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Introdução 

 

Reconhecer as desigualdades nas relações de gênero e na existência de diversos 

mecanismos de discriminação e racismo, a se manifestarem implícita ou explicitamente 

dentro das escolas, é o primeiro passo para gerar discussões sobre as construções que ditam o 

que é masculino ou feminino, a partir do biológico, e as relações de poder que se estabelecem 

nesse processo de demarcação binária. É a partir dessas discussões que o Núcleo de Gênero e 

Diversidades do Instituto Federal de Pernambuco- Campus Ipojuca tem desenvolvido 

pesquisas e ações para por essa temática em destaque dentro de sua comunidade acadêmica. 

(CRUZ, 2012) considera que estudar as categorias de gênero numa sociedade 

contemporânea é analisar as desigualdades de gênero sem abstrair as desigualdades de classe, 

etnicidade e de raça, “que tornam ainda mais dramáticas as vivências dos indivíduos e, mais 

especificamente, das mulheres”. Partindo da compreensão do processo histórico, em que a 

sociedade contemporânea está marcada pela submissão ao poder patriarcal, os estudos de 

gênero têm se direcionado não apenas a abarcar debates e discussões sobre a submissão 

feminina, mas também compreender as amplas vivências de desigualdades nas relações 

sociais em que muitos indivíduos são submetidos. 

 No entender de (OLIVEIRA, 2015, p. 264):  

 

A valorização do diferente e o respeito às diversas formas de manifestação 
de identidades é uma perspectiva adotada pelos estudos de gênero[...] 
Estudos atuais mostram a pluralidade de diferença que se faz presente na 
escola de diversas maneiras, sejam elas psicológicas, de gênero, de 
orientação sexual, religiosas e (ou) étnico racial. A partir desse contexto 
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surge o desafio de articular o comum com o plural, a igualdade com a 
diferença, de promover debates sobre como se produzem os preconceitos[...].   
 

Os estudos de gênero possibilitam que as instituições se questionem sobre seus 

posicionamentos diante das diversas identidades, diferenças sexuais e de gênero dos sujeitos 

que nelas se encontram inseridos.  Percebe-se, assim, os benefícios de se desenvolver projetos 

sobre este viés dentro de uma instituição de ensino técnico, proposto em formato de projeto de 

pesquisa e extensão, ao passo que tais estudos possibilitam à instituição de ensino se 

reconhecer enquanto espaço de embate dos problemas sociais, de acolhimento aos vulneráveis 

e de promoção e respeito à diversidade. 

Para que discursos de reconhecimento e respeito às diferenças se disseminem e 

resultem em mudanças significativas nas relações sociais, faz-se necessário a compreensão da 

análise de gênero, na qual “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. (Hall, 1999, p.13). 

É sobre esse sujeito contemporâneo de múltiplas identidades que os estudos de 

gênero se propõem aliarem-se à educação na intenção de desconstruir o lugar privilegiado 

dada às formas universais de se conceber o que é próprio do homem e da mulher, ignorando, 

assim, as demais construções culturais para além da demarcação binária. 

 

A afirmação de determinadas diferenças, o processo de assimilação de 
determinados grupos à sociedade hegemônica, a promoção do diálogo entre 
diferentes grupos socioculturais devem ser práticas recorrentes do cotidiano 
escolar (LOURO,1997, p.49). 

 
 Partindo desses pressupostos, identificamos a relevância em se enveredar por 

estudos de gênero e isso promoveu alguns questionamentos sobre nossas práticas enquanto 

docentes, técnico-administrativos e estudantes de uma instituição de ensino médio técnico.  

Uma de nossas problemáticas se referiu ao modo como as estudantes de cursos 

técnicos de construção naval e de automação industrial, se percebiam em salas de aula 

composta, em sua maioria, por estudantes do sexo masculino. Outros questionamentos foram 

surgindo tais como: De que maneira se deu as relações dessas estudantes com seus 

professores e os demais colegas no decorrer do curso? A procura por estágio, obrigatório para 

a conclusão do curso, em tais áreas ocorreu de maneira amistosa? Houve dificuldades delas se 

inserirem em determinados espaços dentro de nossa instituição de ensino e dentro da empresa 

em que estagiou? Como elas se perceberam enquanto mulheres, pardas, negras, oriundas de 

escolas públicas e que se inseriram em uma instituição de ensino técnico de nível médio?  
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Diante dos questionamentos empreendidos, optamos, inicialmente, por desenvolver 

um projeto de cunho científico-extensionista numa perspectiva de pesquisa-ação, a qual é 

compreendida por alguns autores como (TRIPP,2005) como um método qualitativo que se 

situa entre a prática rotineira e a pesquisa acadêmica. 

