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RESUMO

  Esta pesquisa partiu da ideia de que novas configurações profissionais ergueram-se em 
virtude de estarem as mulheres cursando carreiras outrora consideradas masculinas e avançou a 
fim de compreender como as novas configurações da subjetivação feminina estão sendo cons-
truídas, como as mulheres estão se posicionando diante do mercado de trabalho, como as rela-
ções de gênero se desenvolvem no convívio de mulheres e homens na sala de aula, na conquista 
do estágio curricular e como o que se compreende por carreiras masculinas e carreiras femini-
nas, na sociedade contemporânea, está em vias de transformação. Fundamentamo-nos com os 
estudos de gênero inseridos numa perspectiva pós-estruturalista, precisamente os que defendem 
a necessidade de escaparmos do aparato sociocultural que empurra homens e mulheres para um 
binarismo masculino e feminino. Assim, o gênero é compreendido como performance resultan-
te de contingências históricas, logo, não se constitui como identidade fixa e imutável. Homens 
e mulheres estão numa rede de poder em que se confrontam interesses diversos, por vezes, 
contraditórios. Produzem discursos e, por meio deles, expressam suas escolhas e dúvidas, seu 
corpo e sua subjetivação. Nos discursos, encontram-se as estratégias e resistências usadas no 
dia a dia do ambiente escolar e do mundo do trabalho. A pesquisa insere-se na linha Formação 
de Educadores: Saberes e Competências do Núcleo de pós-graduação em Educação da Univer-
sidade Federal de Sergipe. Priorizamos os teóricos das áreas de educação, gênero, trabalho e 
tecnologia. Nossas categorias (gênero – educação profissional e trabalho – subjetivação) foram 
construídas a partir do que foi apreendido na relação estabelecida entre o corpo teórico e o cor-
po empírico da pesquisa. As categorias focaram o universo simbólico dos discursos presentes 
em nossa sociedade e foram analisadas por meio da análise de discurso no viés foucaultiano. Os 
sujeitos da pesquisa foram estudantes dos cursos integrados e subsequentes de Eletrotécnica, 
Eletrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Química e Segurança do Trabalho 
do Instituto Federal de Sergipe. Realizamos, ao longo de um ano, cinco grupos focais com 
alunos e ex-alunos, alunas e ex-alunas e seis entrevistas com alunas e ex-alunas. Essas estraté-
gias se inseriram numa abordagem qualitativa, o que não nos impediu de elaborarmos diversos 
gráficos em que se mostrassem as disparidades bem como os avanços e recuos no que se refere 
à matrícula dos/das discentes nos cursos integrados e subsequentes, especificamente nos que 
foram selecionados para a pesquisa. Por fim, a tese mostrará que os processos de subjetivação 
são constantes, dinâmicos e controversos, mas não acontecem aleatoriamente, acontecem de 
acordo com a história que cada um carrega consigo. A engrenagem escolar é sacudida, quase 
sempre, pelos novos anseios vivenciados a partir da dinâmica da sala de aula, dos corredores, 
dos laboratórios e pelos anseios trazidos das experiências com a família e com o mundo do 
trabalho. É isso o frumento para a construção das subjetivações e para a composição de novas 
relações de gênero no corpo discente do Instituto Federal.

Palavras-chave: Gênero, Educação Profissional, Subjetivação, Trabalho e Corpo.
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... já não há gente que tenha tempo a 
perder com o deserto (...) Eis porque já 
não há ninguém para atravessar o deserto. 
Ninguém capaz de enfrentar toda aquela 
solidão. Eu próprio não creio que lá volte 
mais. A menos que tu descesses das estrelas 

e quisesses vir comigo outra vez.
(TAVARES, 2011, p. 118-119)

