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Resumo: A proposta apresentada faz aproximações de educação, trabalho e identidades 

femininas, com o projeto de pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica – PPGEPT, inserido na Linha de Pesquisa de 

Formação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal 

de Santa Maria, produzida a partir do problema: Como foram constituídos os trajetos 

formativos e os saberes docentes de professoras atuantes na Educação Profissional e 

Tecnológica do RS? Tal problematização surgiu da percepção dos trajetos formativos das 

possíveis colaboradoras, que demarcaram territórios em cursos cujas profissões mostram uma 

história de ocupação pelo gênero masculino de forma preponderante. O objetivo geral da 

pesquisa foi investigar os trajetos formativos e os saberes docentes de professoras da 

Educação Profissional e Tecnológica em um Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, localizado no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a investigação buscou conhecer 

trajetos formativos de professoras; identificar as possíveis influências do ser mulher na 

construção dessas professoras; mapear as significações de docência construídas pelas 

profissionais, bem como perceber nas concepções dessas professoras o quanto das possíveis 

influências de gênero fizeram-se presentes em sua ascensão/colaboração institucional. Quanto 

à metodologia, as atividades de pesquisa seguiram a abordagem qualitativa, a partir de 

narrativas docentes e do Imaginário Social. Os procedimentos técnicos para a produção de 

dados, foram entrevistas individuais do tipo semiestruturadas, guiadas, com as professoras, 

com o propósito de perceber o entrelaçamento dos dados narrados, com o planejamento e a 

implementação. A análise dos dados aconteceu por meio da Análise de Conteúdo Categorial 

Temática, motivando a captura dos discursos produzidos ao longo de diferentes tempos e 

espaços, na busca de possíveis influências de gênero na docência. O tema evidenciou 

particular importância para o desenvolvimento profissional e para a formação docente, pois 

tem proporcionado a construção de conhecimentos específicos e significado um grande 

desafio para a compreensão do repertório de saberes das mulheres na docência. 
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Introdução 

 

A proposta apresentada faz aproximações de educação, trabalho e identidades 

femininas, com a pesquisa realizada no Mestrado Acadêmico em Educação Profissional e 

Tecnológica da UFSM, que teve como objetivo perceber como foram constituídos os trajetos 

formativos e os saberes docentes de professoras atuantes na Educação Básica Técnica e 

Tecnológica em um Instituto Federal de Educação situado no Rio Grande do Sul.  

Acreditamos que a investigação à qual nos propusemos, tenha seguido o caminho das 

possibilidades de mapear significações de mulheres trabalhadoras em educação e perceber 

elementos importantes em suas narrativas que continuarão configurando sentidos, nossos e 

coletivos, a partir de incertezas e da imprevisibilidade, gerando múltiplos e ricos encontros. A 

proposta nos desafiou revisitarmos imagens por meio da memória, produzindo significações 

de docência e dando visibilidade aos saberes da experiência que a constituem. 

Nessa perspectiva, a complexidade deste contexto exige a redefinição da profissão 

docente, bem como as novas competências que a profissão apresenta, exigem um novo olhar à 

Educação Profissional e Tecnológica e, por conseguinte, à figura da mulher-professora em 

cursos eminentemente “masculinos”. Dessa maneira, motiva a captura dos discursos 

produzidos ao longo de diferentes tempos e espaços, em busca de possíveis influências de 

gênero na ascensão/colaboração institucional. 

 

Marco Teórico 

 

Os estudos no campo do Imaginário social são sempre desafiadores. Constituem 

saberes que envolvem um território simbólico e de subjetividades, que são denominados por 

Castoriadis (1982), como instituintes, tendo em vista sua relação com a sociedade e com tudo 

o que nela é produzido. As modificações e solidificações da mesma atuam nos sujeitos que 

nessa ótica, além de animais racionais, são animais simbólicos, imersos em uma trama de 

significações.  

