instituições e docentes consigam abarcar pelo menos parte 

das inúmeras atribuições que hoje a sociedade atribui a eles. 

A arte, a cultura e criatividade poderiam então se firmar como 

um entre outros tópicos interessantes na formação dos docentes e vistos 

como um dos possíveis caminhos para relacionar o conhecimento técnico 

com a sensibilidade sempre que possível. Professores que estão realizando 

esse trabalho por intuição, por interesse, por identificação teriam mais 

recursos por meio de formação. Essas experiências ricas já existentes e 

desenvolvidas na comunidade escolar podem ser ampliadas e então ganhar 

força e espaço. 

Ao realizar uma graduação em Tecnologia, Engenharia, 

Arquitetura os profissionais construíram uma série de conhecimentos em 

relação as tecnologias referentes a sua futura área. Entretanto, acredito que 

ao optar pela docência, além desses conhecimentos tecnológicos, outros 

relacionados especificamente à docência devem ser desenvolvidos para 

uma positiva atuação nas salas de aula.  
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CAPÍTULO 3- Ser mulher e profissional nas áreas 
técnica e tecnológica: narrativas das professoras 

 

No início da pesquisa, quando foi elaborado o pré-projeto, 

havia uma hipótese de que mulheres professoras de disciplinas técnicas e 

tecnológicas em áreas onde sempre houve a predominância masculina 

poderiam ter vivido experiências de discriminação e preconceito. 

Discriminação essa entendida como formas de “ação”, ou seja, atos que 

poderiam ter sido dirigidos às mulheres em locais onde o masculino estava 

presente e dominante. Também o preconceito poderia ter existido por meio 

de “julgamentos” por parte dos homens com os quais as docentes conviviam 

em seus ambientes profissionais.  

Com a realização efetiva das entrevistas essa hipótese foi se 

descontruindo. 

Esse grupo de entrevistadas, em específico, não relatou ter 

percebido na convivência com seus colegas professores manifestações ou 

experiências eivadas de preconceito e/ou discriminação pelo fato de serem 

mulheres. 

Quando fui para a escola de designer como professora já 
existia um grupo de professoras e não tive muito problema. 
Depois quando vim para a federal tinha um grupo grande de 
arquitetas na área da construção civil, então nas duas áreas 
que trabalhei não tive tantos problemas, já eram bem vistas 
professoras de área técnica nas duas escolas em que 
trabalhei. Acho que o fato de ser mulher não influenciou a 
minha vida profissional, acho que não. (Entrevista 2) 

 

Não encontrei nenhum problema por ser mulher como 
professora. (Entrevista 4) 
 

Eu acho que o fato de ser mulher não me atrapalhou. Se 
houve algum fato, alguma coisa, passou despercebida para 
mim. (Entrevista 5) 

 

Na docência nunca, nunca. É que aquela era uma fábrica de 
cimento; então eles queriam engenheiros e não 
engenheiras; esse aí eu senti sim, mas só uma vez. 
Entrevista 7) 
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Entretanto, em trabalhos e locais externos e anteriores à 

docência algumas perceberam a discriminação ou o preconceito.  

Quando trabalhei na empresa eu era a única mulher no 
setor de desenho, na área técnica era difícil mesmo ter 
mulheres. Percebia que havia machismo, os homens 
sentiam ciúmes, tanto que na época eu pesquisei algumas 
coisas e o salário na mesma função era menor que o dos 
homens. Eu acho que era o machismo que fazia com que 
isso acontecesse, mas eu não ligava. Eles faziam muita 
brincadeira por ser eu mulher, embora no meu setor o 
pessoal me respeitasse. Quando eu passava no meio da 
produção todo mundo ficava me olhando e achava estranho, 
pois eu era a única mulher. (Entrevista 3) 
 

Em termos de obra a mulher era muito barrada, porque tinha 
a convivência com homens, o ambiente da obra, mas hoje 
isso já desmistificou. Nós temos engenheiras e arquitetas 
em obras acompanhando, direcionando, gerenciando.  
(Entrevista 4) 
 

Arrumei estágio na área de desenho, o pessoal também não 
falava comigo. Era um bando de homem na empresa todo 
mundo de cabeça baixa desenhando. Eu era desenhista 
copista e tinha que trabalhar com nanquim. Não era a única 
mulher; tinha eu, de adolescente e outra mais senhora. 
(Entrevista 5) 

 

Eu nunca senti discriminação, somente uma vez antes de 
ser professora, que eu fui procurar um emprego e eu não fui 
contratada porque era mulher, porque disseram que eu ia 
trabalhar com peão e não sei o que, e que eles preferiam 
homens. (Entrevista  7) 

Sendo assim, esse grupo específico de mulheres que tiveram 

acesso a cursos de nível superior, a cargos de gestão, hoje de classe média 

provavelmente, constituíram identidades de modo a provavelmente não 

permitirem que o preconceito ou a discriminação por parte dos demais 

colegas de trabalho as atingissem. 

Ao consultar dados do MEC sobre funções docentes na 

Sinopse Estatística da Educação Básica 2013, foi possível observar, em 

relação ao número de funções docentes por sexo, que na educação infantil, 

do total de 474.591 docentes, somente 14596 são cargos masculinos e 

459.995 femininos. 

No Ensino Fundamental Anos Iniciais, dos 736.895 docentes, 
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73.573 eram professores do sexo masculino e 663.322 cargos do sexo 

feminino, sendo portanto os homens a minoria. Os dados do Ensino 

Fundamental dos Anos Finais mostram um crescimento da participação de 

professores homens nesse nível, mas ainda são minoria, pois dos 799.873 

cargos, 232.583 são preenchidos pelos docentes do sexo masculino e 

567.290 por professoras.  

No Ensino Médio também é possível observar uma participação 

maior de professores do que na educação infantil, mesmo que ainda em 

minoria, sendo que do total de 509.403 cargos, são preenchidos por homens 

196.177, e por docentes do sexo feminino 313.226 cargos. 

 Somente na Educação Profissional a maioria dos cargos 

docentes é preenchida por homens, sendo que do total de 73.904 docentes, 

33.108 são preenchidos pelo sexo feminino e 40.796 pelo sexo masculino. A 

Educação Profissional, que teve desde o seu início predominância de 

homens nas salas de aula, tem tido uma maior participação feminina, 

mesmo que ainda em menor número. As professoras entrevistadas fazem 

parte desse universo. 

Provavelmente o fato de a docência ter sido construída no 

imaginário como uma profissão pertinente às mulheres, conforme foi 

percebido anteriormente no capítulo que versou sobre o processo de 

feminização do magistério, tenha sido um fator de aceitação delas no 

universo inicialmente masculino em que se inseriram. 

Como explicitado anteriormente, as professoras haviam 

ministrado aulas de disciplinas técnicas ou tecnológicas nas áreas de 

Mecânica, Eletrotécnica e Construção Civil do IFSP-campus São Paulo  34. 

Com relação à formação escolar básica, 5 entrevistadas 

cursaram o Ensino Médio e 2 Ensino Médio e Técnico de Nível Médio 

simultaneamente. 

Quanto à formação inicial de nível superior das entrevistadas, 4 

formaram-se na Faculdade de Tecnologia (FATEC) que é pública e 3 em 

Universidades privadas; 2 delas eram engenheiras, 1 arquiteta e 4 

                                                           
34 Após a realização das entrevistas 2 professoras completaram sua jornada como docentes 
do IFSP-Campus São Paulo e se aposentaram, sendo que uma das entrevistas fez parte do 
memorial elaborado por uma delas para entrega no IFSP. 



95 
 

 

tecnólogas na primeira formação em nível superior, sendo que 

posteriormente tais entrevistadas frequentaram outros cursos, os quais 

encontram-se relacionados mais à frente.  

Do grupo de 7 professoras, todas realizaram Mestrados, sendo 

que 2 encontravam-se com Doutorados em andamento e uma delas 

realizando pós-doutorado durante a pesquisa. 

A formação docente de 6 das entrevistadas foi realizada nos 

cursos “Esquema I” e apenas uma delas frequentou curso de Licenciatura 

em Educação Artística.  

A seguir serão apresentados trechos das narrativas das 

entrevistadas sobre os assuntos colocados em destaque relativos a suas 

trajetórias profissionais que por vezes se cruzaram com as experiências de 

vida pessoais. 

3.1 - A escolha profissional: fatores que influenciaram a 
busca  

A escolha de uma profissão normalmente é influenciada por 

múltiplos fatores que procurei explorar durante as entrevistas, pois como 

ensina Soares (2002): 

Escolher o que se quer ser no futuro implica reconhecer o 
que fomos, as influências sofridas na infância, os fatos mais 
marcantes em nossa vida até o momento e a definição de 
um estilo de vida, pois o trabalho escolhido vai possibilitar 
ou não realizar essas expectativas. (SOARES, 2002, p.24) 

 

A escolha da docência como profissão ocorreu após a 

frequência em cursos superiores de tecnologia, engenharia e arquitetura. 

Cada escolha foi feita pelas participantes devido a diferentes fatores como 

influências da família, sonho de ensinar, facilidade em comunicação, 

oportunidade de na docência estar atualizando constantemente 

conhecimentos e também como decorrência de viuvez precoce no caso de 

uma delas. As professoras narraram como a escolha profissional foi se 

desenhando em suas vidas conforme apresentado a seguir.  

A entrevistada 1 escolheu o Curso de Tecnologia em Produção 

Mecânica inspirada na convivência com um irmão e posteriormente a 
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docência configurou-se para ela como a realização de um sonho de infância 

conforme abaixo:  

Enquanto me preparava para o vestibular em Odontologia 
na USP, meu irmão trabalhava como Desenhista Projetista 
Mecânico e iniciava seu curso superior em Administração de 
Empresas. Ele desenvolvia seus projetos com muita paixão 
e me ensinava enxergar no espaço a máquina que traçava 
no papel. Essa paixão me contaminou...   
 
Prestei vestibular em Processos de Produção Mecânica.  
 
Então eu buscava uma profissão que tanto pudesse exercer 
a docência, porque desde criança já sonhava com isto, 
como também, me desse a oportunidade de atuar em outros 
campos, tais como industrial e pesquisa. Com formação em 
processos de produção mecânica poderia colocar em prática 
tudo isto. (Entrevista 1)  

 

A entrevistada 2 realizou formação voltada à área técnica 

por incentivo da avó sendo que a docência era uma profissão modelo 

desempenhada pela avó e pelo pai, ambos professores. 

