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RESUMO 
 
 Este estudo analisa as questões de gênero presentes na produção discente dos 
Programas de Pós-Graduação em Educação da USP e da PUC-SP a partir das teses de 
doutorado defendidas entre 1990 e 1997. A escolha dessas instituições fundamenta-se na 
legitimidade das mesmas, que reúnem dois dos mais consagrados corpos de pesquisa 
acadêmica do país, e no fato de representarem mais de 42% do total das teses em educação 
produzidas no país. O objetivo é situar as pesquisas que abordam a questão de gênero, 
delineando as discussões, as perspectivas teóricas e as tendências presentes nos trabalhos. Em 
razão do número de pesquisas reunidas sob esta rubrica, é precipitado afirmar, em se tratando 
de teses de doutorado, que a utilização da categoria gênero como suporte de análise é uma 
prática constante na educação. Pode-se, no entanto, considerar a categoria mencionada como 
uma preocupação de pesquisa emergente no último decênio e que vem sendo utilizada para 
iluminar o papel da mulher na sociedade e sua inserção no mercado de trabalho, 
principalmente no magistério. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to analyse the genre questions present in the Education Post-
Graduation Programs at USP and PUC-SP based on the production of Doctorial Dissertations 
defended between 1990 and 1997. The choice of these two institutions is mostly due to their 
nation-wide academical respect and also because they both represent over 42 % of all the 
doctorial dissertations, dealing with education, produced in our country. The main goal is to 
locate the researches concerning genre, outlining the discussions, theorical perspectives and 
the tendencies evidenced on them. However, it would be hasten to affirm, especially when it 
comes to doctorial dissertations, that the use of the genre category as an analysis support is a 
constant in education. One could, though, consider the above mentioned category as an 
emerging concern during the last decade and that it has been used to hilight the role of women 
in the society and in the labor market, especially in the teaching profession. 
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A impressão geral de que não há uma preocupação com a questão do 
gênero entre oos agentes educacionais vem de uma série de 
experiências, dentre as quais nosso contato freqüente com a produção 
acadêmica nessa área (BRUSCHINI; AMADO, 1988, p. 8). 
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Em artigo publicado em Cadernos de Pesquisa, cujo objetivo era “avaliar a articulação 

dos estudos sobre a mulher com aqueles realizados na área educacional”, Cristina Bruschini e 

Tina Amado concluem que é tênue a relação entre os dois tipos de estudos e se referem à 

urgência do estreitamento entre os mesmos. 

Recorrendo a um levantamento de teses acadêmicas sobre a formação do magistério, 

em algumas bibliotecas representativas da área educacional, constatamos que os 

conhecimentos obtidos através dos estudos sobre mulher não têm sido incorporados na 

maior parte dos estudos em educação, com graves prejuízos para essas duas correntes 

(BRUSCHINI; AMADO, 1988, p. 5). 

Já em 1992, Fúlvia Rosemberg e Tina Amado voltam a observar a reduzida quantidade 

de artigos publicados em Cadernos de Pesquisa sobre as questões de gênero. Acrescentam, 

ainda, que “raros são os centros universitários ou de pesquisa que vêm tendo uma produção 

sistemática, poucos programas em pós-graduação acolheram o tema como linha de pesquisa. 

Daí a escassez de artigos, pois, como se sabe, teses e dissertações constituem a principal 

matéria prima da produção de artigos da área” (ROSEMBERG; AMADO, 1992, p. 62). 

Ressalte-se, no entanto, que, no mesmo número da revista, em outro artigo, Albertina Costa e 

Cristina Bruschini observam que: 

Um exame superficial da coleção ressalta a presença precoce e constante de artigos tendo a 

mulher por tema. Tanto o pioneirismo como a constância conferem um caráter excepcional à 

publicação no panorama brasileiro. De junho de 1971 até agosto de 1991 foram publicados 78 

números da revista, incluindo aproximadamente 550 artigos. Destes, cerca de 70 dizem 

respeito ao tema mulher/gênero (COSTA; BRUSCHINI, 1992, p. 91). 

As autoras, ao classificarem os artigos que tratam do tema mulher/gênero por áreas 

temáticas, detectaram apenas 12 textos sob a rubrica “Educação, escola e mulher”. 