 A proposta abarca também o levantamento de dados sócio demográficos sobre as 

jovens estudantes egressas e a análise dos discursos delas. As estudantes egressas foram as 

escolhidas por ter esse público completado todo uma trajetória acadêmica desde o ingresso até 

a conclusão do curso, com a finalização do estágio obrigatório. 

A instituição contemplada para a realização da pesquisa-ação se localiza no 

município do Ipojuca-Pernambuco, cidade esta que veio vivenciando significativas mudanças 

na sua economia ao deter a posição de segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) entre os 

municípios pernambucanos, conforme dados do último censo.  Isso por integrar-se aos 

principais polos econômicos do estado, o que, relativamente, veio resultando numa crescente 

ampliação do mercado de trabalho na região.  

Em face desta realidade, vivenciada nos últimos anos, o IFPE campus Ipojuca veio 

recebendo públicos diversos. A pluralidade de diferenças é vivenciada constantemente no 

campus Ipojuca e de modo a convivermos com diferentes identidades, sejam elas de ordem 

psicológicas, de gênero, de orientação sexual, religiosas e (ou) étnico racial. 

Mesmo com todo esse crescimento econômico do município, e uma peculiar melhora 

no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região, o nível de escolarização da 

população explicita ainda a precariedade dos processos de escolarização vivenciados na 

cidade.  

O contraste entre o desenvolvimento econômico do município não se atrela, 

diretamente, às condições de vida de grande parte de sua população, e isso, certamente, vem 

afetando as trajetórias de vidas e acadêmicas do público que o campus Ipojuca tem recebido.  

O IDH de Ipojuca veio obtendo uma melhora desde 1999, porém a maioria da 

população economicamente ativa do município possui uma renda baixa, ao auferir entre ½ a 1 

salário mínimo, conforme os dados do último censo. O índice de desemprego entre os jovens 

e adultos da cidade do Ipojuca soma 43,2%, e de 80.637 habitantes em Ipojuca, 49,47% são 

homens, 50,53% são mulheres, marcando também em seu território a presença acentuada de 

mulheres a buscar o sustento de seus lares.  

Outro dado relevante ao projeto se refere à população residente do Ipojuca por cor ou 

raça, segundo o sexo e a idade. Conforme dados da secretaria de juventude do Ipojuca, colhidos 
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em 2014 e tendo como fonte o censo 2010, identificamos que as mulheres na faixa de 0 a 18 anos 

se declaram 8,13% como pardas, 4,32% como brancas, 0,93% pretas 0,05% como indígenas e 

0,16% como amarelas.  Os homens não diferem muito, pois estando na mesma faixa etária, 8,32% 

se declaram pardos, 4,38% brancos, 1,13% pretos, 0,04% indígenas e 0,11% se declaram 

amarelos. 

Diante dessas características da população ipojucana mais recorrentes para o projeto 

de pesquisa e extensão em andamento, compreendemos que a população residente na cidade 

do Ipojuca é composta, em sua maioria, por mulheres, e boa parte das jovens se declaram de 

cor parda. Essa realidade é refletida na comunidade acadêmica do campus Ipojuca, pois essa 

instituição de ensino tem atendido cerca de 720 estudantes por semestre, sendo, em grande 

parte, oriundos da educação pública regular que o município oferece e tendo as mulheres 

ipojucanas a compor boa parte de seu quadro de discentes.  

A partir desses dados, objetivamos, de maneira abrangente, identificar as relações de 

gênero empreendidas nas trajetórias acadêmicas das jovens egressas dos cursos técnicos do 

campus Ipojuca, tendo como objetivos específicos mapear a trajetória acadêmica das jovens 

egressas durante o curso concluído, bem como analisar o modo de recepção e as relações 

entre essas estudantes, seus professores e demais colegas nas turmas de maior presença 

masculina. Identificar se houve dificuldades das jovens se inserirem em determinados espaços 

dentro da instituição de ensino e/ou dentro das empresas em que estagiaram também se 

colocou como objetivo a ser alcançado. 