  Comecei por perceber que havia carreiras socialmente atribuídas aos homens, a saber: 
Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica e Desenvolvimento de Sistemas. E avancei no sentido de 
perceber que essas carreiras mesmo ocupadas majoritariamente por homens abrem-se às mulheres 
e que, juntos, tanto eles quanto elas se constroem como sujeitos nas relações que mantêm entre si. 
Passei, pois, a investigar os modos de subjetivação, produzidos por jovens mulheres e como 
tais modos alteram ou consolidam as relações de gênero presentes no IFS. 
  A compreensão que tenho sobre modos de subjetivação é a de que são formas de uma relação 
consigo mesmo, são procedimentos e técnicas mediante as quais se elaboram essa relação, são 
exercícios por meio dos quais o sujeito se constitui como objeto de conhecimento e de práticas 
que permitem ao sujeito transformar seu próprio ser (FOUCAULT, 2006). Os processos de 
subjetivação consistem na construção de si mesmo, isto é, um governo de si mesmo; há, portanto, 
um cuidado de si e uma prática de si que visam à existência (FOUCAULT, 2007).
  A pesquisa soma-se a outras desenvolvidas por pesquisadores e pesquisadoras inseridos nos 
estudos de gênero. Em minha investigação, o ponto de partida foi a demasiada segregação que 
se faz sentir nos centros acadêmicos e tecnológicos. Em relação à educação profissional, basta 
percorrer os bancos escolares que se vê uma concentração ora de homens ora de mulheres a 
depender do curso técnico e tecnológico. Assim, tradicionalmente, vê-se como “natural” que a 
área de indústria, por exemplo, tenha, predominantemente, homens estudando enquanto na área 
de saúde ocorra o inverso.
  Esse trabalho contraria a “naturalização” e considera que as escolhas de cursos refletem 
desejos e razões econômicas e socioculturais. No momento em que se produzem muitas 
pesquisas sobre a participação feminina na política, na economia, na igreja, ou em quaisquer 
outros setores, é a instituição escolar um lugar fundamental para o qual se deve destinar atenção 
pois é nela que se verifica de perto um jogo de poder – a permanência da tradição em oposição 
à tendência à transformação; um poder que coloca em jogo as relações entre alunos e alunas, 
professores e professoras, professores/as e alunos/as.
  Em relação ao mundo do trabalho, a diferenciação que considera o sexo também é facilmente 
constatada. Como se sabe, a parcela de mulheres que ocupa postos de trabalho no mercado 
formal tem aumentado consideravelmente nos últimos anos: em 2007, no conjunto dos empregos 
formais, as mulheres ocupavam 40,8% dos postos (FUNDAÇÃO CARLOS CHARGAS - FCC 
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-, 2007). Além disso, várias novas possibilidades de trabalho têm surgido como oferta para o 
público feminino.
  Assim, consoante os movimentos que incentivam pesquisas em torno do gênero, das relações 
sociais construídas por homens e mulheres entre si, esta pesquisa reconhece as repercussões e 
implicações que as teorias feministas legaram à educação e, como tais, ao cotidiano do ensino 
técnico e tecnológico. Percebi que novas configurações profissionais ergueram-se quando 
mulheres começaram a cursar carreiras outrora consideradas masculinas e, por conta disso, 
procurei entender como as novas configurações da subjetivação feminina estão sendo construídas, 
como as mulheres estão se posicionando diante da sua formação e do mercado de trabalho, como 
o convívio de mulheres e de homens na sala de aula e na conquista do estágio curricular mostram 
as relações de gênero e como o que se compreende por carreiras masculinas e carreiras femininas, 
na sociedade contemporânea, está em vias de transformação.

