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1. INTRODUÇÃO 

 

Para descrever a trajetória intelectual das professoras, tomam-se como referências 

as contribuições de autores que têm contribuído com suas pesquisas e escritas sobre estudos 

de intelectuais e mediadores cultuais, tais como Ângela de Castro Gomes, Alessandra Frota 

Schueler, Claudia Alves, Jean-François Sirinelli, Patrícia Santos Hansen e Rebeca Gontijo. 

Nos estudos de Ângela de Castro Gomes e Patrícia Hansen (2016), há 

esclarecimento de que a intervenção da mediação cultural pode ter diversidades de autores. 

Embora muitos deles às vezes não sejam reconhecidos na categoria de intelectuais, suas 

presenças têm bastante relevância na história, e aqui a autora se refere aos “guardiões da 

memória”2, como ela diz, são os membros mais experientes da família. Como os avós, que, a 

partir de suas informalidades, produzem histórias relevantes para a sociedade.  

“Outros mediadores culturais podem ser identificados nos leitores, contadores de 

histórias, guias de instruções, pais ou outros agentes educadores encarregados da socialização 

de crianças e jovens em diversas situações” (GOMES; HANSEN, 2016, p. 09).   

Outro esclarecimento das autoras é quando se posicionam com relação as suas 

compreensões sobre o que pode ser um intelectual mediador. As autoras consideram a 

possível dificuldade em marcar um conceito de intelectual, isso por conta de sua fluidez, no 

entanto, para elas, os intelectuais 

...Seriam uma categoria socioprofissional marcada, quer pela vocação 
científica, no dizer weberiano, ou pela especialização que lhes confere 
“capital cultural” e “poder simbólico, nos termos de Bourdieu, quer pelo 
gosto da polêmica, inclusive a política. Na acepção mais ampla que aqui 
consideramos, são homens (e mulheres) de produção de conhecimentos e 
comunicação de ideias, direta ou indiretamente vinculadas à intervenção 
político-social (GOMES; HANSEN, 2016, p. 10. Grifo nosso).   

As autoras consideram que esses sujeitos precisam ser vistos como atores 

estratégicos nas áreas culturais e políticas, e por corroborar esse pensamento, elegeram-se as 

referidas professoras e pesquisadora, Mary Ferreira e Diomar Motta, por reconhecer suas 

análises e contribuições históricas nas lutas das mulheres maranhenses. Ressalta-se que na 

                                                           
1
 Doutoranda do DINTER – Universidade Federal do Maranhão-UFMA/ Universidade Federal Fluminense-UFF.  

2 Expressão utilizada pelas autoras.  
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contemporaneidade essas professoras conseguem aglutinar ações e intervenções contundentes 

em suas produções e em grupos de pesquisas acadêmicas. Tais ações serão delineadas no 

corpo desta produção. 

A construção de um ser intelectual não acontece sem passar por uma construção 

histórica que aglutina legados de gerações, trajetórias, redes de sociabilidades3. Assim, “A 

família e o meio social de origem, os grupos de pertencimento, as adesões temporais ou 

duradouras também oferecem elementos a serem agregados ao itinerário do indivíduo no seu 

processo de tornar-se intelectual” (ALVES,2012). 

Para Srinelli (apud ALVES, 2012), compreender a trajetória e a rede de 

sociabilidades dos intelectuais, dá um ganho destacado para se reconhecer as tessituras por 

onde pode perpassar a constituição de um intelectual, ou intelectual mediador. Então, aqui 

tem-se a trajetória e a rede de sociabilidade, por onde passam as autoras em análises, como 

categoria-chave para compreender suas contribuições no debate de gênero no Maranhão.  

Suas trajetórias como educadoras, bem como suas produções acadêmicas e 

práticas pedagógicas, constituíram em seu entorno propostas, debates, ações políticas, 

compreensões ideológicas que conduziram as autoras a serem referenciadas quando se trata de 

questões de gênero no Estado.      

Como considera Schueler (2007, p.01), 

O estudo dos grupos e dos lugares de sociabilidade intelectual privilegia as 
condições sociais em que as obras são produzidas, reconhecendo a 
autonomia relativa do campo intelectual, sem esquecer que este possui 
vinculações mais amplas.  