Na formação técnica não tinha ninguém da família, mas 
minha avó incentivava pois ela sabia da importância de fazer 
um curso técnico; ela fez magistério que hoje até poderia ser 
considerado, era professora de magistério.  
 
Meu pai era professor no SENAI. 
 
Uma mulher importante na minha vida foi minha avó que me 
criou e a formação dela de professora mesmo sendo como 
alfabetizadora, eu admirava o jeito dela e acabei me 
espelhando um pouco nisso para me tornar professora. 
(Entrevista 2) 

A Entrevistada 3 realizou seu curso superior de 

Licenciatura em Educação Artística após ver seu irmão realizando desenhos 

e projetos e interessar-se pelo ato de desenhar. Posteriormente o magistério 

surgiu a partir do estímulo de um dos seus professores que a avisou de um 

concurso na Escola Técnica Federal ao saber que ela possuía licenciatura e 

que gostava de desenho técnico. 

 
Eu tenho um irmão que estudava curso técnico na rede 
Paula Souza. Eu via ele fazer os projetos na prancheta e 
gostava.  
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Fiz Educação Artística justamente porque eu gostava do 
desenho que eu via meu irmão fazer e optei por me 
especializar na área de desenho. 
 
Um professor meu ficou encantado e falou vai lá faz o 
concurso de professora no IFSP e me incentivou a fazer. Eu 
fiquei meio assim, mas ele acabou me convencendo a fazer 
o concurso. Na primeira vez eu não passei, pois nenhum 
candidato foi aprovado. Alguns meses depois eu fiz outro 
concurso e passei em terceiro lugar, mas havia somente 
duas vagas. Tinha um professor que ia se aposentar e fiquei 
como substituta e quando ele aposentou depois de uns 
cinco ou seis meses eu entrei na vaga dele. (Entrevista 3) 
 
 

A Entrevistada 4 optou por Arquitetura ao buscar um curso 

superior a partir da convivência com o pai, que atuava na área de construção 

civil, e depois o magistério começou a ser pensado como uma profissão a 

partir de uma facilidade com a comunicação, que era percebida por aqueles 

com os quais convivia e estimulavam sua busca pela docência, e também 

como forma de realizar uma formação continuada, com possibilidade de 

constante atualização. 

A profissão de arquiteto foi uma escolha até influência do 
meu pai, por ele ser da construção civil, e por me identificar, 
poderia ser engenheira, mas preferi arquitetura. 
 
E a docência foi de certa forma cruzando meu caminho, as 
pessoas sempre falavam você tem um meio de expressão 
bom, consegue falar, você tem uma maneira boa de se 
expressar, então porque você não vai ser professora? E aí 
tudo foi convergindo para que eu chegasse à sala de aula.  
 
E eu percebi que tem muito a ver comigo, mesmo, de ter um 
trabalho mais autônomo de poder decidir, tomar algumas 
decisões daquilo que a gente vai desenvolver ou não. E eu 
percebi principalmente que isso me daria à chance de estar 
atualizada na minha profissão, que nós precisamos, 
principalmente na área técnica, precisamos estar 
atualizados com o mercado e com as tecnologias para poder 
ministrar as disciplinas.  (Entrevista 4) 
 
 

A entrevistada 5 realizou um curso superior em Tecnologia 

da Construção Civil por ser oferecido em uma escola pública de qualidade e 

com aulas no turno noturno que lhe permitiam trabalhar. A docência surgiu a 

partir de um desejo inerente de sempre querer aprender mais e da busca e 
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realização da formação pedagógica como oportunidade de continuidade dos 

estudos. 

 

A minha não foi escolha, foi a opção que eu tinha na época. 
Eu precisava trabalhar, trabalhava para ajudar em casa. 
Queria fazer o curso de odontologia, mas para mim era 
inviável, pois a USP só tinha período integral e não dava 
para fazer. Fazia cursinho e passei na Faculdade de 
Tecnologia, no curso de Construção Civil, modalidade 
Edificações.  Fatores como gratuidade, localização e ser 
curso noturno, permitia que frequentasse e concluísse o 
curso. 
 
Mas nunca parava de estudar e fui fazer formação 
pedagógica. Eu amo o que faço, ser professora adoro essa 
profissão, me dedico muito a ela. Infelizmente, tenho 
percebido nas escolas públicas em geral, que infelizmente 
tem entrado muita gente para essa profissão por falta de 
opção, não por amor por aquilo, quando falo amor é por 
prazer no que está fazendo. Imagine passar uma vida toda 
trabalhando numa coisa que você não sente prazer. Só 
mudei de status social graças à educação, eu só vejo esse 
caminho honesto para você mudar de status financeiro e na 
sociedade.  (Entrevista 5) 

A entrevistada 6 buscou o curso de Engenharia Elétrica com a 

inspiração na convivência com o padrinho que era para ela muito querido e 

com o qual realizou algumas atividades voltadas a instalações elétricas. A 

busca pela docência deu-se por interesse em ministrar aulas. 

Meu padrinho trabalhava no metrô. Ele trabalhou na primeira 
fase de metrô quando foi instalado aqui em São Paulo. Ele 
era eletricista, e eu admirava e gostava muito dele e ajudava 
o muito. Depois que parou de trabalhar no metrô ele 
começou a fazer obras por ai. Obra de residência e eu 
sempre ia junto e dizia que iria fazer alguma coisa nessa 
área, e graças a Deus ele conseguiu me acompanhar até 
quando eu entrei na engenharia, e depois disso ele faleceu. 
 
Antes de entrar como professora no IFSP eu fiz por livre e 
espontânea vontade o Esquema I. (Entrevista 6) 

A entrevistada 7 gostava muito das disciplinas de ciências 

exatas e procurou fazer Engenharia que era um curso onde teria acesso às 

disciplinas de seu interesse e que poderia ser realizado na cidade do interior 

onde passou a infância e juventude. O magistério foi a profissão que surgiu 

devido à condição de viuvez e da maternidade, que implicaram a 
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necessidade de administrar essa situação inesperada de ser mãe e arrimo 

de família. 

Na infância eu tinha facilidade em Matemática e Física, 
então eu optei depois de crescida a estar fazendo um curso 
dentro da área de exatas. A gente tinha a parte de 
engenharia elétrica na minha cidade. Na época tinha crédito 
educativo e foi mais fácil a gente pleiteando o financiamento 
pelo crédito educativo e seguindo essa profissão. 
 
Escolhi ser professora por ter ficado viúva cedo com filho 
pequeno e por ter facilidade de conciliar os meus horários e 
também ter conseguido entrar numa escola boa, onde a 
gente era bem remunerado e que lecionava as disciplinas 
que eu gostava.  (Entrevista 7) 
 
 

A partir das entrevistas pude perceber que existe toda uma 

gama de valores e sentimentos envolvidos na escolha profissional; assim, as 

questões sobre a família, a infância, modelos de profissionais e docentes 

foram surgindo nos relatos levando-me a observar o que disse Soares 

(2002): 

[...] as expectativas das pessoas quanto ao seu futuro 
estão carregadas de afetos, esperanças, medos e 
inseguranças; não somente seus, como também os de 
seus familiares mais próximos. (SOARES, 2002, p.25) 

Dessa maneira, as relações com as pessoas no cotidiano e o 

meio em que vivemos interferem nas nossas escolhas, pois como afirma 

Soares (2002): 

A identidade é formada nas relações estabelecidas entre 
pessoas que desempenham papéis sociais importantes 
na vida de cada indivíduo, como pais, parentes, amigos, 
professores etc. Desde criança já nos identificamos, 
consciente ou inconscientemente, assumindo e 
experimentando papéis que vão servir de base para o 
estabelecimento de identidade futura. (SOARES, 2002, 
p.30) 

As trajetórias profissionais das professoras evidenciaram que a 

escolha pela docência sofre influências variadas, mas a permanência na 

profissão docente desse grupo de professoras indica que, após aquelas 

escolhas primeiras, outras variáveis como o trabalho autônomo dentro da 

sala de aula, o contato com os alunos, as opções pessoais de vida, a 
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carreira docente no nível federal, entre outras coisas, funcionou como uma 

série de estímulos para permanecerem na profissão.  

Na trajetória profissional de duas das professoras, os cursos 

técnicos de nível médio foram etapas que antecederam a formação superior. 

Por terem realizado esses cursos, elas tiveram oportunidade de vivenciar o 

que parte de seus alunos procura ao ingressar no IFSP. Esses alunos 

interessados nas aulas e nas experiências que os estágios profissionais 

podem oferecer estão, como elas no passado, iniciando suas trajetórias 

profissionais. A seguir podemos perceber nas falas das professoras essas 

experiências: 

Fiz curso técnico em decoração Eu gostei muito de ter feito 
o curso técnico, então acho que isso que me levou a ser 
professora de curso técnico. Os alunos que normalmente 
procuram o curso técnico são alunos com objetivo, acho que 
isso foi interessante na minha adolescência, então os 
amigos sabiam o que queriam fazer; não era um pessoal 
que estava perdido. 
 
Fiz curso técnico por incentivo da família e porque eu 
achava que só o ensino médio não ia acrescentar muito. 
As disciplinas que mais gostava no curso técnico eram as 
disciplinas de projeto que mexiam com desenho, 
especificações de materiais, e as de materiais de 
revestimento que inclusive são disciplinas que hoje eu dou 
aulas. 
 
Eu comecei como estagiária, como desenhista depois fui 
estagiária de gerenciamento de obras ainda quando fazia 
curso técnico. (Entrevista 2) 

 

A minha irmã é mais velha e prestou o Vestibulinho aqui na 
Escola Técnica Federal (IFSP), entrou e eu disse pra minha 
mãe que eu gostaria muito de tentar. Comecei a fazer um 
cursinho e consegui entrar aqui. Na época ainda era aquele 
sistema de primeiro ano básico e só depois você fazia as 
opções. Comecei a falar muito com as orientadoras na hora 
de fazer as opções. Eu peguei a última vaga da 
eletrotécnica de manhã com a minha média anual.  
 
