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Resumo  
Está pesquisa pretende analisar e conjecturar sobre os processos de 
mercantilização do ensino superior com habilitação em licenciatura, para entender 
se existe uma relação intrínseca com a construção da simbólica da vocação 
feminina. Pensando na hipótese de ainda existir os mesmos padrões normativos das 
construções sociais de gênero e esses padrões interferirem na precarização do 
ensino superior com habilitação em licenciatura. Para tanto partiremos da analise 
entre cursos com estereótipos “femininos” e “masculinos”, pensando qual espaço 
que ocupam em nossa sociedade atual. A pesquisa parte de uma análise 
exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Utilizarei método de entrevista 
aberta e fechada, e a comparação com dois cursos de graduação da Universidade 
Estadual de Londrina. O curso de Ciência da Computação e o curso de Pedagogia. 
Podemos pensar a partir das repostas da pesquisa nos elementos constitutivos para 
a compreensão das práticas sociais existentes dentro da universidade para a 
construção de dimensões mais igualitárias no âmbito do ensino superior.  
 
Palavras-chaves: Precarização docente; Gênero e educação; Educação superior; 
 
Introdução 
 
A educação superior é considerada um espaço de reflexão e produção de 
conhecimentos subordinada às determinações da sociedade, que precisa de 
respostas fundadas, ética e cientificamente, para atender com eficácia as demandas 
sociais (Silveira, 2011). Porém, na atual conjectura do ensino superior essas 
“subordinações” estão mais voltadas para o sistema mercadológico em que vivemos 
do que para demandas sociais necessárias para um futuro soberano a todos aos 
homens e mulheres. A precarização do ensino superior e do trabalho docente é uma 
realidade hoje no Brasil, e este quadro se torna mais dramático e profundo ao 
analisarmos os cursos de ensino superior com habilitação em licenciatura. Nesta 
perspectiva os olhares dessa pesquisa se voltam para a simbologia da vocação das 
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mulheres, dentro dos cursos acadêmicos a respeito da precarização das áreas 
voltadas para a educação e a relação com as questões de gênero imbuídas na 
estrutura educacional desde sua origem.  

Ao analisarmos historicamente a educação superior no Brasil, percebemos 
um espaço elitizado e masculino, pelo qual as mulheres lutaram e ainda lutam, em 
busca de ascensão acadêmica, intelectual e social. Percebemos que a entrada das 
mulheres nas instituições educacionais se deu pela simbologia construída de uma 
vocação para a docência, com a responsabilidade de “guiar a infância e moralizar os 
costumes” (Oliveira e Pimentel, 2007).  Entendemos essa construção como um 
fenômeno social que se perpetua até os dias de hoje, de uma forma velada e 
instaurada nas instituições de ensino, também por uma causa mercadológica do 
sistema vigente. Esta relação caminha em sentido oposto para a emancipação 
humana, para a humanização plena e o fortalecimento da consciência dos 
indivíduos. É inadmissível que até os dias atuais as escolhas profissionais ainda 
sejam, mesmo que inconscientemente justificadas pelo sexo feminino ou masculino. 

Pois se analisarmos um curso de engenharia, por exemplo, em nossa 
simbologia atual entenderemos quase que espontaneamente como uma profissão 
de vanguarda, com muito prestigio pela mídia de forma geral, com vasto campo de 
trabalho, com altos investimentos dentro da universidade, com alto índice de 
projetos e programas de extensão. Assim também se dá com o curso de Medicina, 
Ciência da Computação, Agronomia entre outros. Coincidentemente são cursos cujo 
publico é demasiadamente masculino em detrimento do feminino. E cursos 
acadêmicos como, por exemplo, enfermagem, pedagogia, letras entre outros, vivem 
uma constante tensão pela própria existência. Pois, existem lacunas gritantes entre 
as vagas ofertadas com a quantidade de pessoas que chegam ao final dos cursos. 
Os projetos e programas de extensão são bem mais reduzidos, tanto em quantidade 
quanto em valores. As promessas para o mercado de trabalho também são restritas 
e desvalorizadas economicamente e socialmente.   E coincidentemente são cursos 
cujo público é demasiadamente feminino. Partindo desta perspectiva, esta pesquisa 
visa compreender a construção e a reconstrução da identidade centrada na vocação 
e nas relações de gênero e a relação com a precarização das profissões ligadas a 
educação.  

A tentativa é compreender se há uma relação intrínseca com a questão de 
gênero imbuída desde o princípio das normatizações do comportamento social, 
questionando se ainda estamos estabelecendo e perpetuando os mesmos padrões 
normativos das construções sociais de gênero. E se de alguma forma a precarização 
do ensino superior com habilitação em licenciatura vem sendo sucateado também, 
por conta desses padrões normativos de gênero. É necessária adquirirmos a 
compreensão do espaço de pertencimento das profissões no nosso sistema social 
para entendermos e direcionarmos os posicionamentos sociais, políticos e 
educacionais posteriores para uma sociedade mais democrática e soberana para 
homens e mulheres.  
 
Metodologia 

 
A base dos procedimentos técnicos da pesquisa se dará através de 

levantamento de dados bibliográficos e com análise de entrevistas com intuito de 
compreender o “simbólico” 3 e os estereótipos das mulheres e dos homens nos 
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cursos selecionados. Há seleção dos cursos a serem analisados se deu com base 
nos estereótipos sociais “masculino e feminino”. Podemos pensar a partir das 
repostas da pesquisa nos elementos constitutivos para a compreensão das práticas 
sociais existentes e de que maneira a luta pela igualdade de gênero pode interferir 
na luta contra a precarização docente e a partir dai construir dimensões mais 
igualitárias no âmbito da educação superior. A literatura sobre o tema não tem 
oferecido aportes seguros para a análise dos processos mais recentes de mudança, 
e para uma análise do trabalho docente sob um prisma sociológico. A qual justifica a 
necessidade de investigações que procurem permear a realidade dos sistemas 
educacionais no ensino superior com a persistente desigualdade de gênero.  
 
Referencial Teórico 
 

Como as mulheres apresentam uma memória diferente das dos homens, 
não por questões biológicas mais por questões históricas (Catani, 1997), é possível 
que as identidades até hoje venham sendo distorcidas quando falamos em vocação.  
Partindo desta perspectiva o aporte teórico da pesquisa se dará fundamentalmente 
em uma perspectiva sociológica e histórico critico. Buscado entender as 
modificações nesse processo do ensino/docência, com a precarização do ensino 
superior e do trabalho docente com a relação da desigualdade de gênero imbuídas 
neste processo. O viés do conceito de “simbologia” encontrado em Bourdie, a 
construção de uma perspectiva histórico-critica encontrada em Dermeval Saviane, 
para pensar nas relações dialéticas que envolvem a precarização do trabalho 
docente Guacira Louro, Jane de Almeida.  Também terei como eixo a perspectiva de 
uma pedagogia autônoma para a concepção da profissão docente na sociedade. 
Esses autores serão fundamentais para a compreensão dos papéis exercidos no 
ensino superior com relação às temáticas já apontadas acima, para as reorientações 
de políticas educacionais entendidas como fundamentais para a emancipação da 
sociedade como um todo.  
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