Com essa premissa, Castoriadis (1982) propõe a educação como um fazer sócio-

histórico, onde se entrelaçam a imaginação radical primeira (original, do sujeito, que se 

representa à sua própria maneira) e o imaginário social do coletivo. Assim, pensar o 

imaginário radical com os imaginários de docência e de gênero, nos fizeram refletir sobre o 

que temos instituído no universo da formação de professores e suas ações, na 

contemporaneidade, provocando possibilidades de mudança diante de uma abertura na 



 

imaginação pelo viés discutido. Como estamos criando as instituições? Qual o espaço para a 

criação, diante das práticas de formação que estão sendo instituídas? 

As questões educacionais referidas mostram a possibilidade de mudanças, já que 

nada está definido ou imutável. Olhando nessa direção, percebemos os encontros do 

Imaginário com o simbólico, não somente para exprimir-se, mas também para existir 

(CASTORIADIS, 1982). Com isso Córdova (2004, p. 32), fundamenta suas pesquisas 

demarcando: 

 

Há um imaginário central, magma de significações fundamentais em torno do qual 

se articulam imaginários secundários ou periféricos, uns e outros propiciando à 

sociedade se organizar. É em torno dessas significações que se cristalizam regras, 

ritos, atos e símbolos, que podem vir a ter seu sentido, sua significação, sua 

justificação originais cada vez mais obliterados, ‘perdidos’ no tempo. 

 

Compreendemos a rede de significações a partir da ideia de que o imaginário não 

delimita um lugar, mas uma fonte de surpresas, um magma de sentidos, possibilitando à 

sociedade instituir-se como tal. Da mesma forma as questões de gênero, que ao olhar para a 

história das mulheres, trabalho, formação docente e constituição de trajetos formativos, 

atribuem significados às posturas assumidas na sociedade e instituem padrões para as 

necessidades individuais ou coletivas – a produção de imaginários:  

 

Quando afirmamos, no caso da instituição, que o imaginário só representa um papel 

porque há problemas “reais”, que os homens não conseguem resolver, esquecemos 

pois, por um lado, que os homens só chegam precisamente a resolver estes 

problemas reais, na medida em que se apresentam, porque são capazes do 

imaginário; e por outro lado, que estes problemas só podem ser problemas, só se 

constituem como estes problemas que tal época ou tal sociedade se propõem a 

resolver, em função de uma imaginária central da época ou da sociedade considerada 

(CASTORIADIS, 1982, p. 162) 

 

 

Alguns conceitos reunidos com o trabalho dos últimos dois anos junto ao Grupo de 

Pesquisas em Formação Inicial e Continuada de Professores: Magma e que dão sentidos à 

trama teórica desta pesquisa, retomam Castoriadis (1982), compreendo a história como imersa 

na imaginação produtiva e criadora e oriunda de um imaginário radical, passando a existir na 

racionalidade de um universo de significações. 

 

Metodologia 

 

A investigação caracterizou-se pela abordagem qualitativa, com caráter explicativo. 

Buscamos compreender os fenômenos educativos existentes, pois conforme Triviños (2015, 

p. 130) “uma das grandes postulações da pesquisa qualitativa é a de sua atenção preferencial 



 

pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas”, na qual os pesquisadores 

tem o propósito de identificar significados dados pelos sujeitos aos fenômenos. Dessa maneira 

foi possível dar maior visibilidade às práticas, memórias e produção dos trajetos formativos 

de professoras da EBTT, contribuindo para produção de saberes e conhecimentos. 

Assim, desenvolvemos uma pesquisa por meio de narrativas orais de vida, buscando 

marcas que possam ter sido significativas e imagens na docência, fundamentada em Nóvoa e 

Finger (2010), Josso (2004, 2010), Ricoeur (2010), Clandinin e Connelly (2015), Passeggi e 

Barbosa (2008), Delory-Momberger (2008), Oliveira (2006) e Abrahão (2016).   