Quando estava fazendo o curso técnico eu estava também 
fazendo um estágio indicado por um professor da época e 
trabalhei um ano e meio nessa empresa com painéis 
elétricos. Foi uma experiência muito interessante, aprendi 
muito principalmente em termos de projeto. (Entrevista 6) 

A experiência de ter frequentado cursos técnicos 
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profissionalizantes foi por elas avaliada como oportunidades positivas, por 

terem permitido um primeiro contato com o “ser profissional”. 

Disciplinas cursadas nessa formação de nível técnico 

acabaram, para uma delas, sendo fonte de conhecimento e úteis no 

desenvolvimento das disciplinas que hoje ministra para seus alunos. 

Além disso, o estágio realizado durante essa etapa de 

formação, conforme comentado pela entrevistada 6, proporcionou espaços 

de complementação das aprendizagens, pois é nos locais de trabalho onde 

o fazer da profissão acontece. Uma das professoras, então aluna de curso 

técnico, pode aplicar os conhecimentos recebidos na escola e adquirir outros 

no mundo do trabalho. 

3.2 - Ex-professores como fonte da aprendizagem docente  

Na trajetória profissional, várias são as influências ou 

contribuições recebidas. No caso das professoras entrevistadas, foi possível 

observar que os professores, com os quais tiveram aulas, também 

contribuíram em sua formação docente. Algumas delas parecem ter recebido 

influências de seus ex-professores conforme citado por elas: 

A postura dos professores ajudou na aprendizagem, às 
vezes eles cativavam pelo jeito que ministravam a aula, mas 
o professor de Estrutura a gente até tinha um carinho, mas 
não conseguia assimilar o conteúdo. Não é só a postura do 
professor que ajuda, a postura ajuda um pouco, mas às 
vezes tem algum bloqueio que não ajuda você, ou talvez 
alguma dificuldade anterior de conhecimento que dificulta 
você desenvolver melhor a disciplina. Então não é só o 
carisma do professor que te cativa para a aula não; ajuda, 
mas não é tudo. (Entrevista 2) 

 

 

Quando fiz a primeira faculdade de Artes tinha uma irmã 
(freira da faculdade católica) que era professora de História 
da Arte e ela sempre falava que quando o professor começa 
ele não para mais, ele não abandona se estiver fazendo o 
que gosta.  
 

A irmã da faculdade eu admirava muito como professora, 
era muito inteligente, dava aula de História da Arte e viajava 
muito, ela trazia slides de todos os lugares que ela visitava e 
dos museus. Ela só passava coisas boas para gente, tanto 
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de valores como todas as informações. Uma coisa que ela 
me passou e eu tento passar para os alunos era para não 
jogar lixo no chão da sala de aula, era para manter a 
limpeza, era uma coisa básica. Ela falava que o metrô de 
São Paulo era muito limpo, comparado com outros no 
exterior. Ela falava lugar do lixo é no lixo e eu procuro 
passar para as pessoas. Eu gostei muito do primeiro curso 
que fiz, as irmãs eram muito humanas. (Entrevista 3) 
 

Desde a educação básica a gente se identifica muito com 
determinados professores, eu me identifiquei muito com 
minha primeira professora, que era muito uma pessoa muito 
carismática, que envolvia a turma, eu tinha só sete anos, 
mas me lembro muito bem. Ela era afetuosa, procurava dar 
responsabilidade a todos, dentro do limite de cada um, o 
aluno se sente importante, aquela coisa assim de segurar o 
caderno dela, de apagar a lousa, é envolvente para criança 
e ela se sente importante. No desenrolar do nível básico me 
identifiquei até com alguns professores ligados a área que 
eu já estava escolhendo como por exemplo, o professor de 
desenho, o professor de arte, a gente acabava se 
identificando. E os professores da formação básica, aqueles 
que tivemos aulas no cursinho e na faculdade foram eles 
que ensinaram o que nós sabemos, mas só acabamos 
percebendo a importância desse processo lá na frente. No 
momento você acaba não registrando totalmente, mas lá na 
frente você percebe quem é que te orientou, quem é que fez 
você chegar a esse momento que você vive, foram muitos 
exemplos e graças a Deus agregaram bastante. (Entrevista 
4) 
 

Matemática, sempre foi a disciplina de matemática que 
gostei e tive admiração por uma professora da época do 
ginásio, que era a professora Juliana. Ela sempre me 
incentivava e sempre me colocava até como monitora. Ainda 
não existia essa coisa de monitoria, mas ela me colocava 
como monitora dentro da sala para ajudar os alunos, porque 
eu tinha muita facilidade. Pra mim ela era um exemplo 
mesmo, uma professora maravilhosa ela sabia ensinar, ela 
sabia conversar, ela sabia ser um diferencial dentro da sala 
de aula. E eu me apaixonei por ela como professora e ela 
por mim como aluna. Faz muito tempo que não converso 
com ela, mas tenho o contato dela e gostaria muito de voltar 
a conversar justamente para ela ver o no que deu o 
investimento dela: eu uma quase doutora na área que 
escolhi. (Entrevista 6) 
 
Eu tive vários professores bons, principalmente na área de 
física que marcaram sim, apesar de ter ficado de DP com 
um deles. Na faculdade gostava mais da área de eletrônica 
onde a gente tinha mais facilidade de juntar a teoria e 
prática. Tínhamos laboratórios onde a gente tinha que fazer 
a parte de montagem de eletrônica. Alguns professores 
motivam você a gostar da disciplina e os outros que 
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motivam você a odiar, eu acho que tive mais professores 
que foram bons que motivaram mais no sentido positivo que 
negativo. (Entrevista 7) 

 
Ao verificar as contribuições positivas registradas nas 

memórias das docentes entrevistadas com relação a seus ex-professores ou 

professoras, lembrei-me de Freire (1996, p. 28): 

O professor que pensa certo deixa transparecer aos 
educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de 
estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a 
capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. 

Essas experiências vividas com outros professores durante a 

formação básica e superior na condição de alunas foram, por vezes, 

incorporadas em seu trabalho atual como professoras quando consideradas 

positivas. Também experiências não tão interessantes serviram como 

modelos a serem repensados por serem considerados inadequados, o que é 

endossado por Tancredi (2009) quando diz: 

Uma importante fonte, talvez uma das primeiras, da 
aprendizagem da docência são os professores que os 
professores tiveram na sua trajetória profissional no ensino 
básico. Tenham sido eles bons ou maus professores, 
segundo as concepções vigentes de uma determinada 
época e os resultados de aprendizagem que possibilitaram 
alcançar, são eles que muitas vezes influenciam os 
estudantes a seguir ou não o magistério como profissão, a 
decidir em que estágio da escolaridade gostariam de atuar 
ou em que disciplina prefeririam aprofundar os 
conhecimentos. (TANCREDI, 2009, p.25) 

O lado afetivo da convivência entre alunos e professores nos 

tempos em que as professoras entrevistadas eram estudantes, o domínio 

por parte desses ex-professores de conhecimentos da área de atuação, a 

postura, o profissionalismo, a ideologia, a conscientização são aspectos que 

apareceram nas memórias.  

3.3 - A formação docente para a educação profissional e a 
pesquisa 

Como informado anteriormente, os cursos no modelo Esquema 

I foram realizados por 6 das 7 professoras entrevistadas. Como esclarecido 
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no capítulo anterior, esses cursos foram continuamente utilizados para 

formar aqueles docentes que já estavam em sala de aula para atender a 

necessidades emergenciais ou devido à existência de uma grande demanda 

por professores para cursos técnicos profissionalizantes do então 2.º grau.  

Terminada a graduação em 1981, imediatamente me 
matriculei no curso de Esquema I, porque já fazia parte de 
meus planos ministrar aulas também em escolas técnicas. 
(Entrevista 1) 
 

Acabei de sair de uma faculdade, não sabia o que fazer. 
Tinha, lá na própria faculdade o curso de formação de 
professores, esquema I. Depois eu fui pedir estágio no IFSP 
e falaram: tá faltando um professor, você não quer vir dar 
aula pra gente? Então eu fui só pedindo para assistir umas 
aulas e já virei professor. (Entrevista 2) 

 

Quando no curso superior fui fazer Licenciatura em 
Educação Artística fui me especializar na área de desenho. 
Os professores que fizeram engenharia e vieram direto dar 
aula no IFSP eles não tinham a parte pedagógica, como 
Psicologia e então precisam fazer uma adaptação. No meu 
caso eu não precisei, pois tive toda essa base na primeira 
faculdade que foi licenciatura. (Entrevista 3) 

 

Fiz um curso antes de entrar nessa instituição, porque de 
certa forma quando eu procurei ministrar aulas, eu descobri 
que eu precisava ter esse curso o antigo curso esquema I, 
hoje é uma formação pedagógica para educação básica e 
profissional e acabei fazendo na Faculdade de Tecnologia. 
(Entrevista 4) 
 
Fiz Esquema I na FATEC em 1989. (Entrevista 5) 
 

Tinha uma escola perto de casa que tinha curso técnico e eu 
me candidatei a uma vaga como professora e consegui. Dei 
aula lá um ano e meio, lá nessa escola conheci um 
professor da Escola Técnica Federal e que ele dava aula na 
federal em outra cidade, ele era efetivo e me avisou que 
estavam procurando professores.  
 
Na minha família ninguém era professor, foi acontecendo e 
acho que aqui é meu lugar, dando aula. 

 
Antes de entrar no IFSP eu fiz por livre e espontânea 
vontade o esquema I, aprendi algumas coisas no curso, mas 
a experiência em sala de aula não substitui nenhum livro. 
(Entrevista 6) 
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Eu aprendi a ser professora na prática, pegava o conteúdo 
que tinha que ser dado, preparava a aula, e ia lá com a cara 
e a coragem. No começo era muito difícil, todo começo é 
difícil mesmo, depois vira cotidiano e aí você tira de letra. Fiz 
Esquema I. (Entrevista 7) 

Foi perceptível nas entrevistas a constante busca por uma 

formação mais completa por parte das professoras entrevistadas, que 

passaram por cursos de bacharelado, formação docente e deram 

posteriormente continuidade aos estudos em outros níveis, como 

especialização e pós-graduação. Os cursos realizados pelo Instituto 

internamente são ainda em pequeno número, sendo a principal política de 

qualificação realizar estudos fora dele. Considero que procurar estratégias 

para formação no local de trabalho seja uma opção a ser mais explorada, 

pois conforme Mizukami (2009, p. 26) “... escola é local importante e 

privilegiado para aprendizagem e desenvolvimento profissional, bem como 

para a construção de conhecimentos profissionais sobre docência”. 