Concorda-se com Schueler (2007) que estudar grupos e lugares de sociabilidade 

intelectual dá prerrogativas às condições sociais em que as obras são produzidas. Assim, 

tenciona-se com esta produção fazer uma breve caracterização por onde passou a formação 

intelectual das duas professoras/pesquisadoras, suas incursões em produções acadêmicas, seus 

lugares políticos e sociais que constituíram, por assim dizer, suas redes de sociabilidades. 

 

2. MARY MARIA FERREIRA: tessituras de um caminho na militância feminista 
maranhense 

 
Maria Mary Ferreira é professora Associada do Departamento de 

Biblioteconomia; graduada em Biblioteconomia (1981); possui Especialização em 

                                                           
3
 Gerações, trajetórias, redes de sociabilidades são categorias utilizadas pelos autores referenciados nesta 

produção.  
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Organização de Arquivos pela (USP, 1991), Especialização em Metodologia do Ensino 

Superior (UFMA, 1995), Mestrado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do 

Maranhão (1999) e Doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (2006)4.  

Em sua graduação participou de forma ativa do movimento estudantil da UFMA; 

foi a primeira presidente do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia. Naquele período, 

momento de transição entre o Regime Militar e a ordem democrática, que ocorreu aqui no 

Brasil entre meados de 1970 e 1985, a correlação de forças entre militares e sociedade civil 

foi, como sem dúvidas bastante visível. O movimento estudantil foi um dos movimentos 

sociais que apresentou uma pauta de reinvindicações que demandou pela liberdade 

democrática e reconstrução da UNE, amortecida durante todo o regime Militar. 

Ao graduar-se em 1981, já fazia parte de uma chapa da Associação Profissional de 

Bibliotecários em São Luís. Sua passagem no movimento Sindical foi curta, mas intensa, 

participou de uma greve de funcionários públicos em 1982, tendo sido demitida como uma 

das lideranças deste movimento que eclodiu quando da posse do Governo de Luiz Rocha. Esta 

greve que mobilizou mais de 10 mil servidores públicos estaduais contribuiu para desgastar 

esse governo. Neste mesmo ano assumiu cargo de tesoureira da Comissão Pró CUT- São Luís 

(Central Única dos Trabalhadores). Ter um assento na construção de uma central sindical não 

era fácil para uma mulher naquele período.  

Mary Ferreira fez uma sincronia com o movimento sindical e feminista, pois era 

estudante de graduação, era sindicalista e participou das primeiras reuniões que criaram o 

primeiro grupo de mulheres militantes feministas de São Luís, o Grupo de Mulheres da Ilha5, 

na década de 1980. Esse Grupo organizou em seu entorno um universo de 50 mulheres, no 

início, que depois ficaram como militantes orgânicas: Lucila Scavone, Mary Ferreira, Beatriz 

Fontana, Paola Baltazar, Silvia Cristina Leite, conhecida como Silvia Black, Vitória Borges, 

Elizabeth Bezerra, chamada Beta, Lúcia Sabóia e Elizabete Bitencourt. 

Segundo relato de Mary Ferreira6, o “Grupo de Mulheres da Ilha” foi o lugar onde 

ela se firmou como feminista militante e escritora da área. Contudo, nunca deixou de militar 

no movimento sindical, mas sua dedicação para o movimento feminista foi sempre muito 

maior. 

                                                           
4 Informações extraídas do currículo lattes. 
5 Protagonista da luta política das mulheres por democracia e igualdade social, tornou-se um destacado porta-voz 
na defesa, às vezes intransigente, dos direitos das mulheres. Compreendido como um movimento de ação 
política que pauta sua estratégia em delineamentos teóricos, práticos e éticos, dão visibilidade à mulher enquanto 
sujeito social histórico, sendo, portanto, um responsável pela transformação das relações desiguais 
(FERREIRA,2007, p.23).  
6 Informação fornecida por Mary Ferreira, em agosto de 2017.  
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Por conta de sua militância sindical, foi demitida da Biblioteca Pública Bendito 

Leite em São Luís-MA (1982), emprego que assumiu mediante processo seletivo. Então, com 

a situação de demissão, Mary Ferreira teve que se ausentar dos movimentos feministas e 

sindicais em São Luís, por um período, pois assumiu a direção da Biblioteca Pública 

Municipal na cidade de Arari-MA e em seguida foi convidada para ser secretária de Cultura 

desse município. E ela declara: “comecei a articular um debate sobre a questão das políticas 

de informação, da importância da leitura para a construção da cidadania e da necessidade de 

organização das mulheres”. Informação de Ferreira (Apud MORAES, 2016). 