A pesquisa com narrativas permite o distanciamento do instante narrado, 

interpretando-o a partir do presente. Com isso, quem narra poderá revisitar o passado numa 

possibilidade de perceber o que vivenciou, sendo a pesquisa narrativa, a que mais retrata a 

experiência. Isso confirma o argumento de que experiências educacionais sejam estudadas 

com base em narrativas de vida e formação, como aponta Brancher (2013, p. 51): 

 
 Acreditamos que as práticas professorais estão impregnadas de situações, emoções, 

imagens, sonhos e fantasias que remetem a expectativas, ilusões e desilusões. Dessa 

forma, é preciso estimular este mundo de imagens, permitindo que o mesmo não se 

acabe, mas esteja em constante transformação.  
 

Nesse sentido, abrem-se possibilidades de acesso às disposições pessoais para a 

escolha profissional. As narrativas de formação das educadoras permitem compreender como 

cada uma delas estabeleceu sua dinâmica de aprendizagem e como adquiriram suas 

disposições específicas para desempenhar sua profissão. Ao conhecermos suas trajetórias, 

podemos entender quais os saberes necessários que estes definiram para o exercício de sua 

função (NÓVOA, FINGER, 2010). 

As narrativas de vida são denominadas também de narrativas de formação, as quais 

são caracterizadas por Josso (2004, p. 135) como um movimento de tomada de consciência do 

sentido da atual formação, as trajetórias e os percursos, com suas convergências e 

divergências. 

Assim, entendemos a possibilidade de uma reflexão pelo/do professor sobre as 

narrativas e histórias orais, bem como sobre suas aprendizagens e experiências construídas na 

docência.  

No que se refere às narrativas de formação, Josso (2004, p. 38) aponta que, estas: 

“[...] servem de material para compreender os processos de formação, de conhecimento e de 

aprendizagem”, proposição que justifica o percurso metodológico por nós escolhido, visto 

que, buscamos investigar os trajetos formativos e os saberes docentes de professoras de 

Educação Básica Técnica e Tecnológica. 



 

Ao estabelecermos uma relação entre formação e experiência, tivemos como 

embasamento os pressupostos de Josso (2004, p. 48) que diz: “[...] a formação é experiencial 

ou então não é formação, mas sua incidência nas transformações da nossa subjetividade e das 

nossas identidades pode ser mais ou menos significativa”.  Desse modo, destacamos o 

conceito de experiência, em Josso (2004, p. 73):  

 

[...] como a associação da componente factual e circunstancial à componente 

compreensiva, permite compreender a sua utilização no trabalho biográfico como o 

conceito que articula o processo de formação e o processo de conhecimento em um 

círculo retroativo. Com efeito, nesta retroação, cada processo pode, alternadamente, 

tornar-se o referencial do outro e trazer complementos e precisões à narrativa, 

favorecendo, assim, uma compreensão mais aprofundada da dinâmica da 

existencialidade. 

 

Diante disso, Josso (2004, p. 40) insere as narrativas no campo da autobiografia e faz 

uso do termo “recordações-referências” constituindo a dimensão concreta e visível das 

experiências em termos de percepções que apontam para sentimentos, sentidos e valores. As 

narrativas, na perspectiva da autora, são trabalhadas no sentido de tornar mais claros aspectos, 

dimensões e momentos da própria formação que afetaram os autores/narradores, ampliando e 

remodelando seu significado.  

É um repensar que aparece de maneira tridimensional, envolvendo o passado, o 

presente e o futuro, pois o passado é rememorado pelos olhos do presente para uma 

transformação e autotransformação do sujeito em direção ao futuro. Por este motivo que a 

narrativa não pode ser necessariamente linear, pois a vida não é assim e os pensamentos vem 

à tona de forma desconcertada. A narrativa aparece na mente do professor como flash back, 

como um filme que ele está assistindo e que não obedece a uma sequência cronológica. 