  Interessa-me investigar como na sociedade contemporânea, as jovens que escolheram 
cursos, tradicionalmente masculinos, constroem sua subjetivação, ao mesmo tempo 
em que, busquei compreender como tais subjetivações intervêm nas relações de gênero 
vivenciadas, especialmente, no espaço escolar.
  Sempre foi fácil verificar a presença maciça de homens estudando e trabalhando no Instituto. 
Havia áreas, inclusive, em que só constavam homens no quadro docente, como a de Indústria, 
por exemplo. A partir de 2003, o número de mulheres matriculadas na instituição aumentou 
consideravelmente, mas a presença delas era mais forte nos cursos de Serviços Hoteleiros ou 
no de Química de Alimentos em contraste com a presença masculina que continuava a ocupar 
os cursos de Eletrotécnica e Eletrônica, por exemplo.
  Tamanha disparidade nas matrículas levou-me inevitavelmente aos estudos de gênero. A 
partir daí, caminhei em direção a uma pesquisa e passei a estudar o porquê de as mulheres 
buscarem uma profissão em detrimento de outras. O que está por trás determinando e motivando 
as escolhas profissionais? Posteriormente, comecei a me perguntar por que umas, como eu, 
desejam carreiras consideradas “femininas” e outras inserem-se em carreiras “masculinas”? O 
que torna algumas carreiras masculinas ou femininas? 
  Muitas ou poucas, as mulheres se fazem presentes atuando como alunas nos cursos 
técnicos e tecnológicos não só dos Institutos Federais como também das Universidades 
(LOMBARDI, 2005; CARVALHO M. G. 2003, 2007; CARVALHO M. E. 2007). Nos anos 90, 
galgaram algumas realizações, o que se deve a sua participação efetiva e crescente nos níveis 
educacionais, que têm possibilitado a entrada no mercado de trabalho, a presença na política, a 
maior autonomia e a liberdade.
  Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na 
pesquisa Trajetória das Mulheres Brasileiras, as mulheres dominam a graduação e detêm o maior 
número de bolsas de mestrado e doutorado no país. É bem verdade que a inserção das mulheres em 
áreas anteriormente restritas ao universo masculino ainda é lenta, porém o acesso a elas significa 
“que o caminho da igualdade profissional passa por promover a ocupação feminina em trabalhos 
tradicionalmente masculinos e rever planos de cargos e salários” (CRUZ, 2009, p. 109). 
  Na pesquisa (INEP, 2005), constata-se a existência de um número concentrado de mulheres 
em determinados cursos e um número de homens concentrado em outros determinados 
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cursos. Parece, à primeira vista, que homens e mulheres escolhem distintamente as carreiras 
acadêmicas. Afirma-se (INEP, 2005) categoricamente que o curso menos ocupado por mulheres 
é o de mecânica. Do total de 9.172 alunos e alunas matriculados, 8.445 são homens, o que 
perfaz um percentual de 92,1%. Em eletrônica há 9.214 matrículas, sendo que 8.121 são 
homens, perfazendo um percentual de 88,1%. Do outro lado, entre as carreiras ocupadas pelas 
mulheres estão serviço social e orientação com 31.986 matrículas, delas, 30.001 são mulheres, 
perfazendo 93,8%. O curso de pedagogia possui 373.945 matrículas, sendo que delas 339.832 
são mulheres, isto é, 90,9% são mulheres. Em meu caso, dirigi-me aos percentuais dos primeiros 
cursos citados, o que não significa dizer que na pesquisa tenha desprezado o alto percentual de 
mulheres que cursam Serviços Hoteleiros e Química de Alimentos, por exemplo.

  Primeiro vou considerar que a sociedade compreende indivíduos influenciando e 
sendo influenciados (SIMMEL, 1946), logo, não existe um desejo feminino isolado. A 
configuração social compreende tanto elementos convergentes quanto divergentes. É fácil 
confirmar isso, pois, atualmente, apesar do estranhamento que ainda causa, mulheres 
assumem postos antes considerados masculinos e tomam atitudes e decisões sem precisar 
do aval de um pai ou de um marido. Porém, ao mesmo tempo em que avançam no mundo 
profissional, continua cabendo a elas, predominantemente, gerenciar as tarefas do lar tal 
como sempre foi na cultura ocidental.
  De qualquer modo, também se veem homens no magistério nas séries infantis ou em casa 
tomando conta de bebês, executando serviços de maternagem. Longe de considerar tudo isso 
uma quebra de paradigmas, o que quero frisar é que o feminino não se define por simples 
oposição ao masculino. Os valores instituídos na sociedade foram ditados por discursos repletos 
de modelos patriarcalistas, heterossexuais e capitalistas, logo, discursos assumidos tanto por 
homens quanto por mulheres foram repassados às novas gerações.
  Esses discursos têm sido alvo de reflexão e reavaliação pela teoria feminista. Por meio 
dela se começa a perceber que a constituição de um sujeito não é fixa e essencialista. O sujeito 
assume posições vinculadas às relações sociais que ele exerce (MOUFFE, 1999). Então, a 
construção da mulher como dócil em virtude da maternidade e, consequentemente, apta aos 
serviços de zelo não explica todos os perfis femininos. A maternidade e maternagem ocupadas 
pelas mulheres foram durante muito tempo empecilhos ou justificativas para que as mulheres 
não dominassem o espaço público e se mantivessem no espaço privado, isto é, do lar. O período 
de amamentação, os cuidados com os filhos têm sido apresentados como os responsáveis por 
afastarem a mulher de uma construção plena de cidadania e simbolizarem tudo que é natural 
(MOUFFE, 1999; PATEMAN, 1992). Mas, atualmente, as explicações de ordem biológica ou 
as resultantes dela pouco justificam a atuação das mulheres. 
  Nessa perspectiva é que ampliei o conceito de gênero. De acordo com Lauretis (1994, 
p. 206), “o conceito de gênero como diferença sexual e seus conceitos derivados – a cultura 
da mulher, a maternidade, a escrita feminina etc. – acabaram por se tornar uma limitação, 
como que uma deficiência do pensamento feminista”. Dito de outro modo, a diferença sexual 
é inadequada para servir de categoria inserida na esfera política ao tratar de cidadania. Nas 
palavras de Mooffe (1999, p. 39), “não há razão para que a diferença sexual tenha que ser 
pertinente em todas as relações sociais”.