Com o propósito de dar continuidade à discussão, o presente texto, componente de 

uma pesquisa mais ampla, na qual foram consultadas 344 teses de doutorado de duas das 

instituições universitárias mais prestigiosas do país, defendidas entre 1990 e 1997, verifica a 
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incidência dos estudos que abordam as questões de gênero nas teses em educação, delineando 

as discussões, as perspectivas teóricas e as tendências identificáveis nos trabalhos. O quadro I 

a seguir resume os temas encontrados nas produções submetidas à análise. 

 

QUADRO I 

Conjuntos Temáticos Feusp PUC/SP Total 

Estado, Política e Sociedade 79 38 117 

Psicocognição 44 18 62 

Didática e metodologia 29 22 51 

História e Historiografia 20 20 40 

Filosofia e Epistemologia 15 20 35 

Cultura e imaginário 19 4 23 

Gênero 6 2 8 

Saúde 6 2 8 

Total 218 126 344 

 

Considerando o número de trabalhos aqui reunidos sob a rubrica de gênero – apenas 

oito – a afirmação de que “o gênero como uma categoria de análise no seio das Ciências 

Sociais vem-se constituindo como uma prática rotineira. Na Educação, particularmente, esta 

tem sido uma prática constante” (PEREIRA, 1996, p. 25), é, no mínimo, precipitada, em se 

tratando de teses de doutorado, embora talvez não seja se se levar em conta toda a produção 

veiculada em periódicos especializados da área educacional até o presente momento. 
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O fato é que, na Educação, a categoria gênero pode ser considerada uma preocupação 

de pesquisa emergente nos últimos anos e vem sendo utitlizada para se entender o papel da 

mulher na sociedade e sua inserção no mercado de trabalho, principalmente, no magistério. 

Como recurso geral, tem-se feito o levantamento da história da educação feminina e 

concluído sobre as suas influências no desempenho profissional da mulher. 

Segundo os estudos, sua formação, marcada fortemente pelos princípios da moral 

cristã, era voltada para a preparação do exercício das funções domésticas e para o cuidado 

com o marido e os filhos. Além da cultura familiar e escolar contribuírem para a formação 

desse ideal de vida ou dessa vida ideal, os romances também compareciam alimentando os 

sonhos do “príncipe encantado” e do casamento como sua principal aspiração, reforçando a 

interiorização das normas, condutas e valores desejados para as mulheres. Assim, as boas 

moças deveriam ser dotadas de abnegação, candura, doçura, simpatia, submissão, paciência, 

passividade, pureza, conhecimentos das regras de etiqueta e decoração e dos mais caros 

valores morais e patrióticos. 

Como responsável pela higiene da família e pelos cuidados com a saúde da prole, 

entre outras coisas, exercer o magistério para os pequenos escolares era uma espécie de 

“vocação natural” para a mulher, uma continuidade das tarefas que já lhe competiam no lar. 

Nos anos 50, o magistério já é excercido majoritariamente pela mulher. Com os ideais 

feministas, nos anos 60 e 70, esse perfil de mulher começa a ser questionado. Deste percurso 

consensual nos trabalhos analisados, pode-se extrair alguns pontos comuns e centrais nestas 

discussões: 

• A dicotomia espaço privado versus público – diz respeito aos conflitos vividos 

pela mulher nas relações de continuidade e/ou ruptura entre as funções domésticas 

e as profissionais, entre o lar e o local de trabalho, ou, ainda, pela simultaneidade 

dos diferentes papéis a desempenhar (mulher, esposa, mãe, trabalhadora) gerando 

conflitos de identidade; 
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• Relações de poder – as mulheres que superaram algumas das estratégias de 

relegação a que foram submetidas e ingressaram no mercado de trabalho, ainda 

sentem dificuldades de galgar postos de comando, principalmente tendo homens 

como subordinados, de obter salários iguais e de transitar pelo mundo “produtivo” 

dos negócios, entre outras; 

• Magistério como “opção” – “A umas o piano, a outras o giz” (PEREIRA, 1996, 

p. 132). Essa frase traduz a situação da mulher até um passado recente. Assim, a 

mulher que procurasse espaço de inserção profissional encontrava na área da 

educação (magistério primário, inicialmente) uma das poucas saídas, senão a 

única, considerando o contexto histórico-cultural de forte dominação masculina. 