No curso de sua inserção em movimentos sociais e na busca de uma intervenção 

qualificada, Mary Ferreira foi aprofundando seus estudos sobre gênero e se constituindo como 

uma militante orgânica do movimento feminista no Maranhão.  

                    O percurso da militância política de Mary Ferreira, bem como seus espaços de 

atuação e sua rede de sociabilidade se fazem presentes nos estudos de Rebeca Gontijo quando 

referencia, em sua escrita, sobre sociabilidade intelectual. A autora considera que “... a 

proposta é pensar os intelectuais como criadores e mediadores culturais e como atores do 

político, relativamente engajados na vida da cidade e/ou nos lacais de produção e divulgação 

de conhecimento e promoção de debates (GONTIJO, 2005, p.263). 

 Foi nesse espaço de busca pela qualificação e militância política que Mary 

Ferreira construiu sua intervenção e seu reconhecimento sobre estudos de gênero no 

Maranhão.  Na década de 1980, quando o Brasil discutia sobre a condição da mulher, no 

Maranhão se constituíam grupos que tinham diversas bandeiras de lutas pelos direitos das 

mulheres. É um feminismo que avança além das questões do voto, que se espelha nas lutas 

das feministas americanas e francesas.    

Esse feminismo novo que eclode nos Estados Unido em 60 e no Brasil em 
70, chega no Maranhão em 80 com a formação desse grupo de militantes 
chamada, “Mulheres da Ilha”. Então a ação que esse grupo promoveu em 
mais ou menos 25 anos de atuação foi uma ação que eu diria muito profícua 
no sentido de que nós "estávamos" no debate político e sempre foi um debate 
político, embora a esquerda mais conservadora nunca tenha considerado o 
feminismo como um movimento político (INFORMACAO VERBAL)7.  

Segundo Mary Ferreira, o grupo de mulheres militantes da década de 1980 e 1990 

fazia a diferença na cidade; organizaram passeatas, seminários, eram solicitadas para 

entrevistas na imprensa local, suas falas eram qualificadas. Para ela, esse era um ponto crucial 

para a militância: ter uma fala qualificada, uma vez que a luta por reconhecimento era muito 

                                                           
7 Informação fornecida por Mary Ferreira, em agosto de 2017.  
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árdua dento do cenário político maranhense, consideravelmente reacionário. Ao situar o 

Grupo de Mulheres da Ilha no contexto do Maranhão na década de oitenta, Ferreira (2017) 

nos lembra que: 

A década de 80, é a década em que estávamos saindo do período da ditadura 
e começando a reorganização dos partidos. Tem ali toda a ideologia dos 
partidos de esquerda, que pregavam a luta de classe “a luta geral”, deixando 
de lado questões importantes do cotidiano, ou “questões específicas” a visão 
conservadora destes partidos em relação as mulheres e aos negros 
impossibilitavam os militantes de compreender a dimensão política das lutas 
das mulheres. As questões de gênero não cabiam na “luta revolucionária” 
que eles defendiam a mulher ainda não era vista como sujeito político. Foi 
na luta, no processo, que elas foram alterando esse modo de ser, éramos 
vistas como assexuadas ". O papel determinado as mulheres naquele 
momento era de apenas carregar as bandeiras. Poucas tinham direito a fala. 
No máximo isso. Foi muito difícil, como até hoje é a inserção das mulheres 
dentro do mundo partidário (INFORMACAO VERBAL)8.  
 

Com ímpeto militante, Mary Ferreira seguiu na luta nos anos 2000 fechou um 

ciclo ao escrever sobre o Grupo de Mulheres da Ilha que se constitui sua pesquisa de mestrado 

no livro, “As Caetanas vão à luta”. Neste livro a autora faz um balanço crítico do feminismo 

no Maranhão, apresentando como os grupos feministas e as feministas foram protagonistas 

um discurso inovador que trouxe a público um novo ideário do ser feminista. Sua visão sobre 

o ser feminista retrata a singularidade de seu pensamento:  

Ser feminista significa aceitar as interpretações das mulheres sobre suas 
próprias experiências e necessidades, reconhecendo como seus, os valores  
defendidos publicamente pelas mulheres, valores, estes, que se contrapõem 
ao ideal estético de feminilidade forjado pelos homens. Também pode ser 
considerado feminista todo aquele que se manifesta conscientemente, contra 
as desigualdades e injustiças sociais que os homens, enquanto grupo, 
exercem sobre as mulheres (FERREIRA, 2007, p.30). 
 