ACOLHENDO O CONFLITO
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  A visão essencialista que trata do sexo masculino como diferente do sexo feminino e vê cada 
um como resultado direto das distintas construções sociais em torno do sexo, acaba por alimentar 
um discurso em que se perfaz uma desigualdade. O essencialismo não minimiza as desigualdades 
de gênero. Afirma as diferenças, por exemplo, no corpo, na capacidade reprodutiva e no valor 
historicamente construído do cuidado. Pretendia até mesmo inverter a desigualdade, proclamando 
a superioridade da cultura feminina. Por conta disso, neste trabalho, optei por uma visão mais 
desconstrutivista (ou pós-estruturalista) e menos essencialista. Entendo relações de gênero como 
relações de poder (SCOTT, 1989) ou como práticas performativas (BUTLER, 2003).
  No que diz respeito às mulheres que adentram no universo científico e tecnológico, foi 
necessário perceber que não se tratava meramente de uma segregação de gênero, isto é, homens 
como aptos para inserir-se no mundo das tecnologias e, do outro lado, mulheres inaptas para 
trabalhos tecnológicos. A inserção delas é um assunto muito mais complexo, como pode ser 
visto nos trabalhos de Faulkner (2007) que ao estudar as mulheres no curso de engenharia, 
elenca como dificuldades de se manterem na profissão três fatores, a saber: Visibilidade: as 
engenheiras são vistas primeiro como mulheres e depois como engenheira ao contrário dos 
homens que são vistos simplesmente como engenheiros. A Cultura social informa: como são 
minorias, as mulheres precisam submeter-se a ouvir conversas sobre esporte, xingamentos, 
insinuação sexual, 

quando o trabalho é em alto mar, ‘ajustar-se’ pode significar tolerar 
a presença difundida de tevê e de calendários pornográficos. Há uma 
hostilidade real para toda mulher que exercer seu direito de opor-se; 
isto não é justo, quando houver somente uma mulher e 150 homens na 
plataforma (FAULKNER, 2007, p. 26). 

  Por fim, autenticidade: as mulheres, como não possuem desde cedo a prática em mexer 
nas máquinas, parecem pouco desenvolver a habilidade técnica, o que acaba levando-as a 
atividades administrativas. 
  Ora, apesar das dificuldades, há mulheres inseridas em tais carreiras e persistem nelas. São 
novos processos de subjetivação feminina? 
  São os estudos de gênero que começam a desmistificar essa bipolaridade do mundo do 
trabalho de que umas carreiras servem às mulheres e outras aos homens. Carvalho (2008) 
apresenta em sua pesquisa que as profissões e as diferentes áreas da ciência estão divididas em 
“masculinas e femininas”, de acordo com o número mais significativo de homens e mulheres 
em cada uma delas. Constata que as áreas ”femininas”, ou seja, as que possuem o maior número 
de mulheres são as de educação, serviços, saúde e bem estar social (atividades do “cuidado”), 
humanidades e arte (atividades subjetivas) e que as áreas das ciências exatas e das tecnologias 
como matemática, computação e engenharias além das atividades técnicas e objetivas como 
agricultura e veterinária possuem maior número de homens e são consideradas masculinas.  
  Apesar dessas constatações, é preciso ressaltar que o compreendido como carreiras 
masculinas ou femininas são formações discursivas representativas dos valores incutidos ao 
longo do tempo. 