A narrativa, de acordo com Oliveira (2017), constitui uma metodologia que 

possibilita reconstituir lembranças, fatos e sentimentos, tornando os professores sujeitos de 

sua história e de sua profissão, pois ao entrar em seu baú da memória, o educador está 

refazendo seu caminho e prosseguindo com sua formação continuada. 

Há, assim, a compreensão de que a pessoa e o profissional estão interligados e que a 

narrativa realizada de forma significativa expressa emoções, experiências e pequenos fatos 

não percebidos anteriormente. 

Ao considerar o referencial teórico-metodológico, entendemos que a formação é 

resultado de um processo que articula as experiências de vida e consequentemente formativas 

dos sujeitos de pesquisa. Essas experiências são descritas em Josso (2010, p. 313): 

 

[...] são atividades específicas, encontros ou relações, situações e acontecimentos 

emocionalmente fortes que constituem pretextos de aprendizagens e não existe regra 

que permita associar certas vivências com certas aprendizagens. A escolarização e a 



 

formação profissional se veem assim imersas em um conjunto mais vasto e, por isso, 

consideravelmente relativizados. As aprendizagens dizem respeito ao saber fazer, 

aos conhecimentos e aos referenciais ou registros, que foram integrados ao longo da 

vida e que podem ser distribuídos segundo polaridades dinâmicas: autonomização e 

confrontação, responsabilização e dependência, interioridade e exterioridade. 

 

Assim, o processo de formação é compreendido por Josso (2010) como um conjunto 

de transformações produzidas pelo sujeito tanto na sua relação consigo mesmo quanto nas 

interações que estabelece com a sociedade e com o meio em que está inserido. Essas 

transformações se constituem em um duplo movimento que integra novas dimensões e 

abandona dimensões anteriores. Essa abordagem contempla a integração de saber e de fazer, 

apresentando os processos formativos e de conhecimento, com a possibilidade de: 

 

[...] reagrupar o que foi aprendido em termos de transações possíveis consigo 

mesmo, com o seu ambiente humano (incluindo aí os objetos simples ou complexos) 

e com o seu ambiente natural, e oferece igualmente os marcos indispensáveis para o 

diálogo entre os autores das narrativas (JOSSO, 2010, p. 430).  

 

 

Nessa perspectiva, as narrativas podem revelar sinais da evolução de um diálogo 

interior consigo mesmo, permitindo descobertas pelas recordações-referências e enriquecendo 

as experiências presentes e vindouras, como retrata Josso (2004, p. 44): 

 

Ao retomarmos os materiais da narrativa de formação sob o ângulo de um itinerário 

de conhecimentos, e, logicamente, de pontos de vista possíveis sobre realidades de 

vida, é possível ficarmos atentos aos registros desenvolvidos ou ignorados, aos 

interesses de conhecimento recorrentes, e às valorizações orientadoras.  

 

Este (auto) reconhecimento conduz à metáfora “caminhar para si” utilizada pela 

autora para: 

 

[...] apreender as suas complexas imbricações no centro da nossa existencialidade. 

Procura, pois, envolver os nossos diferentes modos de estar no mundo, de nos 

projetarmos nele e de o fazermos na proporção do desenvolvimento de nossa 

capacidade para multiplicar, alargar, aprofundar as nossas sensibilidades para nós 

mesmos e para o mundo [...] (JOSSO, 2001, p. 59). 

 

A narrativa possibilita um novo despertar sobre a trajetória, pois é como se um novo 

professor estivesse surgindo todos os dias. Assim, escolhemos como nossa primeira 

colaboradora, uma professora que atua/atuou na Educação Básica Técnica e Tecnológica de 

um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia localizado no Rio Grande do Sul e a 

entrevistamos. A escolha da primeira colaboradora aconteceu a partir do vínculo institucional 

construído, da formação inicial da mesma e que detém conhecimento sobre o tema em 

investigação. Ainda, por serem os primeiros participantes denominados “sementes” na 



 

Técnica Metodológica adotada que se assemelha à “Snowball Sampling” (Bola de Neve ou 

Cadeia de Informantes).  