Outra fonte de formação para docentes poderia dar-se por meio 

das narrativas autobiográficas como difundido pela professora Berkenbrock 

–Rosito (2010, p. 10)35 e colocadas à disposição dos interessados por meio 

de suas publicações.  

Para Berkenbrock –Rosito (2009), existe importância da arte e 

do ato de narrar na formação profissional: 

a formação distante da arte e da estética desvela um 
embrutecimento da sensibilidade e a relação entre as 
pessoas. A arte de narrar experiências envolve um 
pressuposto epistemológico, e faz emergir do processo 
criativo o extraordinário do homem ordinário. 
(BERKENBROCK–ROSITO, 2009, p. 498). 

Igualmente, poderia ser uma forma de trabalho explorada na 

formação continuada desenvolver o que anuncia Mizukami (2005), pois, 

segundo a autora, as estratégias de ensino e estudo que se utilizam de 

“Casos de Ensino” proporcionam aos professores expressar seus próprios 

conhecimentos sobre ensinar e permitem analisar conhecimentos de outros 

colegas de profissão. São situações concretas que, por serem expressivas, 

conclamam a reflexão e contribuem para a formação profissional dos 
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docentes. 

Na formação docente de professores para disciplinas técnicas 

e tecnológicas, o trabalho das pesquisadoras citadas poderia ser explorado 

em espaços e momentos de formação continuada dos docentes do campus 

no local de trabalho. 

O campus São Paulo poderia abrir espaços para que essas 

vertentes, como a arte e cultura, fossem mais exploradas nas reuniões 

pedagógicas, oficinas, cursos e eventos institucionais. Porém, o que percebo 

na prática por vezes são reuniões semestrais de planejamento dominadas 

por assuntos do cotidiano, rotinas burocráticas, demandas dos gestores ao 

corpo docente e que, por vezes, passam a dominar o tempo desses 

encontros que deveriam ser pedagógicos.  

Assim como a docência, a pesquisa também fez parte da vida 

das professoras, pois todas as 7 entrevistadas possuem títulos de mestres, 2 

estão cursando doutorado e uma estava realizando pós-doutorado conforme 

narraram: 

Foi o primeiro título de doutorado em Engenharia Mecânica 
na área da mecânica ... (Entrevista 1) 

 

Fiz mestrado na área de tecnologia da construção civil. 
(Entrevista 2) 
 
Meu mestrado com um grupo de professores aqui da área 
de mecânica foi na área de Engenharia da Automação e 
Robótica. (Entrevista 3) 

 

Fiz mestrado na instituição pública. Como tema trabalhei 
com estruturas de madeira, sistemas construtivos em 
madeira para edificação; esse foi o tema do mestrado. No 
doutorado, em andamento, um pouco nessa área... 
(Entrevista 4) 
Meu trabalho de mestrado foi sobre as possibilidades que 
existem de reciclagem do isopor®, que chama EPS – 
poliestireno expandido. Fui tratar dos catadores, da logística 
reversa, que não existe. (Entrevista 5) 

 

O mestrado na USP, no Instituto de Eletrotécnica e Energia. 
Meu tema foi averiguar a influência da lâmpada fluorescente 
compacta na rede elétrica. Ela causa um distúrbio e a ideia 
era medir esse distúrbio e expandir isso numa situação de 
uma cidade de pequeno porte. Cheguei a resultados bem 
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interessantes e ganhei um belo elogio depois da 
apresentação. O meu doutorado estou fazendo hoje no 
antigo IEE; agora mudou para Instituto de Eletrotécnica e 
Ambiente, pois passou a abordar também a área ambiental. 
(Entrevista 6) 
 

[...] o mestrado fiz agora, sou recém-formada, que foi na 
escola em que dou aula, Mestrado de Automação e 
Controle. (Entrevista 7) 

As professoras entrevistadas colocaram suas experiências de 

forma bastante positiva ao narrarem suas trajetórias profissionais como 

professoras de disciplinas das áreas técnicas e tecnológicas e sua 

realização por meio das pesquisas desenvolvidas.  As pesquisas realizadas 

foram fundamentais na trajetória profissional como docentes no IFSP, pois 

além dos novos conhecimentos proporcionados, existe uma elevação 

salarial e evolução na carreira docente no quadro ao qual pertencem no 

IFSP. 

Considero-as como mulheres à frente de seu tempo e que 

registraram de forma construtiva sua passagem pela educação profissional 

no campus São Paulo. Foram, a meu ver, feministas no campo da educação 

profissional considerando o feminismo a partir da definição dada por Duarte 

(2003, p. 152), com a qual concordo, “feminismo poderia ser compreendido 

em um sentido amplo, como todo gesto ou ação que resulte em protesto 

contra a opressão e discriminação da mulher”. 

Ao procurar caminhos para realizarem pesquisas essas 

docentes fizeram um percurso que me lembrou Freire (1996) ao falar sobre 

ensinar e a sua relação direta com a pesquisa: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 
1996, p. 29) 

 

Assim a atualização profissional das docentes se realizou por 

meio de participação em cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação e 
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visitas técnicas. Como exemplo da busca por atualização profissional nas 

trajetórias profissionais desse grupo de entrevistadas é possível relacionar: 

cursos na Alemanha, visitas técnicas na Inglaterra e Suíça, cursos 

superiores realizados como segunda ou terceira faculdades como os de 

Tecnologia em Turismo, Engenharia Civil e Tecnologia em Produção 

Mecânica; também realizaram cursos de especialização em Engenharia de 

Materiais, Design, Análises de Sistemas, Higiene e Segurança no Trabalho 

além dos mestrados e doutorados acima relacionados. 

3.4 - Vida pessoal e trabalho 

A vida familiar e pessoal perpassa suas trajetórias 

profissionais. As professoras entrevistadas comentaram sobre os desafios 

dos diversos papéis atribuídos a elas no cotidiano. Segundo seus relatos a 

sobrecarga de funções é diluída quando contam com a colaboração dos 

companheiros, familiares, ou das escolas onde os filhos estudam entre 

outras formas de apoio recebidas. 

Sou professora de uma escola técnica e de uma faculdade 
também, mãe e dona-de-casa. Então, cobrar lição de filho, 
dar janta, dar banho, trocar roupa, tenho toda essa rotina 
diária. 

 

Eu acho muito corrido, mas por outro lado eu tenho muita 
ajuda do meu companheiro, do meu marido, então isso 
ajuda muito; ele também colabora; ele sabe que por eu 
trabalhar em casa, ter muito serviço em casa então ele 
colabora muito; ele divide muito as tarefas comigo o que 
facilita. Mas eu vejo outras colegas que os parceiros, os 
maridos, não ajudam; é muito mais complicado. Um dos 
motivos de hoje optar por ser professora é ter as férias junto 
com os meus filhos.Com duas férias por ano é a melhor 
opção ser professora. (Entrevista 2) 

 

Eu trabalhava na indústria e quando comecei a trabalhar 
aqui na escola optei por sair da indústria, mas porque minha 
mãe ficou doente. Fiz essa opção para poder acompanhar o 
tratamento dela quando saísse e ajudar. Ficando na escola 
eu teria um pouco mais de “janela”, aulas vagas e tempo, 
para cuidar. Talvez seja uma opção para algumas serem 
professoras para ter férias escolares com os filhos, mas não 
é só por isso que escolhem ser professoras acho que é 
consequência. (Entrevista 3) 
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Eu sempre quis lecionar, eu gosto, eu tenho interesse, 
penso ser uma excelente profissão..,Eu queria ser mãe um 
dia, e pensei que nas férias não teria aquela preocupação 
de quem iria ficar o seu filho: eu estaria com ele. (Entrevista 
5) 

 

Na realidade sou mãe e pai. Fiquei viúva com 3 anos de 
casamento, com uma filha de um ano e meio. Eu tinha que 
me dedicar ao trabalho e a minha filha. Eu tinha que deixar 
ela muito cedo na escola; e entrava para dar aula às 7 
horas. Eu deixava minha filha seis e meia da manhã na 
escola dela. Foi uma época difícil, mas deu para superar 
tudo isso.  (Entrevista 7) 

Com relação ao trabalho da mulher e à dinâmica pessoal, 

Bertolini (2002), ao falar das mulheres contemporâneas que trabalham fora 

do lar, apontou para mudanças necessárias na vida cotidiana das mulheres. 

Os jovens casais precisam aprender a desempenhar papéis 
com plasticidade. Ambos os parceiros têm de assumir a 
responsabilidade pelos cuidados com a prole, educação dos 
filhos e proteção e amparo à família. Precisam trabalhar 
tanto para assegurar o sustento da família como em prol da 
realização pessoal. (BERTOLINI, 2002, p.63) 

As estruturas familiares passaram por muitas mudanças nos 

últimos tempos e, consequentemente, o papel das mulheres e dos homens 

também terá que continuamente ser repensado, para que eles possam ser 

profissionais e responsáveis por uma família. 

3.5 - A troca de experiências como oportunidade de aprender 
e ensinar 

A colaboração, a troca entre os colegas de profissão apareceu 

como um fator positivo na profissão docente durante as entrevistas 

realizadas. Colegas de profissão foram citados como aqueles com os quais 

puderam aprender e ensinar. Os colegas de profissão apareceram como 

mediadores do conhecimento, pois como Mizukami et al (2010, p.43) nos 

apresentaram ao tratarem sobre construção contínua dos saberes: 

A construção contínua dos saberes não ocorre de forma 
isolada. Ela deve se dar na parceria entre pessoas que 
estão em diferentes níveis de desenvolvimento profissional. 
Os desafios devem ser vencidos coletivamente, com cada 
participante do processo educativo apoiando os colegas e 



110 
 

 

apoiando-se neles. Nesse processo, cada um oferece o que 
sabe e, estando aberto para ouvir e analisar posições 
diferentes da sua, adquirir outras formas de ver o mundo, de 
ser nele e de compreender seu papel profissional 
(MIZUKAMI, 2010, p.43). 