Entre as profissões e cargos designados como “femininos”, por exemplo, o de 

enfermeiras, costureiras e tecelãs, o magistério era considerado a carreira mais 

respeitável e prestigiosa; 

• A formação refletindo no exercício da profissão – a influência recebida por uma 

formação dominadora, principalmente de caráter religioso, vai imprimir, no 

exercício do magistério feminino, a moral caracterizada pelo “espírito de doação”, 

expresso pelos sentimentos de abnegação, dedicação, sacrifício e vocação. Do 

mesmo modo, o incentivo de uma carreira profissional, o investimento numa boa 

educação, e a promoção da socialização das filhas pelas famílias são considerados 

pelos estudos como pontos favoráveis para a obtenção de sucesso profissional. 

Merece destaque, ainda, a presença nos trabalhos de dois tópicos não tão consensuais e 

que permeiam os descritos anteriormente. Trata-se do processo de feminização do magistério 

e do problema de sua desvalorização. Relacionados entre si geram perguntas do tipo: por que 

aconteceu o processo de feminização do magistério? Foram os homens que saíram e cederam 

o lugar às mulheres? Foi uma conquista feminina? O magistério foi desvalorizado após o 

ingresso das mulheres, ou já era desvalorizado durante o período em que era uma cidadela 
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masculina? As respostas, encontradas até agora não fornecem ainda bases para a compreensão 

do problema e algumas perguntas permanecem. Talvez para que se possa entender a carreira 

docente, seja preciso reformular as questões acima e/ou se recorrer a um raciocínio que supere 

os princípios da exclusão do terceiro ou, como quer Edgar Morin, a adoção de uma lógica 

(dialógica) capaz de “pensar em conjunto, sem incoerência, duas idéias que, no entanto, são 

contrárias” (MORIN, 1977, p. 379). 

As sugestões presentes nos trabalhos pretendem melhorias para os cursos de formação 

das profissionais da educação e conscientizar a mulher de sua posição dominada na sociedade, 

como também dão algumas dicas para o seu sucesso profissional, tais como a necessidade de 

ter uma definição clara daquilo que se deseja alcançar, bem como a percepção de suas reais 

condições sociais, econômicas e culturais e se for preciso, buscar caminhos alternativos para 

obter sua independência. 

As referências bibliográficas dos trabalhos indicam uma certa recorrência para a 

utilização dos marcos teóricos. As autoras mais citadas para tratar da questão de gênero são: 

Joan Scott, Guacira Louro, Eliane Lopes, Cristina Bruschini, Tina Amado, Fúlvia Rosemberg, 

Michelle Perrot, Heleieth Saffioti, Elizabeth Souza-Lobo, entre outras. Michel Apple, Michel 

Foucault, Pierre Bourdieu, Roger Chartier e Paul Ricoeur dão contribuições teóricas e/ou 

metodológicas. 

Aqui se pode fazer mais uma verificação: o predomínio da autoria feminina nestes 

estudos, como se pode ver no quadro II, a seguir, e a quase exclusividade da contribuição 

teórica de mulheres. Isto remete a uma suposição incorporada nos trabalhos, na forma de 

pressuposto, qual seja, a existência de um privilégio epistemológico da mulher para investigar 

as questões de gênero, aliás, extensivo a outras situações (negros estudando negros, 

protestantes estudando protestantes etc.). Essa situação não é nova, pois já havia sido 

identificada em 1985: 
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Quem estuda mulher? Quem produz esta nova área? O interesse pelo tema dividiu de 

modo inequívoco os sexos. A grande maioria dos pesquisadores sobre mulher são 

mulheres. Fato que aponta para a maior fragilidade deste campo? Menor legitimidade 

do tema, menor prestígio do pesquisador em razão do sexo? [...] A ausência de homens 

estudando a mulher (ou os sexos) pode tanto ser indício do desprestígio intelectual do 

tema, quanto conseqüência da auto-referência destes estudos. A presença masculina, 

valorizada por umas, era rejeitada por outras. Na discussão sobre a criação de uma 

associação nacional de pesquisadores sobre mulher, em 1980, a exclusão de homens 

chegou a ser cogitada, embora não consensualmente (COSTA; BARROSO; SARTI, 

1985, p. 8-14). 