Desse modo, consideramos relevante desenvolver um projeto de pesquisa e extensão 

que enfatize a trajetória acadêmica dessas mulheres, as manifestações identitárias que 

expressam em suas histórias de vida e na busca por inserção no mercado de trabalho. As 

dificuldades e superações para concluir cursos em que haja a genuína presença masculina, 

ocupando a maioria das vagas no mercado de trabalho, e as relações de gênero empreendidas 

nesses espaços são discussões que devem ser trazidas para as escolas, e principalmente numa 

escola técnica de nível médio que tem como missão:  

 

A estrutura multicampi e a clara definição do território de abrangência das 
ações dos Institutos Federais afirmam, na missão destas instituições, o 
compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando 
problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o 
desenvolvimento sustentável com inclusão social [...] (PACHECO, 2011, p. 
14). 
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As transformações esperadas, a partir da execução desse projeto, promoverão o 

fortalecimento do Núcleo de Gênero e Diversidades (NEGED) do campus Ipojuca enquanto 

núcleo de estudos, intervenção e apoio à comunidade acadêmica no que tange a essa temática. 

Outros discursos se farão presentes dentro da instituição de ensino ao se referirem às mulheres 

pardas, pretas, jovens e oriundas das escolas públicas. Esse estudo refletirá a composição de 

parte da comunidade do entorno a compor nossa comunidade acadêmica complexa e diversa. 

 

Metodologia 

A partir dos objetivos assinalados, estamos desenvolvendo uma pesquisa de 

abordagem quantitativa e qualitativa, havendo uma triangulação na utilização de mais de 

um método. Para (FLICK,2009) a triangulação busca as percepções dos sujeitos em suas 

práticas para disso decorrer numa triangulação entre métodos e compará-los de forma a 

maximizar a validade dos esforços de campo. A metodologia escolhida explicita um 

estudo de caso e sua devida transferibilidade de resultados para fins de dar o teor de 

confiabilidade e validade ao estudo, como bem salienta (YIN, 2005). 

As quantificações são obtidas a partir da natureza de nosso objeto, dos objetivos 

e do instrumento de coleta e por isso estamos a coletar os dados categoriais, os quais se 

classificam por sua frequência que ocorre. Exemplo é a distribuição de frequência das 

estudantes quanto a raça, classe, idade, ano de conclusão, renda familiar, dentre outros 

aspectos que estão sendo levantados no Sistema Q-acadêmico da instituição. Para 

(GATTI, 2004, p.13): 

[...] O que se procura ao criar uma tradução numérica ou categorial de fatos, 
eventos, fenômenos, é que esta tradução tenha algum grau de validade 
racional, teórica, no confronto com a dinâmica observável dos fenômenos. 

 

Nessa direção, o projeto de pesquisa e extensão se configura num formato de 

pesquisa-ação, a fim de alcançar coletivamente alternativas para a resolução dos 

problemas identificados e relacionados à temática. Para realizar a análise e tratamento dos 

dados optamos pela perspectiva das práticas discursivas e de produção de sentidos, as 

quais enfatizam o caráter descritivo e explicativo das análises e da participação do 

investigador na construção das informações.  

As práticas discursivas, assim entendidas de maneira ampla, situam-se em 

lugares e no tempo, sendo elas interações discursivas instauradas através de relações que 

adquirem sentido. Essa tendência adota a análise crítica dos discursos evidenciando as 
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relações e as crenças nas falas, tal qual é utilizada pelos informantes numa situação 

qualquer, como descreve (INIQUEZ, 2004). 

Partindo dessas definições, realizamos o levantamento bibliográfico das 

pesquisas sobre a temática de gênero e educação, ocorrida nos últimos 5 anos, em bancos 

de dados do portal Capes, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), e realizamos o fichamento das referências levantadas a partir da elaboração de  

uma argumentação conceitual, a qual organiza  metodologicamente os dados a serem 

obtidos.  