Não quer dizer que uma carreira seja mais masculina ou feminina que 
outra, mas que os valores que as construíram têm imbricados a história 
e a cultura de homens e mulheres. Excluídas durante séculos da esfera 
pública, as mulheres viram apartados também o conjunto de seus valores, 
qualidades e características (EYNDE apud CABRAL, 2005, p. 11).
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  Assim, os tradicionais espaços masculinos, como as Engenharias e Metalúrgica, recebem 
uma reduzida, mas crescente, participação feminina. 
  As pesquisas (LOMBARDI, 2005; CARVALHO M. G., 2007; CRUZ, 2005) revelam que 
as mulheres ganham menos do que os homens, sofrem piadas, são desmerecidas em sala de aula 
por colegas e por professores, precisam vestir-se de modo masculinizado para impor respeito, 
demoram mais tempo que os homens para provar habilidade e competência, então, que tipo de 
resistência elas desenvolvem? Que estratégias de poder criam?
  Ademais, se depois de muitos investimentos no curso técnico ou tecnológico, os índices 
(INEP, 2009) revelam que elas não assumem a profissão, são deslocadas para outras funções, por 
que ainda há quem insista em ser técnica em Eletromecânica, por exemplo? Os impedimentos 
para assumir a profissão são velhos conhecidos: casamento, filhos e falta de reconhecimento 
são os principais. Porém algumas jovens parecem ignorar tais empecilhos ou parecem superá-
los mais facilmente que outras e se mantêm nas carreiras técnicas e tecnológicas. Dentro de 
uma tradição, algumas atitudes são consideradas masculinas. Estão as mulheres que escolhem 
carreiras julgadas socialmente como masculinas tendo de se “masculinizar” ou os atributos 
outrora instituídos como masculino e como feminino não mais se distinguem? A definição 
masculina ou feminina para cursos/profissões ainda vale quando se levam em consideração os 
processos modernos de produção e as novas tecnologias? O que as escolhas e as reações que 
provocam nos ensinam sobre o processo de subjetivação feminina (e masculina) na sociedade 
contemporânea? O que as escolhas e as reações que provocam nos ensinam sobre as alterações 
(ou não) nas relações de gênero? Quem são as mulheres que estão nos cursos de Eletrônica, de 
Eletrotécnica e de Desenvolvimento de Sistemas? Elas se diferenciam de outras que escolhem 
Segurança do Trabalho ou Química de Alimentos?
  Todas essas questões me direcionaram, nortearam a pesquisa e ajudaram a construir o 
objetivo geral: analisar como as jovens que escolhem, na contemporaneidade, carreiras 
acadêmico-profissionais socialmente consideradas masculinas, constroem seus modos de 
subjetivação e como tais modos alteram ou consolidam as relações de gênero presentes no 
cotidiano pedagógico do IFS. Como objetivos específicos, elegi: a) Identificar as construções 
e desconstruções em torno do que se convencionou chamar de carreiras masculinas e femininas; 
b) Compreender como os modos de subjetivação são produzidos em meio ao processo 
acadêmico-profissional nos cursos técnico-tecnológicos; c) Verificar como as relações de gênero 
acontecem no cotidiano pedagógico dos cursos técnicos em nível médio nas modalidades 
integrado e subsequente; d) Reconhecer as estratégias que as alunas e ex-alunas inseridas nas 
convencionais carreiras masculinas produzem/produziram para construir-se como sujeitos; e) 
Examinar as perspectivas que as alunas e ex-alunas possuem/possuíram a fim de se inserirem, 
como profissionais, no mercado de trabalho.
  Para nortear este trabalho, desenvolvi duas hipóteses que funcionaram durante a pesquisa 
como indagações. A primeira delas considera que ao escolherem carreiras acadêmico-
profissionais tradicionalmente masculinas, jovens mulheres nos Institutos Federais podem 
mesmo construir novos processos de subjetivação na sociedade contemporânea. Estão as 
mulheres desfazendo-se dos estereótipos e se constituindo diferentes, fortes, perspicazes, 
ousadas, racionais e expertas em disciplinas da área de exatas, isto é, por conta da inserção 
em profissões tecnológicas ou profissões exercidas predominantemente por homens, as jovens 
assimilam atributos outrora inerentes ao universo masculino.
  A segunda considera que ao escolherem carreiras acadêmico-profissionais tradicionalmente 
masculinas, jovens mulheres nos Institutos Federais podem mesmo construir um afrouxamento 
da fronteira entre o que se configurou como atributos femininos e masculinos na sociedade 
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contemporânea. As profissões deixam de ser atribuídas a um sexo ou a outro e assim os/as 
profissionais passam a ser distinguidos pelas ações, competências ou posições que assumem. 
Estão as mulheres agindo invariavelmente como dóceis, meigas, cuidadosas ou como fortes, 
perspicazes, racionais e expertas em carreiras consideradas femininas ou masculinas.
  Só com esforço é que abandonei uma hipótese e reconheci a outra como tese: as jovens 
mulheres, estudantes do IFS, agem com docilidade ou bravura, emoção ou razão diante das 
carreiras que escolheram. Os atributos que elas possuem foram construídos ao longo de sua 
história e cada um deles é utilizado de acordo com o que é exigido no exercício do curso, do 
estágio ou da profissão. 
  Para chegar à tese que defendo, foi percorrida uma via sinuosa com muitas idas e vindas 
de leitura, por exemplo. No campo teórico, priorizei ideias, perspectivas e estudos inseridos na 
área das ciências sociais e humanas, que versam principalmente sobre educação, feminismo, 
gênero, tecnologia e trabalho. Considerei a pesquisa como uma prática que envolve diversos 
sujeitos, uma prática entremeada de subjetivações. Para nortear a construção desta pesquisa 
escrutei a corrente pós-estruturalista, mas nos foram muito úteis os postulados científico-
metodológicos de Bogdan e Bicklen (1994), Laville e Dionni (1999), Poirier et al. (1999) e 
Gatti (1998, 2005). 
  A pesquisa foi alicerçada teoricamente pelos estudos feministas. Dentro deles, apreciei os 
estudos de gênero. No início da pesquisa, estava próxima dos trabalhos de Scott (1989), Saffioti 
(1987, 2004, 2009), Izquierdo (2001), Louro (2003). Elas me ajudaram muito a compreender o 
conceito de gênero e como ele pode ser utilizado para compreender as relações entre homens 
e mulheres numa escola. Pensava, então, numa vertente feminista mais próxima do marxismo. 
Entretanto, na medida em que progredia nos estudos, comecei a adentrar no universo feminista 
que se aproximava do pós-estruturalismo. Pesquisadoras como Gayle Rubin (1979/1993), Judith 
Butler (2003, 2008, 2010) e Tereza Lauretis (1994) tencionam entender o sexo, o corpo, o gênero 
como objetos do discurso aproximando-se, portanto, do modo pós-estruturalista de tratar o sujeito. 
  No momento em que organizava o arcabouço teórico, atravessei um diálogo, 
aparentemente, difícil entre o que se denominam estudiosas do pós-feminismo – próximas 
do pós-estruturalismo – a exemplo de Butler (2003, 2005, 2008), Lauretis (1994) e as que se 
aproximam da vertente marxista, ainda que revisionistas dessa teoria, tais como Scott (1989), 
Izquierdo (2001) e Safiotti (1987, 2004, 2009). Entretanto, reconheci ser importante estudar 
todas elas. As teóricas feministas que se aproximam da vertente marxista contribuíram, nesta 
pesquisa, para compreender as dimensões de educação, trabalho e tecnologia. Parti, pois, delas. 
Porém, os processos de subjetivação, as fronteiras entre masculino e feminino e a relação de 
poder em que homens e mulheres se encontram foram mais bem compreendidas, a meu ver, 
a partir das contribuições de Butler e de Foucault, isto é, os teóricos próximos da vertente 
pós-estruturalista. Os livros de Butler (2003, 2008, 2010) me ajudaram a entender melhor o 
universo simbólico dos discursos presentes na sociedade, discursos que instituem e destituem 
corpos e pensamentos1. 