Tais experiências apareceram nas entrevistas onde foi possível 

verificar as contribuições e troca de conhecimentos entre os professores a 

importância delas nas trajetórias profissionais como docentes como citado 

por elas: 

A Escola havia adquirido uma máquina tridimensional e 
junto com mais dois professores fizemos um curso sobre 
esta em Florianópolis e passamos o conhecimento para os 
demais professores... (Entrevista1) 
 

Entrei aqui como substituta de uma professora que estava 
com afastamento por gravidez de risco. Até hoje ela é minha 
parceira de aula. Ela estava com uma disciplina bem técnica 
e eu não queria perder o caminho que ela estava dando às 
aulas. Fui conversar com ela, cheguei a ir na casa dela, ver 
o caminho que ela trabalhava para tentar seguir mais ou 
menos a mesma linha. Ela é uma pessoa que até hoje eu 
tenho muito carinho. (Entrevista 2) 
 

Eu tinha um colega professor na área que que falava que 
não importava que profissional você fosse fora da escola, 
porque aqui no IFSP você tinha que ter uma outra leitura 
sobre aprendizado e desenvolvimento. Ás vezes você tem 
um ótimo profissional lá fora (na atividade na área técnica), 
mas quando chega aqui na escola tem que aprender como 
passar esse conhecimento. Eu guardei isso e vi que a gente 
vai adquirindo gradualmente maturidade. (Entrevista 4) 

A aprendizagem se dá tanto na convivência com os colegas 

como na atuação com os alunos. Ao proporcionar aos alunos espaço para o 

contato com atividades artísticas e culturais, como pude observar nas 

narrativas abaixo, alunos e professores vivenciaram experiências que 

possibilitaram a convivência e a troca mútua de conhecimentos. 

Realizei com estes alunos um sarau, no qual, para minha 
surpresa, todos participaram com apresentações de dança, 
declamação de poesias, tocaram piano, cantaram e 
encenaram. Foi fantástica a experiência. 

Vi que ensinar técnicas apenas não era o suficiente... 
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Realizei um projeto de implantação de Sarau Cultural no 
IFSP e assim foi realizado o 1º. Sarau Cultural. Professores, 
alunos e administrativos se apresentaram em uma 
programação, coordenada por mim, com canto, jogo de 
capoeira, declamação de poesias e palestras. Organizei e 
coordenei o sarau com o apoio de alunos, administrativos e 
docentes.  

 

No segundo semestre do mesmo ano aconteceu o 2º. Sarau 
Cultural, desta vez, em homenagem ao dia 19 de novembro 
que é o dia internacional do xadrez. O xadrez foi para a 
minha vida muito importante, fui vice campeã de xadrez no 
colégio. Saber este jogo me ajudou muito a tomar decisões 
na vida, por isso, quis divulgar o enxadrismo na Escola e dar 
o primeiro passo para fazer o movimento crescer. 
(Entrevista 1) 

 

Penso que sem arte o homem seria infeliz. Uma experiência 
legal com alunos do quarto módulo iniciou quando eu estava 
falando de São Paulo, falando de exemplos de construções 
na sala de aula. Perguntei: -  gente, vocês não conhecem a 
cidade de São Paulo? Não conhecem o centro de São 
Paulo? Achei um absurdo e marquei num sábado, com eles 
independente de escola. Visitamos a Sé, o Pátio do Colégio, 
o Largo São Francisco o Mercado Municipal. Fomos comer 
o lanche tradicional do mercado e depois fomos à 
Pinacoteca do Estado, no Parque da Luz, Memorial da 
Resistência, que mostra o período da ditadura e na Sala 
São Paulo. Eles ficaram encantados e passamos o dia todo 
juntos. Era muita cultura, muitas informações novas e 
prazerosas. (Entrevista 5) 

Por meio da experiência de Sarau narrada por uma das 

professoras durante as entrevistas, foi possível observar que educação e 

cultura por vezes percorrem caminhos paralelos, mas também que em 

alguns momentos existe uma interação entre uma e outra nos ambientes 

escolares. O Sarau surgiu como resultado de um trabalho iniciado dentro da 

sala de aula desenvolvido pela professora a partir de uma reflexão sobre a 

linha da vida de seus alunos. Com a realização desse trabalho foi possível 

descobrir talentos de alunos em diversas áreas como a música, a poesia, a 

pintura e que resultou no envolvimento de toda a comunidade escolar por 

meio de uma proposta de um evento para expor esses trabalhos de alunos e 

servidores do Instituto. Aquela experiência desencadeou meu desejo de 

trazer algumas reflexões, informações e pequenas propostas de ação, para 

quem sabe, propiciar um futuro debate sobre como o campus São Paulo 
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poderia estimular outros eventos e momentos artísticos e culturais. Cabe 

informar que já existiu uma Coordenadoria Cultural que promovia atividades 

desse porte, mas que foi extinta do quadro organizacional há muito tempo e 

não voltou a funcionar. 

A arte e cultura podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar 

no desenvolvimento de atividades pedagógicas em sala de aula ou fora dela 

de forma criativa e sensível, como já ocorre em alguns momentos. Porém, 

construir pontes entre arte, cultura e educação exige romper com o 

simulacro trazido por Barbero (apud Ribugent, 2011) com a seguinte 

abordagem: 

O simulacro de que falou Bourdieu faz muitos anos- a 
escola, lugar onde os professores fazem de conta que 
ensinam a alunos que fazem de conta que aprendem, mas 
onde tudo funciona-começou a explodir estrondosamente. E 
não por causa dos professores ou dos alunos, mas de um 
modelo de comunicação escolar que não tem nada a ver 
com as dinâmicas de comunicação da sociedade, isto é, por 
causa de uma escola que continua exigindo dos alunos que 
deixem fora dela seu corpo e sua alma, suas sensibilidades, 
suas experiências e suas culturas, sejam elas visuais, 
musicais, narrativas ou da escrita. (BARBERO apud  
RIBUGENT, 2011, p. 45) 

Ribugent (2011) propôs a existência de áreas de interseção 

entre cultura e educação o que parece por vezes óbvio, mas nem sempre se 

concretiza no cotidiano das escolas. Parece que fica faltando um algo a 

mais, que, a meu ver, seria superado por meio da formação acadêmica 

formal. Exemplificando cito a formação de engenheiros e tecnólogos onde há 

uma lacuna na área de humanidades, pois o foco está na área de exatas. 

Tal constatação fica explícita na fala abaixo: 

Não tive nenhuma disciplina de arte ou de cultura, não tinha 
nem português no superior, agora tem, na parte de 
engenharia a única disciplina que a gente tinha era 
Organização e Normas, fora da técnica, era mais 
organização política e mais mesmo matérias técnicas. Gosto 
muito de visitar museus, mas como a gente não foi 
preparado para isso a gente sente dificuldade da gente 
visitar e dar valor por não conhecer. Cinema eu gosto, a 
gente assiste muito filme é interessante. Teatro é uma coisa 
que a gente vai, mas não muito. Na área técnica eu acho 
que poucos procuram conhecer a parte cultural, não que 
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não gostem, na verdade acho que é um pouco de 
desconhecimento. Eu acho que interessante a formação 
cultural, o professor, apesar de eu ter pouca experiência 
nessa área, eu acho que faz um pouco de falta sim, porque 
o professor tem que ser inteiro, ele tem que conhecer todas 
as linhas e as vezes a gente só fica dentro do mundo da 
gente. (Entrevista 8) 

A pesquisadora Peterossi (1994), em seus estudos sobre 

formação de professores para o ensino técnico, não falou diretamente na 

importância de temas como a arte e cultura na sala de aula, mas previa o 

quadro que hoje temos em que a criatividade emerge como necessidade na 

atividade docente: 

Uma educação tecnológica tem de ter a criatividade como 
preocupação de ensino. Pelas próprias características de 
que se reveste o avanço da tecnologia em nossos dias, a 
formação dos indivíduos que irão aplicar ou desenvolver 
tecnologias deve ter como componente básico a 
criatividade, principal responsável pelo avanço tecnológico, 
através da contínua invenção e criação de instrumentos, 
processos, organização, funcionamento de novos 
mecanismos a serviço do homem. (PETEROSSI,1994, p. 
159) 

Na sua reflexão sobre formação do professor para atuar no 

ensino profissionalizante, Peterossi (1994) disse ainda que é perceptível que 

a proposta de ensinar o aluno a “saber fazer”, como um mestre ensinava um 

ofício no passado, não seria mais adequado como metodologia para os 

professores trabalharem disciplinas profissionalizantes em sala de aula 

frente às transformações do mundo do trabalho e da economia. Para ela a 

criatividade seria essencial na educação profissional numa sociedade 

industrial: 

Está-se entrando na era da criatividade. Educação “para o 
fazer” ou “para operar” não mais se justifica. A busca de 
novos conhecimentos, o incentivo à pesquisa, a 
interdisciplinaridade dando origem a novos profissionais que 
venham responder a problemas da sociedade com mais 
eficiência, o embasamento metodológico do saber, o 
aperfeiçoamento de atividades mentais propícias a criação, 
a conscientização do papel social do desenvolvimento 
científico-tecnológico devem ser as novas premissas de uma 
política educacional de formação de recursos humanos. 
(PETEROSSI, 1994, p. 25) 
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Percebi que a formação docente foi vista por um longo tempo 

como algo emergencial no sentido de “apagar o fogo” ou de suprir demandas 

de docentes que já estavam atuando nas escolas profissionalizantes sem a 

formação necessária e que, atualmente, estão sendo revistas para atender a 

nova realidade. 