Essa forma de amostra não probabilística, é comum em pesquisas educacionais, pois 

trabalha com cadeias de referência. Nesse sentido, a primeira participante indicou outras e 

assim, sucessivamente, até que o “ponto de saturação”, ou seja, o objetivo ao qual nos 

propusemos foi alcançado (BALDIN e MUNHOZ, 2011). Ocorreu de tal maneira que o 

“ponto de saturação” foi alcançado quando percebemos repetições diante dos conteúdos 

surgidos nas entrevistas iniciais sem o acréscimo de dados diferenciados à pesquisa. 

Como procedimentos técnicos para a produção de dados da pesquisa foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas guiadas com as professoras que, no ponto de vista de 

Triviños (2015, p. 146) é um dos principais meios do investigador realizar essa etapa e a 

descreve como “aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses que interessam à pesquisa, e que em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 

respostas [...]”. Escolhemos critérios com a intenção de dialogar com a História das Mulheres, 

olhando para os trajetos formativos de professoras em contextos tidos historicamente como 

“espaços para homens”.  

O tratamento dos dados produzidos foi realizado pela Análise de Conteúdo 

Categorial Temática, que na perspectiva de Bardin (2016, p. 15) é definida como “um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. 

A abordagem qualitativa de pesquisa proporcionou a aproximação com os aspectos singulares 

das narrativas em cada entrevista com as colaboradoras, constituindo a trama com seus fios 

multicores. 

Nessa etapa, por compromisso assumido com o Comitê de Ética, elencamos 

pseudônimos para as colaboradoras, pensando em cada uma, num sentido próprio e amoroso, 

chamando-as de Maria. O nome dialoga com imaginários femininos, associados às variações 

construídas a partir de percepções recolhidas por nós, a cada encontro, com base na descrição 

que cada colaboradora fez de si mesma.   

A marca… Maria: A “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”. Maria é um nome 

de origem incerta, provavelmente se originou a partir do hebraico Myriam, que significa 

“senhora soberana" ou "a vidente”. 

Colaboradora 1: Maria Helena. Helena é um nome feminino que teve origem com o 

grego Helén e, a partir de heláne, que significa “tocha”. O termo hélê quer dizer “raio de Sol”, 



 

fazendo com que o significado de Helena seja “a reluzente” ou “a resplandecente”. Quem é a 

Maria Helena? Mãe, mulher… mas sempre muito voltada ao trabalho (MARIA HELENA). 

Colaboradora 2: Maria Valentina. Valentina significa “valente”, “forte”, “vigorosa”, 

“cheia de saúde”. Quem é a Maria Valentina? ... mulher, educadora, que se constituiu 

profissionalmente, na Educação Profissional e Tecnológica (...) mas também é uma pessoa 

que tem uma família, mãe, casada com um colega de trabalho, que traz algumas 

implicações… a vida pessoal e a vida profissional se misturam (MARIA VALENTINA, 2018). 

Colaboradora 3: Maria Beatriz. Beatriz tem origem no latim Beatrice, derivado de 

beatus “abençoado”, beare “para fazer feliz”, significa “a que traz felicidade”. Pode também 

ter vindo de Viatrix, derivado do latim antigo viator, que quer dizer “viajante, peregrino”. 

Quem é a Maria Beatriz? ...Eu vou me definir como uma pessoa me definiu no mês passado: 

Você é movimento! Porque eu não paro nunca, sabe? Eu to sempre inventando uma coisa ou 

outra e… correndo atrás. Então me defino como movimento (MARIA BEATRIZ, 2018). 