1 Aqui se impôs outra dificuldade, pois o que parecia mais “adequado” para estudar profissão, mercado eram 
as feministas com tendência marxista. E tais feministas tinham um diálogo que travava com as feministas pós-
estruturalistas. Como resolvi o impasse? Antes de mais nada, não me preocupava exatamente o mercado mas a 
perspectiva de entrar no mercado de trabalho, uma vez que meu campo empírico era uma escola. Depois, descartei 
essa ideia de diálogo “travado”, uma pesquisa subentende que os teóricos podem tratar de um mesmo assunto 
ainda que com perspectivas diferentes, alguns entendem melhor as relações de mercado e outros entendem melhor 
os processos de subjetivação.
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  A leitura de Butler me direcionava para dois grandes estudiosos, a saber: os polêmicos 
franceses Lacan e Foucault. O primeiro recorre, inevitavelmente, a Freud; o segundo, a Nietzsche.  
Diante deles, fiz uma escolha, se não a melhor, ao menos, a que no momento se tornou a 
ferramenta apropriada para escavar as contradições que emergem na contemporaneidade: optei 
pela via foucaultiana, que me possibilitou pensar a questão da subjetivação e do poder. Logo, 
a pesquisa sustentou-se nas perspectivas dos feminismos pós-estruturalistas (em particular, os 
que envolvem os estudos de gênero), nas ideias foucaultianas  e nas discussões em torno da 
educação profissional. 
  Em virtude de o trabalho ter como campo empírico o IFS, uma instituição que oferta 
educação profissional, apreendi o conceito de tecnologia, até mesmo o de divisão social do 
trabalho. Para este, valorizei a compreensão feita por meio de Hirata (2002, 2003, 2004), Souza-
Lobo (1991), Lavinas (1997), Guimarães (2001), Abramo (2000) e Cruz (2000, 2005, 2009). 
Para aquele, acompanhei os estudos de Tabak (2003), Carvalho M. G. (2003, 2007), Stancki 
(2000) e Lombardi (2005). Evidentemente que não se trata de estudos estanques: tecnologia 
e trabalho acabam muitas vezes se fundindo e, assim, todas essas autoras, inevitavelmente, 
acabam por trabalhar com ambos os conceitos. 
  No campo empírico, desenvolvi três linhas de frente: visitas às coordenadorias do IFS e 
leituras de documentos como manuais e cadernetas; realização de entrevistas semiestruturadas 
com ex-alunas e alunas e realização dos grupos focais – GF – com ex-alunos, ex-alunas, 
alunos e alunas do IFS. Todas essas estratégias se inseriram numa abordagem qualitativa, 
o que não me impediu de elaborar alguns gráficos em que se mostrassem claramente as 
disparidades de matrículas entre alunos e alunas nos cursos do Instituto bem como os avanços 
e recuos no que se refere à matrícula de alunas e alunos nos cursos integrados e subsequentes, 
especificamente nos que foram selecionados para a nossa pesquisa. A preeminência em minha 
pesquisa, entretanto, foram os textos gerados nas entrevistas e GF. Foram compreendidos como 
discursos e a partir deles me empenhei a desenvolver uma análise do discurso compreendida 
numa perspectiva foucaultiana. 
  No trabalho que se segue, os dois primeiros capítulos destinam-se aos aportes teóricos, é 
o exercício da teoria que tanto me desassossegou e me estimulou a pesquisa, então, escrevi o 
arcabouço teórico partindo de um histórico, ainda que breve, dos estudos de gênero; O capítulo 
seguinte trata do mercado de trabalho, da segregação sexual e da educação profissional. Após 
esse exercício mais teórico, destrinchei como se processou a pesquisa: metodologia adotada, 
percurso com idas e vindas diante do campo empírico, escolhas teóricas, instrumentos, além 
disso, apresentei o IFS, seus discentes. Nos capítulos posteriores, destaquei os que participaram 
dos grupos focais e das entrevistas, tratei os discursos colhidos por meio da pesquisa, expressei 
as categorias e suas subcategorias: gênero – família e instituto –, educação profissional e 
trabalho – instituição, mercado e carreiras – e subjetivação – sentimento, corpo e ação –. Por 
meio da análise teci sentidos acerca dos sentidos colhidos nos GF e nas entrevistas. Por fim, 
encerrei o discurso para que se iniciem outros.
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Faço vaginação com palavras até meu retrato
Aparecer.