A arte e cultura são importantes no rol de repertórios na 

formação de todo cidadão e em especial no magistério, pois acredito ser a 

estética parte importante na formação de docentes, inclusive aqueles que 

ministram as disciplinas técnicas e tecnológicas na educação 

profissionalizante. A estética que se aproxima da visão freireana da qual nos 

falou Berkenbrok-Rosito (2010): 

Em Freire a estética é tudo. A estética emerge como 
sustentáculo e legitimidade dos atos de ensinar, aprender e 
formar, abrindo-se à liberdade, à responsabilidade, à 
autonomia, à criatividade na contramão dos processos 
autoritários. Pois, em Freire ensinar, aprender e formar 
significa transformação. (BERKENBROK-ROSITO, 2010, p. 
5) 

A educação estética conforme Berkenbrock- Rosito (2010) que 

com base na visão freireana nos ensina: 

Educação Estética que tem a arte, como processo de 
conhecimento: conhecer no campo das imagens, da 
esteticidade, como base em um olhar de mundo, em uma 
percepção, chegando à estética, como meta, passando por 
juízos de valor e gestos de urbanidade e humanidade... 
(BERKENBROCK- ROSITO, 2010, p. 5) 

Peterossi (1994) também fala sobre a arte de ser professor 

quando discorre sobre a formação de professores para o ensino técnico. 

Para a autora o ensino se torna arte pela singularidade com que cada 

docente o transforma, pois: 

A tecnologia é ciência aplicada e o ensino é arte. As 
ciências jamais geram artes diretamente e por si próprias. 
Uma mente inventiva deve fazer a aplicação, usando a 
criatividade. Ao conceituar o ensino como arte o faço para 
ressaltar, no âmbito do conhecimento, que este ao 
transformar-se em conteúdo a ser ensinado sofre a 
mediação criativa do professor [...] (PETEROSSI, 1994, p. 
122) 
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Esse professor que pode vir a explorar a criatividade e que 

transforma a sala de aula, a relação com seus alunos por meio de seu 

trabalho na educação profissionalizante precisa ter à disposição mais acesso 

à arte, à estética, à cultura, para poder por meio delas transformar sua 

atividade docente em um processo cada vez mais criativo e criador nas 

salas de aula das escolas onde atua. Nesse sentido é bom pensar em 

Kramer (2013) quando diz: 

A escola tem seu compromisso, para além da formação 
científica, com a formação cultural e com a arte que precisa 
entrar e permanecer na escola sem utilidade: a arte não 
serve para nada porque não é servil. A brincadeira é 
experiência de cultura e deve ser assim vivida, não como 
consumo. A leitura e a escrita precisam estar presentes na 
sua dimensão estética, como literatura literária em diversos 
gêneros e suportes. Também a pintura, o cinema, a 
fotografia, o teatro, os museus favorecem lidar com o 
conhecimento, os valores e os afetos no sentido que 
crianças aprendam e brinquem, e os jovens aprendam e 
reinventem o mundo. (KRAMER, 2013, p. 36) 

Essa educação que é arte, que é conhecimento, que é 

experiência estética e criativa ao mesmo tempo pode vir a ser revigorante 

para alunos e docentes e desenvolver a criatividade ao proporcionar olhares 

diferentes. 

A criatividade que, entendo ser base para um trabalho docente, 

precisa de espaços para se desenvolver, pois como disse Peterossi (1994, 

p.160): “Se a criatividade é fundamental para o avanço da tecnologia, deverá 

necessariamente ser cultivada em termos de mentalidade do futuro docente. 

Para isso sua formação educacional deverá evitar a uniformidade”.  

Assim, ao modificar os ambientes escolares com nossas 

práticas cotidianas, estaremos fazendo cultura, como Berkenbrock-Rosito 

(2010), faz lembrar com base no pensamento freireano: 

Freire tinha uma ideia os sujeitos são capazes de fazer 
cultura, à medida que criam. Assim, iniciava o seu trabalho, 
apontando situações que mostram que todos nós estamos 
cercados por objetos, que são coisas feitas pelo homem e 
coisas que não são feitas pelo homem. As coisas, objetos 
feitos pelo homem, significam cultura, aquelas que não são 
feitas pelo homem significam a natureza. O homem cria a 
cultura. (BERKENBROCK-ROSITO, 2010, p.12) 
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Lembro que a criatividade baseada em estudos de 

Csikszentmihalyi (1988, p.23, apud  Alencar e Fleith (2010, p.13) “[...] não 

ocorre dentro dos indivíduos, mas é resultado da interação entre os 

pensamentos do indivíduo e o contexto sociocultural”. Portanto ao entrar em 

contato com contextos socioculturais mais amplos, a criatividade do cidadão 

e docente pode ser aguçada. 

 Muitos seriam os benefícios de um trabalho mais voltado à arte 

na formação docente, pois, como sugerem Rojas e Rangel (2012): 

A arte é veículo que transporta os elementos do imaginário, 
aproveitando-os em seu potencial intuitivo, em suas formas 
criativas e sensíveis de percepção do ambiente, que nos 
cerca, e de elementos, que despertam a nossa curiosidade. 
Enfim, na arte encontra-se o modo sensível de captar e de 
fazer novas descobertas no ambiente em nosso entorno. 
(ROJAS; RANGEL, 2012, p. 69) [...] podemos, então, 
reafirmar que a consideração à arte na formação docente 
possibilita desenvolver a imaginação, a criação, a 
expressão, a produção de saber, bem como sua percepção 
estética, ampliando-se perspectivas de apreciar, de analisar, 
de interpretar o mundo, com mais acuidade [...] (ROJAS; 
RANGEL, 2012, p. 71) 

Entre outras linguagens, o cinema e o teatro são linguagens 

sensíveis, e que ao mesmo tempo desenvolvem a criticidade. Assim como 

para Benjamin (2013) com relação ao cinema e Boal (2013) com o Teatro do 

Oprimido, percebemos que a política perpassa a arte, ou seja, os dois 

apontaram em seus textos para a arte e suas implicações na politização dos 

seres humanos. Por meio do contato com essas linguagens os aspectos 

sociais, críticos e de transformação das relações humanas poderiam 

colaborar com a construção de uma sociedade mais justa onde a 

solidariedade esteja mais presente. 

3.6- Experiência docente e relatos da convivência com 
alunos 

A cada história da vida real e cotidiana surgida a partir das 

entrevistas, foi possível perceber a relação profissional e humana vivida 

pelas professoras com seus alunos.  

Percebi que professores e alunos podem aprender 

mutuamente no cotidiano por meio de relações mais harmoniosas de 
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convivência. 

Essas histórias, como tantas outras que foram vividas nas 

salas de aulas, na convivência professoras/alunos de uma escola 

profissionalizante são belas, tocantes; são momentos sensíveis, são 

esculturas em movimento e momentos únicos em que a beleza do exercício 

da docência aflorou.    

Eu tenho uma história que eu me lembro bastante nos anos 
de magistério, que foi importante, que foi um caso quando 
eu dava aula no curso integrado para um aluno. Não foi do 
lado profissional, mas do lado pessoal que a gente percebia 
dos alunos. Um aluno que vai decaindo, e começou a brigar 
com os outros colegas.  Daí a gente “chega junto”, se 
aproxima, dependendo das disciplinas, você pega um 
contato bom com os alunos. Aí eu cheguei para conversar 
com o menino e o menino estava desconfiado que era filho 
adotivo e isso virou um nó. Conversei com ele e tentei 
acalmar. Tentei mostrar o lado bom: se ele não estava 
sendo maltratado, não tinha por que ele ser revoltado como 
se estivesse com problemas. Sei que ainda eu era substituta 
aqui e logo depois na semana seguinte aparece o pai e a 
mãe do menino aqui; eu falei: pronto! fiz alguma coisa 
errada para o menino.  Levei um susto. Na verdade os pais, 
por eu tentar acalmar a situação, conversar, os pais vieram 
me agradecer por ter aberto os olhos do filho que estava 
mesmo o menino ficando revoltado, pois os pais não tinham 
contado que era adotivo e daí ele foi descobrindo amarrando 
as histórias. Então foi uma história que marcou, quando eu 
era substituta, mas foi uma história que marcou muito e faz 
muito tempo. Foi no primeiro ou segundo, primeiro ano de 
substituta, logo que eu estava entrando aqui na escola uma 
ação que sem querer eu acabei ajudando o menino; se 
bobear, para a vida dele. (Entrevista 2) 
 
Passaram muitos alunos aqui na escola, mas teve um aluno 
que me marcou bastante. Ele era do técnico e sentava na 
primeira carteira. Eu conversava muito com ele, ele tinha 
uns 15, 16 anos, estava no segundo ano do curso técnico e 
também fazia natação. Eu fazia natação e nós 
conversávamos sobre campeonatos. Um dia a noite um 
aluno me procurou e falou que ele tinha morrido. Nossa, eu 
fiquei tão triste! Ele e os amigos saíram e ele estava numa 
esquina e o ônibus acabou passando muito perto dele e o 
pegou. Foi muito triste mesmo. O pessoal da escola fez e 
distribuiu uma mensagem, fizeram uma missa para ele. Não 
esqueço, pois era um menino lindo e tinha tudo de bom. O 
mundo perdeu uma pessoa muito boa e era um ótimo aluno 
também. Já encontrei vários alunos meus que fizeram curso 
técnico e agora voltaram a fazer curso superior; são alunos 
que ficaram muito tempo longe e voltaram para o mercado 
de trabalho e voltaram para fazer até mesmo o mestrado 
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aqui. Eles encontram a gente e falam “oi professora, como 
vai?” Então ficamos felizes porque eles cresceram tanto em 
tamanho como profissionalmente, eles não se esquecem da 
gente e vem contar a sua história. (Entrevista 3) 
 
Existem vários momentos importantes na minha vida de 
professora: quando você percebe o retorno que o aluno traz 
da trajetória do curso, ou pós-curso. Isso é muito importante 
para a gente, o desenvolver do aluno no nosso curso, nós 
temos um adolescente que logo vira adulto, então o curso 
faz com que ele amadureça e nós percebemos que esse 
amadurecimento não é só técnico, é um amadurecimento 
pessoal da vida adulta, e isso nos envolve de certa forma. 
Temos alguns relatos de alunas que engravidaram e que 
continuaram e terminaram o curso; tiveram apoio da família, 
tiveram nosso apoio, dos professores. Eu tenho marcadas 
duas alunas que não abandonaram o curso e a gente tem 
alguns relatos que num momento importante da vida delas, 
elas conseguiram, mesmo que prematuramente, se adequar 
em relação à vida da maternidade e a vida profissional. Tive 
uma aluna que teve muita ajuda do pai, que mudou o horário 
de trabalho para poder ficar com a criança de dia, ela 
trabalhava de dia e estudava a noite e depois tivemos 
retornos de ela fez curso superior, que se empregou na área 
e isso deixa a gente muito compensada, gratificada, pois 
percebemos que fizemos parte desse caminhar do aluno. 
Ela veio falar depois do desenvolvimento da criança, do 
apoio do pai; então isso marcou bastante. (Entrevista 4) 
 