Mary segue para uma militância mais acadêmica, mas sem negar o espaço político 

da luta cotidiana. Para ela, o investimento em estudos sobre sua área de atuação social foi 

primordial para qualificar sua intervenção política, no entanto, considera que a relação teoria e 

prática estão intimamente imbricadas; uma não deve caminhar sem a outra. Assim, a 

existência de um meio intelectual sem um espaço público fica comprometido, logo, os 

espaços de sociabilidades são indispensáveis para a construção de um intelectual (GONTIJO, 

2005). 

Para Sirinelli, a história de um intelectual não se fecha em si mesma; constitui-se 

em um campo aberto que aglutina suas histórias políticas, suas vidas social e cultural 

(RÉMOND, 2003). 

                                                           
8 Informação fornecida por Mary Ferreira, em agosto de 2017.  
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No início da década de 1990, Mary torna-se professora da UFMA, mediante 

concurso. Na UFMA, junto com um grupo de professoras pesquisadoras9 sobre questões dos 

direitos das mulheres, nasceu a iniciativa de criar o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Mulheres, Cidadania e relações de Gênero – NIEPEM. Este Núcleo embora não oficializado, 

se filia a Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de 

Gênero – Redor e passa a articular estudos e pesquisa com enfoque de gênero na Universidade 

Federal do Maranhão.  

[ ...] Em 98 participei da Pesquisa Participação Política e Gênero no Norte e 
Nordeste, convidada pela professora Ana Alice Costa, então coordenadora 
da  REDOR. A partir da participação nesta pesquisa me interessei de estudar  
mulher na política, tanto é que hoje é a área que eu mais produzo. Em 2002 
eu fiz seleção para doutorado, aprovada fui   para São Paulo fazer meu 
doutorado com o projeto, “Mulher e participação política no Maranhão”. 
Deste estudo nasceu o livro “Os Bastidores da tribuna”, que é minha tese de 
doutorado.  É um estudo denso no qual reflito sobre ação políticas das 
deputadas maranhenses com enfoque de gênero. Neste estudo também 
diálogo com as parlamentares portuguesas e com as vereadoras de 
Araraquara, mostrando que apesar dos processos de exclusão no mundo da 
política as mulheres desenvolvem ações que dão visibilidade as questões de 
gênero. Sua ação se efetiva de forma mais presente nos bastidores, entre as 
quais as comissões parlamentares onde emergem seus discursos e a 
singularidade e pontualidade de suas ações (INFORMACAO VERBAL)10. 
 

A singularidade da participação política das mulheres no espaço público é o que a 

autora procurou mostrar, a partir de entrevista e de observação que realizou no decorrer da 

elaboração de sua tese. Suas reflexões evidenciam como a mulher pode se tornar invisível 

dentro de um parlamento, e, para desvelar essa forma de pensar, começa a investir em 

produções voltadas para a mulher na política. Em sua fala ela registra algumas produções que 

revelam o contraponto da invisibilidade da mulher no espaço público11.  

A preocupação da pesquisadora com os estudos políticos se justifica pela pouca 

produção neste campo. Estudos com enfoque de gênero e política ainda são poucos no 

Nordeste e em especial no Maranhão. Sua intenção é contribuir com um debate de feminismo 

que ultrapasse as fronteiras da universidade e atinja a sociedade como um todo. Assim como 

                                                           
9 As professoras Mary Ferreira, Diomar Motta, Lourdes Leitão, Ieda Batista, Sandra Nascimento e Terezinha 
Moreira Lima criaram o grupo NIEPEM no início da década de 1990. O grupo ainda existe com intervenções em 
pesquisas e seminários.  
10 Informação fornecida por Mary Ferreira, em agosto de 2017.  
11 Estas são algumas de suas produções, livros: “As caetanas vão à luta (2007) ”, “Os bastidores da tribuna 
(2010) ”; “Gênero, política e poder (2012) ”; ” Conhecimento feminista e relações de gênero no Norte e Nordeste 
brasileiro (2012) ”; “Políticas públicas de gênero (2014) ” e “ Vereadoras e prefeitas maranhenses (2015) ”.   
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afirma: “... eu tenho essa angústia de que a ciência não fique presa nos muros da universidade, 

mas que seja socializada para que haja de fato a mudança” (INFORMACAO VERBAL)12. 