Apareço de costas.
Preciso de atingir a escuridão com clareza.

Tenho de laspear verbo por verbo até alcançar 
O meu aspro.

Palavras têm que adoecer de mim para que se
tornem saudáveis.

Vou sendo incorporado pelas formas pelos 
cheiros pelo som pelas cores.

(BARROS, 2007, p. 21)

  O entendimento que fizemos em torno do conceito de gênero, fundamental para a 
desenvoltura da pesquisa, será apresentado em dois momentos. No primeiro, apresentaremos 
a compreensão feita das leituras em torno de Rubin (1979/1993), Scott (1989) e da brasileira 
Saffioti (1987; 2009). Num segundo momento, utilizaremos a compreensão que tivemos de 
Strathern (2006), de Lauretis (1984) e, principalmente, de Butler (2003).
  Gênero é uma categoria que carece de uma abordagem multidisciplinar, pois se refere 
a problemas transversais que abrangem diferentes disciplinas das Ciências Sociais. Segundo 
Vallejos et al. (2004, p. 430), a transversalidade indica: 

a necessidade não só de abordar a problemática a partir das diferentes 
disciplinas, mas também a noção de que os problemas de gênero se 
encontram em todas as disciplinas, que são transversais a elas, e que 
constituem eixos de reflexão que não podem ser ignorados.

  O termo “gênero” foi introduzido nos anos setenta com o intuito de frear o “avassalador 
determinismo biológico”. Segundo Saffioti (2004), o primeiro estudioso a alcunhar o 
termo gênero foi Robert Stoller em 1968. No período o termo não vingou, o que só veio a 
acontecer em 1975 com o trabalho acadêmico intitulado de The Traffic in Women de Gayle 
Rubin. "Traffic" é mundialmente considerado um trabalho pioneiro e marcante no campo 
dos estudos de gênero embora a pesquisadora Saffioti reconheça em Simone de Beauvoir, 
com o livro O Segundo Sexo, indícios que fomentariam a nomenclatura gênero: “a gente 
não nasce mulher, torna-se”.