Eu tive uma aluna que tinha problemas familiares, isso há 
anos atrás, tinha ficado revoltada na separação dos pais, 
ficava mais com a tia do que com a mãe. A mãe era uma 
mulher batalhadora, que trabalhava como louca para 
sustentar as filhas, ela e uma irmã menor. Na época ela 
confidenciava muito comigo. Ela disse que ia viajar para 
uma praia deserta, na época deserta, hoje não mais, no 
litoral norte. Eu falei que já tinha acampado lá, que era muito 
lindo. Passaram às férias essa menina não voltou. Suas 
amigas falaram para mãe que eu era muito amiga e a mãe; 
veio falar comigo. Falei que sua filha havia comentado que 
ia à praia com amigos, mas não sabia detalhes. Ela tinha um 
namorado de outro curso, que eu não gostei, tipo mãe, eu 
ajo com os adolescentes como se fosse mãe deles. Eu não 
tinha gostado do jeito dele e falei com ela que ele era 
estranho. Ela foi acampar com este namorado e não voltou. 
Depois a mãe conseguiu traze-la não me lembro mais como. 
Ela voltou dias depois para a aula e eu perguntei e aí como 
foi lá? Ela falou eu queria ficar lá, lá é muito legal... Eu falei 
lá realmente é lindo, mas não cai nessa minha filha, você vai 
ficar fazendo o que lá, se aqui é seu futuro, termina seu 
curso técnico, depois você faz uma faculdade, ganha 
dinheiro, compra uma casa e aí vai pra lá. Porque se você 
ficar lá, muito maravilhoso, em cima das pedras, envolvida 
com coisa errada, é luz e depois? Você vai ficar velha, cai 
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na real. Antes dela se formar, consegui fazer com que 
deixasse aquele namorado e namorasse um garoto do 
nosso curso, rapaz muito bonzinho. Tempo depois ela se 
formou a gente manteve contato um tempo. Um dia 
encontrei no metrô o rapaz (namorado) e soube que eles 
estavam fazendo juntos engenharia numa faculdade 
particular e estavam morando juntos. E o tempo passou. 
Visitando um amigo professor daqui da Federal em outro 
local que ele trabalhava na Avenida Paulista, ele me disse:- 
Tem uma pessoa aqui doida para te ver. Eu perguntei 
quem? Era ela. Ai conversamos, fomos tomar um café e ela 
me falou que aquela conversa foi fundamental na vida dela. 
Que ela tinha me ouvido, feito um curso, trabalhava num 
banco. Ela não estava mais com aquele rapaz, tinha se 
separado dele, mas ele estava legal, e que ela estava 
morando sozinha; que infelizmente a irmã dela não teve 
ninguém que pudesse orientar e que vivia sendo internada 
para tratamento por vício, tinha dois filhos, a mãe ficava 
super triste com a situação, ela tinha sido internada e 
escapado. Então foi assim, depois eu soube que ela saiu do 
banco abriu uma empresa estava com 35 funcionários e 
está bem. Teve vários casos assim. (Entrevista 5) 
 

Há uns 6/8 anos uma empresa falou que precisava de uma 
estagiária, acabei achando uma menina e acabei me 
identificando muito com ela. Eu indiquei e ela foi trabalhar lá 
e conheceu outra pessoa que havia também estudado na 
Federal. Eles estão casados, e a maior realização foi que 
ele fez engenharia, e ela quer fazer engenharia de 
produção. (Entrevista 6) 

 

Você vê, eu tinha duas alunas que eram totalmente cruas, 
uma era frentista de posto de gasolina e a outra trabalhava 
na limpeza de supermercado. E aquelas meninas pareciam 
peixes fora da água; tinha dias que a gente queria dar o 
conteúdo, mas elas não conseguiam aprender por falta de 
base, e a gente ia no cantinho da lousa tal e dava aquelas 
aulinhas de matemática da época que a gente tinha 8, 9 
anos e que elas não sabiam. Então eu pedia licença para os 
outros alunos e ia lá no cantinho para ensinar essas duas 
meninas, então você pegava uma pedra bruta e você via 
essa pedra ser lapidada, entendeu? Sendo que no final 
essas meninas, elas conseguiram estágio mais fácil que os 
meninos; isso foi muito gratificante, principalmente para 
mim, acostumada a dar aulas para alunos que sabiam tudo. 
Os alunos da Federal sempre foram os melhores alunos, e 
depois que teve essa mudança a gente teve que trabalhar 
com outro tipo de aluno e isso me marcou bastante porque 
você pegar essas alunas que não sabiam nada e não tinham 
conhecimento, não porque não tinham inteligência, mas 
porque não tiveram oportunidades e colocar num patamar 
diferenciado, onde poucos conseguiam chegar, aí elas 
chegaram, então isso para mim foi muito gratificante. Isso 
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me marcou bastante. Porque eu considero que fiz parte 
dessa mudança. (Entrevista 7) 

 

Lendo as narrativas, lembrei de Freire (1996) ao falar sobre a 

importância dos professores na vida de seus alunos: 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar 
na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que 
pode um gesto aparentemente insignificante valer como 
força formadora ou como uma contribuição à do educando 
por si mesmo. (FREIRE, 1996, p. 42) 

São situações inusitadas que exigem atitudes, conhecimentos 

que estão além dos referenciais teóricos e técnicos recebidos durante a 

educação formal, pois como afirma Tancredi (2009): 

O trabalho dos professores também se caracteriza pela 
incerteza dos cotidianos da prática e pela necessidade de 
fazer julgamentos em ação, tomando decisões rápidas e 
acertadas nas situações mais imprevistas, o que ainda mais 
afirma a complexidade do trabalho. (TANCREDI, 2009, p.15) 

Como visto em Mizukami et al (2010), os professores e 

professoras encontram por vezes nas escolas e salas de aula situações com 

as quais nem sempre aprenderam a lidar na sua formação em cursos de 

graduação ou formação pedagógica.  

Outra característica das entrevistadas é que, além da atividade 

docente, essas professoras exerceram cargos administrativos, como por 

exemplo, a coordenação das áreas em que os professores estão alocados 

no IFSP campus São Paulo, tais como Mecânica, Eletrotécnica, Construção 

Civil. Essas coordenações são exercidas por professores eleitos, sendo que 

o eleitorado é composto pelos docentes que integram as respectivas áreas. 

O cargo de coordenador de área, portanto, pode ser visto como um indicador 

de grande aceitação dentro do grupo de docentes e foi alcançado por todas 

as entrevistadas. 

Ao constatar que houve professoras eleitas para coordenarem 

suas respectivas áreas, cheguei à conclusão de que tais profissionais 

desfrutavam de respeito e confiança da maioria de seus pares por ocasião 

de sua escolha. 



121 
 

 

Quando voltei da Alemanha, assumi a coordenação da 
mecânica na Escola Técnica. A Escola também havia 
adquirido uma máquina tridimensional e junto com mais dois 
professores fizemos um curso sobre esta em Florianópolis e 
passamos este conhecimento para os demais professores 
da área de mecânica da Escola. (Entrevista 1) 
 
Quando entrei para a docência acabei ficando só para 
docência. Teve um período que eu fiquei como docente e 
administradora de escola, como diretora. Então trabalhava 
como diretora de escola e docente. 

 

Assumi, sim, cargo de liderança na instituição; na verdade 
vários. Comissão de obra, na verdade comissão de obra era 
um serviço que eu fazia dentro da escola que era voltado 
para minha área de formação eu tinha esquecido; 
acompanhei várias obras: a gente trabalhava no setor de 
obras da escola, a parte acadêmica da construção civil e a 
direção de ensino. Como são atividades já relacionadas ao 
lado pedagógico não vi grande dificuldade porque 
normalmente são mulheres que assumem, numa escola 
técnica tanto mulheres como homens assumem a área 
acadêmica e a parte pedagógica administrativa. (Entrevista 
2) 
 
Fui coordenadora da minha área, depois fui gerente da 
minha área agregando mais duas e foram momentos bem 
importantes. Entrei na coordenação achando que ia ficar 
uma gestão, fiquei três mandatos, chegou um momento que 
eu falei: olha, terminou minha fase, e alguém precisa 
assumir. Hoje talvez não ficasse tanto tempo, mas na época 
você vai se envolvendo e acha que dois anos é pouco, que 
você não colocou em prática tudo que precisa e vai se 
enrolando. É importante a coordenação, porque você é 
eleita pelos pares, é algo que tem bastante peso. Claro que 
não é unanime, tem gente que não queria que eu fosse 
coordenadora, mas de certa forma consegui. Nós 
conseguimos agregar valor com vários colegas e mostrando 
que o coordenador é só aquele que representa a área, não é 
ele que toma decisões. (Entrevista 4) 
 

Fui coordenadora do setor de projetos e especificações, 
parte que cuida de obras. (Entrevista 5) 
 

Todo mundo tem que fazer sua parte para que as coisas 
aconteçam. Eu já fui coordenadora, fui gerente e diretora de 
um departamento de engenharia e eu acho que tudo que eu 
pude fazer de bom para escola eu fiz; o que estava ao meu 
alcance e dentro do meu nível, mas não gosto de destacar 
nada de especial. (Entrevista 6) 
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Fui coordenadora por várias vezes na minha própria área, 
onde todos me respeitavam e muito; fui diretora, então 
nunca tive problema... (Entrevista 7) 
 

Verifiquei que tem havido a designação de várias professoras 

para o exercício de cargos de pró-reitorias, diretorias, gerências e 

coordenadorias de serviços administrativos, circunstância que indica sua 

valorização também em instâncias superiores. 

Ao analisar as trajetórias profissionais dessas professoras 

constatei que elas participaram dos acontecimentos institucionais e da vida 

de seus alunos com sua atuação.  Cada uma delas foi gestora em vários 

níveis e áreas do Instituto, como setor de obras, secretarias escolares, 

coordenadorias dos cursos de Mecânica, Eletrotécnica e Construção Civil; 

foram Gerentes Acadêmicas e Diretoras de Ensino fazendo parte de 

diversas equipes de administração escolar pelas quais o campus passou, 

além de paralelamente realizarem pesquisas em suas áreas de atuação e 

estudo como alunas e pesquisadoras de cursos de pós-graduação onde 

obtiveram seus títulos como mestres e doutoras.  