 
3. DIOMAR DAS GRAÇAS MOTTA: um olhar atencioso na   busca de um 

reconhecimento do lugar da mulher na educação formal maranhense13.  
 
Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão (1971), Mestre 

em Educação pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação de Fundação Getúlio Vargas 

– RJ (1978), é doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense - UFF (2000). 

Professora da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, coordena o Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Educação, Mulheres e Relações de Gênero (GEMGe) do Programa de Pós-

Graduação, Mestrado em Educação da Universidade Federal do Maranhão.   

A vida de professora de Diomar das Graças Motta iniciou muito cedo; aos 13 anos 

de idade já lecionava, era professora alfabetizadora no ensino noturno. Aos 18 anos, concluiu 

o Curso Normal14 e, em seguida, 1971, foi nomeada professora primária, diretora de ensino e 

supervisora escolar. Concluiu o curso de Pedagogia pela Fundação Universidade do 

Maranhão – FUM. (a federalização da FUM aconteceu em 1973, quando passou para a 

nomenclatura atual, Universidade Federal do Maranhão – UFMA).    

Diomar das Graças Motta é uma apaixonada entusiasta pelos estudos, algo que 

traz de sua formação familiar, pois, segundo entrevista concedida a Morais (2016), revelou 

que sua mãe lia muito; era leitora de jornais, revistas, romances e, além de ter intimidade com 

a leitura, tinha gosto pela vida política da cidade onde morava. Foi esse exemplo familiar, por 

parte da mãe e de uma tia, que a fez buscar, de forma incessante, sua formação acadêmica. 

Diomar Motta concluiu o Curso Normal, o Curso de Pedagogia, foi aluna da primeira turma 

de Mestrado do Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas –

RJ (1973-1978). Sempre na busca de formação, na pesquisa e no lugar de professora, concluiu 

o Doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense - UFF no ano de 2000.   

Foi no percurso de sua escolarização, que Diomar Motta mergulhou em uma trilha 

de construção de sua intelectualidade, o que lhe conferiu um lugar de destaque nos estudos de 

gênero e educação em São Luís –MA. Foi essa formação, que perpassou sua rede de 

sociabilidade na família, no secundário, no superior, na graduação e na pós-graduação, que a 

                                                           
12 Informação fornecida por Mary Ferreira, em agosto de 2017.  
13 Esta seção toma por base estudos realizados em pesquisa de mestrado: MORAIS; Adenilda Bertoldo Alves de.  
Institucionalização dos estudos de gênero na UFMA: uma análise da identidade feminista a partir da narrativa 
de vida, 2016.138f. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro de Educação.  Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa. 2016.  
14 Curso de formação de professores oferecido em nível médio na modalidade de Curso Normal. 
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tronou uma pesquisadora reconhecida no espaço acadêmico maranhense. Nesse sentido, “A 

família e o meio social de origem, os grupos de pertencimentos, as adesões temporais ou 

duradoras também oferecem elementos a serem agregados ao itinerário do indivíduo no 

processo de tornar-se intelectual” (ALVES, 2012, p. 116).  

A trajetória familiar e escolar apenas reafirmou o gosto de Diomar Motta pelos 

estudos de gênero. Ela diz que nasceu feminista, que gosta de ser mulher, e sempre foi 

preocupação sua a busca da independência do ser mulher; que ser forte é marca indelével de 

sua personalidade (MORAIS, 2016).     

Embora seu interesse no campo dos estudos feministas tenha sido desde o início 

de sua formação, sua incursão de forma mais contundente aconteceu no doutorado. Foi no 

desenvolvimento dos estudos em doutorado que se caracterizou como pesquisadora da área. 

Teve um pioneirismo nos estudos de gênero e educação na UFMA; sua principal preocupação 

foi a identidade da mulher no espaço escolar, bem como trazer o legado da memória da 

educação feminina, uma vez que, para ela, há docentes mulheres que realizam trabalhos nessa 

temática, mas são ainda visibilizadas (MORAIS, 2016).  