Colaboradora 4: Maria Fernanda. Composto pela junção dos termos ridu, que quer 

dizer “paz”, e nanthjan, nanth, que significa “ousar”, Fernanda significa “ousada para atingir a 

paz”. Quem é a Maria Fernanda?  Sou uma mulher forte, corajosa, destemida, persistente, 

lutadora, às vezes impositiva em algumas coisas. Mas uma mãe, acima de tudo, toda essa 

força vem da maternidade, dos desafios que ela traz. Hoje eu olho pra essa mulher e eu 

gosto, gosto do que vejo. Teve um tempo que eu não gostava. Hoje eu gosto, de onde eu 

consegui chegar, gosto das lutas que eu acho que são válidas de entrar… mas é um caminho, 

50 anos (MARIA FERNANDA, 2018).  

Colaboradora 5: Maria Luísa. Significa "guerreira gloriosa", "combatente famosa" ou 

"célebre nas batalhas". Quem é a Maria Luísa? É uma professora de Matemática, que tem 

algumas áreas de preferência. Estatística por formação, mas por necessidade profissional, 

atuando na área de Ensino de Matemática e estágios (MARIA LUÍSA, 2018). 

Estas mulheres deram vida à pesquisa. No processo da crochetura algumas tramas, 

assim como as vidas, podem ter diferentes cores, texturas e propósitos, mas todas carregam 

consigo, significados formativos. 

 

Resultados e discussões 

 

A história mostra que a história das mulheres é marcada pela invisibilidade e pelos 

silenciamentos. O pudor feminino em relação à sua própria memória, bem como a 

subjugação, é percebido com clareza nas imagens produzidas pelos homens. Para Perrot 

(2017, p. 21) “as mulheres são imaginadas, representadas, em vez de serem descritas ou 



 

contadas”. Nesse campo, os vestígios e os documentos tornaram-se escassos, dificultando a 

continuidade e a preservação de fontes, confirmando o que descreve como uma “estatística 

assexuada”, em especial nas questões voltadas ao trabalho, conforme a narrativa de Maria 

Helena: 

 

Eu fiz... Fiz Agronomia, no caso, muito voltada por questões familiares. Como eu 

era a filha mais velha, não tinha irmão, meu pai foi me levando pro ramo da 

Agronomia e eu como gostava, segui. Até porque eu tinha certa prática, de 

campanha, assim... de morar pra fora, família italiana e alemã. [...] Daí eu fiz a 

formação pedagógica, sou licenciada para as disciplinas de segundo grau. (Maria 

Helena) 

 

Dessa maneira a construção da história da mulher-professora tem instituído e 

também sendo instituinte de significações imaginárias que, simbolicamente, perguntam: 

Magistério e crochê são coisas de/para as mulheres? Sem a pretensão de rematar as tramas 

desses sentidos, procuramos olhar para os fios do poder, que não dão ponto sem nó e, ao 

pensar somente no espaço de subjugação, correríamos o risco de recair sobre o silenciamento 

das lutas e das conquistas por parte destas mulheres ao longo do tempo.  

Na fala de Maria Beatriz, percebemos a clareza do empoderamento atribuído às profissões 

historicamente tidas como masculinas: 

 

E... Minha mãe dizia: Tá loca, não vai fazer nenhuma “gia” ... Porque não ia 

ganhar dinheiro e tal... Essas coisas assim. Então era Direito, Medicina, ou era 

Engenharia. E eu fiquei naquela, neh? Meu pai era professor universitário e, 

inconscientemente, eu segui a profissão dele. (Maria Beatriz) 
 

 

Nesse contexto, realizar a pesquisa na perspectiva de gênero e docência, mostrou-nos 

a fluidez e o movimento na produção dos sujeitos, tendo em vista que, segundo Graupe (2008, 

p. 53) “existem muitos femininos e masculinos” num mosaico de diferenças socialmente 

construído, sem verdades únicas e teses fixas. Assim, a construção das significações 

imaginárias de mulheres na docência em espaços historicamente tidos como masculinos, 

passam a despertar novos sentidos e diferentes imagens. 