123 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das questões que permeou o trabalho foi o acesso das 

mulheres à educação e ao magistério e sua presença na docência em 

cursos técnicos e tecnológicos. Com a revisão de referenciais, pude 

entender que as lutas de mulheres e movimentos na sociedade foram 

fundamentais para uma maior educação feminina, mas também que a 

história não é algo acabado e que nossas contribuições sempre serão 

necessárias no cotidiano, no qual como mulheres estamos inseridas. 

A divisão do trabalho com base no critério gênero foi entendida 

como uma invenção histórica e passível de desconstrução e reconstrução.  

A análise das histórias das mulheres entrevistadas neste 

trabalho mostrou sua presença marcante com participação efetiva nas 

instâncias de decisão que competem aos cargos de gestão. 

Por meio das entrevistas realizadas, foi possível trazer à tona 

como parte do registro histórico institucional, as narrativas das trajetórias 

profissionais dessas mulheres como docentes, gestoras, coordenadoras de 

grupos de professores, gerentes ou diretoras no IFSP. 

Ao colocar as narrativas das professoras em evidência, 

compreendi como o grupo de entrevistadas conquistou seus espaços 

profissionais por meio de estudo e consequente aprovação em concursos 

públicos federais para professoras, realizando trabalho diário nas salas de 

aula e laboratórios, participando de cursos para utilização de equipamentos 

tecnológicos de suas áreas de atuação em ambientes até então masculinos. 

Essa conquista se deu pela forma pioneira dentro do IFSP no qual geriram, 

pesquisaram e atuaram. 

Ao destacar suas experiências marcantes com alunos em sala 

de aula procurei trazer à tona a “boniteza” freireana de ser profissional e 

professora, sendo que as trajetórias profissionais das professoras cruzaram 

por vezes aspectos de vida pessoais de seus alunos. 

Ao conhecer a legislação e programas de formação de 

professores para disciplinas das áreas técnicas ou tecnológicas percebi a 

importância de uma formação mais estruturada nos dias de hoje com 
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necessidade de momentos para refletir sobra a ação docente e sua 

consequente interferência nos processos de aprendizagem. 

Como sugestão, proponho a criação de um espaço artístico 

reservado à participação daqueles docentes e alunos que passaram pela 

instituição. Esse espaço poderia ser criado e utilizado nele cartazes no estilo 

“Lambe, Lambe”. As intervenções artísticas também poderiam ser variadas 

com trabalhos de pintura, grafite, poesia e outras formas de expressão como 

um processo constante de criação, de reinvenção e de apropriação cultural. 

O saguão de 210 metros poderia ser utilizado como uma 

galeria de arte em movimento com constantes exposições de trabalhos 

artísticos da comunidade escolar, haja vista que seu uso anterior, como local 

com murais para afixar avisos, vem sendo substituído gradativamente pelo 

acesso ao site institucional.  

Outra sugestão consiste em procurar incorporar as indicações 

sobre políticas para as mulheres constantes do Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres no cotidiano do campus promovendo a inclusão dessas 

questões nos planos de ensino escolares, sensibilizando por meio de 

debates, cursos e diferentes eventos artísticos proporcionados para toda a 

comunidade escolar sobre a luta pela diminuição da violência contra a 

mulher, o trabalho para conscientização da importância do respeito à 

diversidade e promoção da igualdade de gênero, raça e etnia e a 

importância das mulheres no espaço de poder. 

O Campus São Paulo, pelo que observei nos últimos anos, tem 

desenvolvido ações pontuais de atividades artísticas e culturais por 

iniciativas de alguns servidores, mas ainda são em número pequeno frente 

às possibilidades, tendo em vista o rico grupo de profissionais que o Instituto 

possui no seu quadro de servidores e de alunos. 

Quando falo no desenvolvimento de atividades artísticas e 

culturais, relaciono com a necessidade da sociedade de encontrar 

profissionais com capacidade para a resolução de problemas do cotidiano, 

sejam eles de ordem pessoal ou profissional, que é crescente e amplamente 

divulgada nos meios de comunicação. A sociedade brasileira tem 

necessidade de profissionais capazes de inovar e que venham assim criar 

novas soluções para os problemas econômicos e os desníveis sociais 
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decorrentes deles.  

Mas como fazê-lo? Entendo que a cultura geral é fundamental 

para ampliar conhecimento, gerar novas ideias e auxiliar no enfrentamento 

de situações que surgem no dia a dia, quer seja nas escolas, empresas, 

comércio ou nas relações humanas. E parte dela é adquirida nos espaços de 

formação escolar. 

Ao término de um doutorado em Arte, Educação e História da 

Cultura penso que buscar os conhecimentos e experiências vividos pelos 

professores e professoras com a arte e suas linguagens, respeitando seus 

repertórios e planejando momentos de formação continuada pode ser um 

dos caminhos para trabalhar a percepção, a imaginação com o grupo de 

professores das escolas profissionalizantes. Também cursos e oficinas de 

cinema, teatro, artes plásticas, visitas externas a museus e exposições, 

peças teatrais com o grupo de docentes só podem agregar. 

Nesse sentido, entendo que a educação profissional precisa 

estar em sintonia não só com as novas tecnologias, mas também com os 

temas sociais, entre eles o respeito a diversidade, a reflexão sobre os 

problemas econômicos além da importante relação com o mercado de 

trabalho.  

Ao falar sobre formação de professores muitos assuntos são 

colocados em pauta. Contudo, somente uma formação ao longo da vida 

pode dar a esses profissionais tempo para aprender parte de tudo que a 

sociedade exige deles.  

Entendo que docentes mais sensíveis e criativos possam 

contribuir positivamente na formação de alunos e, consequentemente, tais 

alunos poderão vir a ser futuros profissionais igualmente criativos e 

sensíveis. 

Acredito que levar a criatividade para a sala de aula é uma das 

mudanças necessárias sempre bem-vindas e que realizar um trabalho mais 

próximo com a arte e cultura pode ser um dos caminhos. Penso cada vez 

mais ser necessário recusar a “educação bancária”, aquela que, segundo 

Freire (1979, p. 9) “[..] não estimula. Pelo contrário, sua tônica reside 

fundamentalmente em matar nos educandos a curiosidade, o espírito 

investigador, a criatividade”. 
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A literatura sobre formação de professores por meio das 

narrativas autobiográficas e de trabalhos com casos de ensino pode ser 

interessante fonte de referência para a estruturação do processo de 

formação de professores da educação profissionalizante.  

Para que alguma transformação nos seres humanos possa vir 

a ocorrer entendo que algo deve tocá-los. No caso dos docentes de 

disciplinas técnicas e tecnológicas, seria interessante propor ações e 

desafiá-los a ver o mundo de outra forma, de formas diversas que a arte e a 

cultura proporcionam e que levassem a inquietação para aqueles que ainda 

não possuem muitas experiências nessa área. Uma formação continuada 

que passe por momentos estéticos, poéticos, artísticos, estimulando a 

criatividade no fazer cotidiano. Tudo isso previsto no Projeto Político-

Pedagógico Institucional, construído conjuntamente com a equipe escolar.  

Para professores, é interessante haver a possibilidade de 

oferta de oficinas e cursos que os auxiliem a trabalhar com esses recursos 

como o cinema, teatro e outras linguagens como parte de sua proposta 

pedagógica independentemente das disciplinas ministradas nos cursos 

profissionalizantes serem voltadas aos conhecimentos técnicos.  

Pude conhecer e levar ao conhecimento dos leitores como 

ocorreu o processo histórico de estabelecimento e evolução do IFSP 

campus SP até tornar-se a Instituição centenária que hoje vemos, com suas 

recorrentes mudanças de denominação, alterações arquitetônicas e 

readequações em sua gestão e organização interna. 

Esse estudo e as análises realizadas a respeito de mulheres 

docentes de disciplinas técnicas e tecnológicas foi um recorte de um 

universo maior, sendo que novas questões e pesquisas sobre a formação 

continuada de professores precisam ser repensadas e ampliadas.  
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Roteiro Entrevistas 

Idade: 

Tempo no magistério: 

Pergunta aberta :Fale sobre sua trajetória profissional e docente. 

 

Itens observados 

Vida pessoal e escolha 

Interesses, amizades, descobertas, vida familiar, dificuldades, boas 

recordações e desafios. 

Rotina familiar  

Quais as dificuldades de exercer a profissão e os diversos papéis sociais 

familiares.  

Alguma pessoa próxima atuava na mesma área de sua formação? 

Alguém da família ou amigos a encorajou na escolha do curso e trabalho na 

área tecnológica? 

Alguém da família ou amigos a encorajou a ser professora? 

Seu ambiente de convívio escola, família ou grupo de amigos favoreceu de 

alguma forma sua escolha? 

Você teve outros modelos que a inspiraram a fazer o curso e ser docente? 

 

Formação Escolar 

Como foi a escolaridade: Curso Médio- Superior- Formação Professores- 

Pós-Mestrado- Doutorado 

Formação em escolas pública? Escola privada? 

Optou por curso técnico? 

Quais disciplinas foram de maior interesse? 

Seus professores reforçaram seu gosto por essas matérias?  

 

Arte e Cultura 

Em sua formação cursou alguma disciplina sobre artes e cultura? 
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Realiza atividades com alunos nessas áreas em sala de aula de alguma 

forma? 

 

Experiência Profissional 

Experiência profissional com atividades ligadas a tecnologia 

Por que escolheu ser professora? 

Concilia a docência com trabalho em outra área técnica? Como esses dois 

setores se influenciam/influenciaram um ao outro? 

Como foi a entrada no cargo docente na escola técnica federal? 

O fato de ser mulher influenciou sua vida profissional nessa instituição? 

Houve eventos marcantes? Quais? O que aconteceu? 

Como e com quem aprendeu a lecionar? 

Ocupou cargo de liderança na instituição?  

 

Relação aluno e professora 

Narre se na sua trajetória de professora houve algum fato ou experiência 

com alunos marcante. 