E até porque gênero é uma categoria que nasce na história. E você, para 
poder falar de mulheres professoras, quer queira, quer não, temos que buscá-
la dentro da história da educação. E aí você descobre que a vida de 
professora não se acaba no quadrado de sala de aula. Nós temos professoras 
fazendo muita coisa, contribuindo para o legado da educação maranhense. 
Mas só os homens aparecem. Entrevista de Diomar Motta (Apud 
MORAES,2016, p.97). 
 

Mas, após seu retorno do doutorado para a capital maranhense em 2002 que 

Diomar Motta iniciou o debate sobre feminismo, gênero e educação no curso de Pedagogia e 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMA. Até aquele momento, essa temática 

era inexistente em ambos os cursos. A partir de então, num esforço conjunto, Diomar Motta, 

inicialmente com duas alunas, aglutinou depois, mais duas professoras do curso de Pedagogia: 

Iran de Maria Leitão Nunes, Kilza Fernandes Moreira Viveiros, e foi constituindo os estudos 

de feminismo e gênero na pós-graduação em educação com a implementação do Grupo de 

Estudo e Pesquisa sobre Mulheres e Relações de Gênero – GEMGe, coordenado por ela 

(MORAES ,2016).  

Nesta entrevista, Diomar Motta (Apud MORAES, 2016, p.97) declara: 
 
Eu senti que dentro do nosso Departamento não tinha nenhuma atenção para 
estudos feministas ou para as relações de gênero. Na verdade, quem sai na 
frente é o Serviço Social, depois a Biblioteconomia. Dentro dos dois 
Departamentos, ligados à educação era temática que ninguém, mas ninguém 
falava. Como é que se pode ter um conjunto de cursos responsáveis pela 
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formação docente e não fazer esse tipo de abordagem? É impressionante 
como as licenciaturas, de um modo geral, não dão atenção para os estudos 
feministas. 
 

Então, com a criação do GEMGe, o debate sobre feminismo, gênero e educação 

foi se constituindo dentro do curso de Pedagogia e tronou-se disciplina optativa no curso. 

Contudo, a realidade atual é que a disciplina deixou de ser oferecida em função do 

afastamento15 da professora Diomar Motta; sua contribuição está na pós-graduação e em 

orientações de pesquisas no GEMGe.  Estas estão inseridas no debate nacional e 

internacional, sobretudo nas temáticas sobre estudos feministas, história da educação e 

relações de gênero (MORAES,2016).  

O GEMGe dá uma contribuição considerável no debate de gênero e educação. 

Nesse sentido, o grupo tem organizado debates, seminários, encontros, produções com 

resultados de pesquisas acadêmicas, tem uma página bastante visitada na internet, onde 

disponibiliza sua agenda e produções.  

Um dos encontros de destaque do grupo é o Encontro Maranhense sobre 

Educação, Mulheres e Relações de Gênero no cotidiano escolar – EMECE.   

Segundo entrevista de Diomar Motta (Apud MORAES, 2016, p.100),  

O EMEMCE também tem trabalhado com a interdisciplinaridade. Nós já 
estamos na quarta edição. Na primeira, nós trabalhamos a memória e o 
cotidiano escolar; na segunda, com a questão da territorialidade; na terceira, 
com as masculinidades hegemônicas e subalternas; e o último, com a 
questão da violência, mas a violência centrada no espaço escolar, sobretudo 
violência simbólica e não só violência física. Já estamos preparando o novo 
EMEMCE, que deverá abordar a intergeracionalidade. 
 

Essas intervenções sobre gênero e educação no Maranhão a têm como mediadora. 

Entende-se que a atividade de mediação cultural é primordial para se organizar um grupo 

orgânico em torno de uma temática, e foi essa a atividade de Diomar Motta. Assim como diz 

Sirinelli (Apud GONTIJO,2005, p.261), ...”todo grupo de intelectuais organiza-se a partir de 

uma sociabilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades, que alimenta o desejo e o 

gosto de conviver”. 

Desse modo, a pesquisadora parte para sua caminhada escolar, sempre no percalço 

dessa temática, e chega a uma pós-graduação dedicando tempo e esforço, criando redes de 

sociabilidades até chegar a seu objetivo, que foi de organizar um grupo interessado em 

sustentar o debate de gênero e educação no Maranhão, O GEMGe.  