Os instrumentos de análise para o registro de informações serão as entrevistas 

semiestruturadas e o desenvolvimento de grupo focal. A entrevista semiestruturada é 

aceita como um encontro conversacional em que as questões se tornarão um tópico de 

análise tanto quanto as respostas dos entrevistados. As entrevistas terão seus roteiros 

elaborados a partir das inquietações sugeridas pelos objetivos propostos. 

Com relação à técnica de grupo focal, (GATTI, 2004) afirma ser oriunda de trabalhos 

em grupos desenvolvidos pela psicologia social. Nela se privilegia a seleção de participantes 

conforme algumas características em comuns a lhes qualificarem para a discussão central. Sua 

utilização em estudos sobre a recepção de programas de televisão e também em processos de 

pesquisa-ação se iniciou recorrentes a partir de 1950. (LOIZOS, 2008) salienta também ser 

pertinente o registro dos instrumentos de análise através de fotografias e dos gravadores de 

som, os quais favorecerão um exame sistemático do corpus juntamente com as anotações 

contextuais possibilitantes de categorização com maiores detalhes das informações colhidas. 

Após estudo e análise dos discursos das jovens egressas, desenvolveremos as ações 

na comunidade acadêmica e com os demais envolvidos, as quais consideramos necessárias 

serem empreendidas a partir dos resultados obtidos.  

Resultados esperados 

Diante do atual desenvolvimento da pesquisa, no qual se encontra na etapa de 

conclusão dos fichamentos dos referenciais bibliográficos, utilizamos o modelo de fichamento 

constante no quadro abaixo: 

        QUADRO 1 – TRECHO DE UM FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

AUTOR(ES) 

Ana Maria Villela 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

CAVALIERE, Ana Maria Villela. Educação 

PALAVRAS-CHAVE 

Educação integral. 
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Iniciamos a coleta dos dados sóciodemográficos no sistema de matrícula e notas Q-

acadêmico, adotado pelo IFPE, durante os meses de agosto a setembro de 2017, conforme 

previsto em cronograma do projeto. Logo após essa etapa, realizaremos as entrevistas das 

estudantes, a partir dos critérios traçados e de nossa elaboração dos roteiros, para, assim, 

iniciarmos propriamente a análise de seus discursos.  

No levantamento inicial de dados no sistema Q-acadêmico, identificamos que foram 

poucas as estudantes jovens e pardas egressas do curso de Automação Industrial e de 

Construção Naval. No curso de Automação, desde sua fundação em 2008, apenas 8 mulheres 

concluíram o curso, após a etapa do estágio, de um total de 135 estudantes. A realidade no 

curso de Construção Naval diminui um pouco a distorção, sendo desde o início do curso em 

2011 um total de 15 egressas de um total de 60 estudantes que concluíram o curso após o 

estágio. Ainda estamos na etapa de levantamento dos demais recortes sóciodemográficos 

relacionados à renda familiar, se oriundas de escolas públicas, dentre outros. 

Esperamos que, a partir da análise realizada, o projeto possibilite o desenvolvimento 

de ações na comunidade acadêmica ao passo que ele será divulgado em espaços propícios 

para esse intento, sejam em palestras, encontros pedagógicos, Semana de Ciência e 

Cavaliere Integral: Uma nova identidade para a escola 

brasileira? Educ. Soc. Campinas, v.23, n.81, 

p.247-270, dez. 2002.  

Funções da escola. 

Pragmatismo. Escola 

fundamental 

RESUMO CRÍTICO 

Neste estudo a autora elabora um quadro sistemático na intenção de revisitar a concepção de 

educação integral proposta pela vertente pragmatista de John Dewey e alia-se a essa concepção os 

estudos da teoria das diferentes formas de racionalidade, “ciência e técnica como ideologia”, 

desenvolvido pelo filósofo alemão Habermas. A autora se associa aos estudos desses dois teóricos 

com o objetivo de fundamentar uma concepção de educação integral adequada aos desafios da 

“modernidade tardia” e tendo como inspiração a construção coletiva de outra escola possível. 