 

QUADRO II 

DESCRITORES TÍTULO AUTORA INSTITUIÇÃO DEFESA 
Romance de 

formação, história da 
educação feminina, 

sedução, normas 
condutas, valores. 

Educação e sedução: 
normas, condutas, 

valores nos romances 
de M. Delly 

CUNHA, 
Maria Teresa 

S. 

FEUSP 1995 

História das 
mulheres, história da 

educação, papéis 
femininos, relação 
mulher/trabalho, 
discriminação, 

discurso religioso, 
identidade 

profissional. 

Mulher e trabalho: 
enfrentando o duplo 

preconceito 

NAVAJAS, 
Ana Maria 

FEUSP 1995 

Professoras, história 
da educação 

brasileira, gênero, 
feminização do 

magistério, 
desvalorização 
profissional, 

imprensa periódica. 

Mulher e educação: a 
paixão pelo possível 

ALMEIDA, 
Jane S. 

FEUSP 1996 
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Identidade 
profissional, 

educação infantil, 
relações hierárquicas, 

vida familiar/vida 
profissional, 

maternagem infantil, 
prática docente, 

gênero. 

A construção da 
identidade das 

profissionais de 
educação infantil: 

entre o feminino e o 
profissional 

CERISARA, 
Ana Beatriz 

FEUSP 1996 

Educação feminina, 
escolas confessionais, 

papéis femininos, 
professoras, formação 

de professores, 
história da educação, 

prática docente. 

De donzela angelical e 
esposa dedicada... a 

profissional da 
educação: a presença 
do discurso religioso 

na formação da 
professora. 

PEREIRA, 
Lusia R. 

FEUSP 1996 

Mulher, mercado de 
trabalho, ascensão 
profissional, poder, 
discriminação, vida 

familiar/vida 
profissional. 

A situação da mulher 
que exerce postos de 

comando em uma 
universidade 

particular 

ANDRADE, 
Márcia S. 

PUC (Psicologia) 1997 

Gênero, história da 
educação brasileira, 
intelectuais, poder, 

movimento 
escolanovista, 

educação feminina, 
imagem feminina, 

maternidade, 
circularidade cultural. 

Amélias de ontem: a 
educação feminina na 

concepção de 
intelectuais da década 

de 20 

LEAL, Hyrla 
A. T. 

PUC (História e 
Filosofia) 

1997 

Gênero, projetos de 
vida, identidade 

social, formação de 
professor, história da 
educação, educação 

feminina. 

Mulheres no curso de 
pedagogia: vida, 

sentido e perspectivas.

RIBEIRO, 
Betânia de O. 

L. 

FEUSP 1997 

 

As técnicas mais utilizadas são: pesquisa histórica e documental, entrevistas e 

questionários com abordagem qualitativa. Ressalte-se aqui, a presença de relatos orais como 

prática de investigação dos processos formativos da mulher. Mais do que uma perspectiva 

circunscrita apenas aos trabalhos que tratam das questões de gênero, a perspectiva 

autobiográfica vem se tornando um recurso bastante utilizado no campo educacional (cf. 

CATANI, 1997). 
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A ainda atual falta de opção profissional para muitas mulheres, assim como a situação 

de muitas professoras, pode ser sintetizada jogando-se com os títulos de duas teses aqui 

analisadas: “De donzela angelical e esposa dedicada a profissional da educação: a paixão pelo 

possível”. Ou seja, para algumas não há escolha, e diante de uma única possibilidade, o 

magistério, o que resta é vivê-la. A paixão? Nem sempre acontece, sendo às vezes confundida 

com o esforço e a dedicação depositados no exercício da profissão. 

 À guisa de conclusão, pode-se afirmar que, embora ainda escassos, os estudos 

relacionando gênero e educação, no âmbito das teses de doutorado, buscam compreender as 

trajetórias percorridas pelas mulheres ao longo dos tempos. Lançar luz nos jogos simbólicos e 

nas estratégias de dominação de gênero, assim como nos desafios postos às mulheres na 

contemporaneidade, serão, provavelmente, cada vez mais objeto de estudos com interfaces 

nas áreas das Ciências Sociais e da Educação. 
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