 

Sou uma mulher, educadora, que se constituiu profissionalmente, na Educação 

Profissional e Tecnológica, desde 1992, quando ingressei na Escola Agrotécnica 

Federal atuando fundamentalmente com Ensino Técnico de Nível Médio [...] 

também uma pessoa que tem uma família, mãe de três filhas, que acredita que, 

apesar de tudo, a educação é a forma mais potente da gente conseguir fazer 

transformação na vida das pessoas. E foi muito interessante essa relação. 

 



 

A imagem irredutível do magistério enquanto profissão de/para mulheres, confirma a 

desigualdade3 de gênero problematizado por este estudo e apresentada por Colling (2014, p. 

18) ao retomar os discursos normatizadores: 

 

 Discursos transculturais que se modificam através dos tempos, mas conservam 

pontos de permanência. Discursos normatizadores que designam o lugar que deve 

ocupar na sociedade o feminino e o masculino, demonstrando que os conceitos de 

igualdade e diferença fazem parte de uma construção social e política. 

 

Dessas construções sociais, problematizamos os fatores que levam à possível 

desvalorização do magistério, que não poderiam ser discutidos distantes dos estudos de 

gênero. Apoiando-nos em Ferreira (1999, p. 42) que aponta de maneira significativa que o 

magistério pode ser desvalorizado pela feminização, mas também pela lógica inversa, tornar-

se uma atividade feminina por ser desvalorizado. Sem as significações imaginárias sociais, 

não é possível a existência do ser humano, pois elas instituem ditam o que é possível em 

valores, costumes, ritos e criações, mesmo sem que percebamos isso tudo no fluxo contínuo 

da existência. 

 

Conclusões 

 

Retomando nossa questão principal de pesquisa: Como foram constituídos os trajetos 

formativos e os saberes docentes de professoras da Educação Profissional e Tecnológica, 

podemos narrar que vivemos, aprendemos, descobrimos, desapegamos e desconstruímos 

certezas e verdades que pensávamos indiscutíveis.  

Conhecer narrativas de vida e a partir delas, novas possibilidades, foi uma 

aprendizagem intensa. Mulheres: professoras, colaboradoras que nos acolheram em suas 

histórias, presenteando-nos com saberes que procuramos apresentar e olhar, com zelo e 

cuidado. Imaginários instituídos que nos fizeram perceber as identidades, os trajetos de 

formação, o trabalho, a docência, as relações de gênero, enfim... professoralidades. 

As Marias: Helena, Valentina, Beatriz, Fernanda e Luísa, nossas colaboradoras de 

pesquisa. Os dados referentes a trajetos formativos das professoras apontam para uma 

formação em Bacharelado, nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Química, 

Administração de Empresas, Agronomia e Medicina Veterinária, ao menos no aspecto 

documental de início de carreira. Todas participaram cada qual em um dado momento, da 

formação docente. Para algumas, isso já vinha sendo pretendido, enquanto que outras se 

                                                           
3 Desigualdade e diferenças nessa perspectiva, são construídas historicamente (COLLING, 2014). 



 

depararam com a oportunidade de ingressar na Rede Federal de Educação e buscaram tal 

formação. 

Ao adentrar na categoria Gênero e Docência, os atravessamentos que ocuparam as 

narrativas foram bastante diversos. No entanto, saliento que foram unânimes as relações 

estabelecidas entre questões de gênero, na ótica da História das Mulheres e as relações de 

poder, pelo viés foucaultiano. As colaboradoras compreendem como naturalizados os 

discursos da diferença e percebem como são construídos, produzidos ou reforçados os 

diálogos com os lugares na instituição, bem como quais os saberes e atribuições possíveis de 

demandados por ser mulher ou ser homem. As áreas técnicas são fortemente atravessadas pelo 

imaginário instituído de lugar para homem, de pertencimento masculino e de como são 

construídas tais significações.  

Realizar esta pesquisa foi um movimento que nos desestabilizou. Assim, trabalhar 

com as narrativas de vida e formação abriu um espaço para reflexão sobre as experiências que 

marcaram e produziram em nós e nas colaboradoras.  
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