Seu principal objetivo foi resgatar o contexto em que a corrente pragmatista surgiu, e para 

isso realizou um esforço teórico de fundamentar a concepção de educação integral com sugestões que 

pudessem responder as necessidades atuais da escola pública. Suas sugestões apontavam para: 

experiências diversificadas de formação integral (cognitivos, morais, estéticos,políticos e práticos); 

permeabilidade aos fenômenos que ocorrem fora da escola; permeabilidade aos diálogos sócio-

comunitários locais e funcionamento democraticamente sustentado e compreensão dos indivíduos em 

suas múltiplas dimensões psicossociais. Finaliza seu artigo defendendo a perspectiva pragmatista por 

acreditar que esses fundamentos auxiliariam em direção a uma escola efetivamente integral. 
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Tecnologia, dentre outros. A divulgação poderá se ampliar com a participação em eventos 

nacionais sobre as relações de gênero em instituições de ensino técnico de nível médio, bem 

como serem conhecidas pelas empresas parceiras que ofertam estágios aos discentes do 

referido campus. 

Os discursos contra hegemônicos que, possivelmente, se revelarão na pesquisa 

fortalecerão a importância da atuação do Núcleo de Estudos em Gênero e Diversidade do 

campus Ipojuca e auxiliará no desenvolvimento de ações de apoio contínuo e direcionado às 

jovens estudantes que dele necessitarem. Ações essas que também poderão ser acompanhadas 

e integradas às ações do Núcleo de Arte e Cultura e do setor de Psicologia. 

Nessa direção, compreender as dificuldades desse público através do 

desenvolvimento de uma pesquisa científica e, a partir de seus resultados, traçar ações de 

extensão para diminuir as dificuldades apontadas, é um dos compromissos que o Núcleo de 

Gênero e Diversidade se propõe realizar através desse projeto de pesquisa e extensão. 

Dar-se-á visibilidade às jovens mulheres e as suas diversas maneiras de expressarem 

suas identidades, o que em termos de qualidade de vida e acadêmica, possivelmente, gerará 

uma noção de pertencimento e reconhecimento da instituição de ensino enquanto instituição 

parceira dessas mulheres e não enquanto instituição repressora ou omissa a essas questões. 

Um dos impactos sociais esperados é que os discursos nessa direção de respeito e valorização 

à diversidade se disseminem e possam ser transformadores diante de uma realidade local em 

que a população é genuinamente feminina, negra e pobre. 

 

Considerações finais 

O projeto encontra-se na fase exploratória de apropriação e fundamentação da 

temática e diante disso os dados serão apresentados no decorrer dos meses de agosto a 

outubro. O núcleo iniciou recentemente com seu projeto e a escolha do tema de investigação 

foi motivada pela trajetória acadêmica de seus membros. Diante disso se faz necessário 

salientar ainda que temos a preocupação em não fazer uso de teorias divergentes que tratam 

das questões de gênero, por consideramos que os pesquisadores quando optam por mais de 

uma vertente teórica precisam estar seguros que suas teorias não são divergentes entre si, ou 

seja, mostrando que conhece o contexto em que tais teorias foram criadas e quais lhe servirão 

de fundamentação. 

Desse modo, nosso acompanhamento tem ocorrido de forma sistemática diante da 

realização de reuniões periódicas com a equipe envolvida, e durante todo o tempo que durar a 
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sua realização.  A avaliação das etapas da pesquisa e do desenvolvimento das ações de 

extensão tem sido acompanhadas e avaliadas pelo público atendido, de modo e solucionar 

eventuais dificuldades que possam surgir.  

 Todos os encontros do grupo de pesquisa são registrados e documentados através de 

atas de reuniões bem como as ações de extensão têm seu portfólio de execução. A primeira 

ações de discussão na comunidade acadêmica sobre os conceitos de gênero e sexualidade foi 

realizado em formato de cineclube em debate durante o mês de março. Nesse momento 

inicial, muitas jovens participaram dessa primeira ação do núcleo. 

Espera-se, desse modo, que os resultados alcançados a partir dos discursos analisados 

das jovens  negras  em questão nos possibilite vislumbrar pontes para o aprimoramento desse 

projeto e de modo a dar visibilidade em outros espaços acadêmicos, bem como em 

publicações de revistas e artigos, pois falar em gênero é falar em discursos contra 

hegemônicos que necessitam serem tocados, discutidos e praticados. 
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