                                                           
15

 A referida professora adquiriu tempo de aposentadoria, é aposentada como professora associada da UFMA. 
Sua atuação no grupo de pesquisa ainda é bastante presente como orientações, palestras, publicações. Ou seja, é 
referência nos estudos de gênero e educação. 
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Não foi intenção de Diomar Motta intervir no mundo da política partidária nem 

em movimentos sociais, contudo, sustentou uma bandeira de igualdade de gênero em espaços 

acadêmicos, com palestras, produções. Com isso, ganhou partidários da causa e fez história. É 

nesse sentido que se concorda com Gomes; Hansen (2016, p. 19), quando dizem: “nem 

sempre o intelectual mediador aparece de forma evidente ou responsável direto por uma bem 

cultura”, ele pode aparecer de forma baste tímida, do ponto de vista público”.  

Quando o intelectual mediador dedica tempo de estudos, produções, para se tornar 

um mediador cultural, existem formas de reconhecimento público que podem ser leitores 

seguidores, partidários de ideias ou até mesmo com reconhecimento oficial, a exemplo de 

Diomar Motta, que em 2014, foi uma das 11 mulheres premiadas pela presidência da 

República com Ordem Nacional do Mérito no Grau de Cavaleiro16. O critério para a 

premiação foi o reconhecimento pelo trabalho de professora normalista com estudos 

feministas e de gênero17.  

O trabalho de mediação cultural tem seu valor reconhecido, quer pelo público, 

quer por seus pares, dentro de sua geração ou rede de sociabilidade onde o intelectual está 

localizado, Gomes; Hansen (2016). 

 

4. Consideracões finais 

Considera-se que o protagonismo das professoras com relação ao debate de 

gênero em São Luís-MA, seus engajamentos políticos e acadêmicos e suas reflexões em torno 

da temática têm feito considerável diferença, visto que conseguiram fazer surgir um debate 

que por muito tempo foi esquecido sobre estudos feministas e de gênero.  

Nesta produção pretendeu-se fazer uma pequena amostra do que foi e têm sido as 

histórias de vida das feministas Maria Mary Ferreira e Diomar das Graças Motta. Suas 

constituições como feministas foram se constituindo em suas vidas pessoal e acadêmica, cada 

uma em seu lugar.  

Mary Ferreira, com uma intervenção contundente em estudos feministas sobre 

mulheres na política, partiu para essa jornada desde muito jovem quando ainda era estudante 

                                                           
16

 A solicitação foi enviada para todos os Estados. Recaindo a escolha a cargo das universidades públicas. Nas 
universidades, buscaram quem atendesse aquele perfil. Eram pessoas desconhecidas, sabe? Só mulher. Ela 
admitiu na Ordem Nacional do Mérito, no Grau de Cavaleiro, neste ano só mulheres. O presidente Fernando 
Henrique, que era professor, durante o seu mandato, só admitiu homens. Informação de Diomar Motta (Apud 
MORAES,2016, p.100) 
17 Algumas de suas produções: Gênero em debate: territorialidade e cultura escolar (2009); As mulheres 
professoras na política educacional no Maranhão (2002); Dicionário de Educadores do Brasil( 2016); As 
Crianças (2016); Poesias Reunidas de Laura Rosa (2017).  
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de graduação e já participava de movimentos sociais e sindical. Foi quando se deparou com 

práticas machistas e daí fez ascender em sua vida os estudos feministas. 

 Diomar Motta parte de um lugar familiar onde desde muito cedo viu o lugar da 

mulher de forma diferenciada, considerando que foi orientada pela mãe e por uma tia que a 

ensinou a ocupar seu lugar de mulher forte e decidida. Este é seu traço característico.  Pode-se 

afirmar que esta pesquisadora quis fazer sua história, partindo para um percurso que 

contemplou os estudos feministas no campo da educação. 

 Mas suas trajetórias se cruzaram e ambas fazem parte de uma rede de 

sociabilidades que na atualidade escrevem o estado do Maranhão na plataforma nacional 

sobre pesquisas e estudos feministas. Seus objetivos é formar uma nova geração para dar 

conta de encaminhar os estudos de gênero no Estado, de certo que suas intervenções ao longo 

de seus percursos já têm feito surgir grupos orgânicos que discutem feminismos e gênero no 

Maranhão.    
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