2 GÊNERO E SUBJETIVAÇÃO

2. GÊNERO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS E CONCEITUAIS 
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  Rubin (1979/1993) adota a expressão “sistema de sexo/gênero” como “um conjunto de 
arranjos através dos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da 
atividade humana e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas”. Vê-se aqui 
a proposta de distinguir atributos sociais dos atributos naturais/biológicos, pois já se considera a 
sociedade como agente de práticas transformadoras do real, isto é, do corpo. 
  Outra estudiosa de Gênero é Joan Scott. A categoria gênero, segundo Scott (1989, p. 01), 
“parece ter aparecido primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir no caráter 
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”. Os estudos que se desenvolveram 
a partir daí tornaram-se relevantes para entender os diversos processos que constituem a 
composição das profissões e as relações mantidas entre mulheres e homens no trabalho, em casa 
ou em qualquer outro lugar onde se observe o relacionamento entre elas e eles, elas e elas, eles 
e eles. Louro (2003, p. 21) acredita que “para se compreender o lugar e as relações de homens 
e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que 
socialmente se construiu sobre os sexos”. 
  Os estudos de gênero contribuem amplamente para o conhecimento das relações sociais 
e, como defende Sorj (2002), provavelmente podem estar contribuindo, de modo geral, para 
um melhor entendimento dos dilemas da sociedade brasileira. No Brasil, conforme Costa et 
al. (2010), os estudos feministas começam a ser registrados na década de 60 com um trabalho 
de Saffioti denominado “A mulher na Sociedade de Classes: Mito” de 1969. Já o conceito de 
gênero “alastrou-se rapidamente na década de 1990” (SAFIOTTI, 2009, p. 15). Isto se deveu 
às leituras e discussões travadas em torno dos textos produzidos por Scott. Scavone (2004), 
por sua vez, reconhece a teoria de gênero elaborada por Scott como suporte teórico dado a 
diversos estudiosos do assunto. Menciona-se que os dois famosos textos de Scott Gender: a 
Useful Category of Historical Analysis de 1986 e Gender and the Politics of History de 1988 
circulavam por meio de xerox entre as estudiosas brasileiras.
  A estudiosa Scott enumera algumas razões pelas quais academicamente o termo gênero foi, 
aos poucos, se desligando e se constituindo como um termo próprio diferentemente do termo 
mulheres ou história/estudos das mulheres. Entre elas, a autora diz que gênero se dissocia do caráter 
eminentemente político do feminismo, invalida o estudo isolado das esferas mundo das mulheres 
e dos homens. Isto é, ao gênero interessam “as construções sociais – a criação inteiramente social 
das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres” (SCOTT, 1989, p. 04).
  O termo gênero tem sido preferido em detrimento do termo patriarcado ou modo de reprodução. 
Quando se usa “modo de reprodução” fazem-se, logo, dois entendimentos, a saber: opõe-se a modos 
de produção e refere-se à vida privada, à família. É como se do mesmo modo que no âmbito da 
economia os homens são oprimidos, no âmbito das relações domésticas a mulher fosse oprimida. 
De fato, essa opressão tanto a homens quanto a mulheres acontece, mas ela não se restringe 
separadamente a tais espaços. Nem os homens são somente oprimidos nas relações econômicas 
nem as mulheres são somente oprimidas nas relações do lar. A opressão acontece nas relações entre 
homens e mulheres em quaisquer espaços. Ademais conforme Rubin (1979/1993, p. 09), “o modo 
de produção envolve a reprodução” e vice-versa, o que nos leva a compreender que os mundos de 
produção e o de reprodução não são estanques. Não se pode limitar a sexualidade à reprodução senão 
incorreríamos no risco de dizer que reproduzir é procriar. E mesmo o ato de procriar é carregado de 
toda uma simbologia, há nele valores culturais reelaborando o significado biológico.
  Quanto ao termo patriarcado, refere-se à opressão contra as mulheres no que diz respeito 
ao sexismo. O termo guarda certa aproximação com a expressão capitalismo. Assim como este 
é a fonte do poder que oprime os trabalhadores, aquele é a fonte do poder que oprime o sexo 
feminino. Contra a opressão, fez-se uma luta política de combate em que se sobressaía a defesa 



26

das mulheres, sexo oprimido. Acontece que há aí alguns equívocos: a) se a opressão acontece 
numa relação, não só a mulher pode ser vítima nem só o homem pode ser algoz; são os arranjos 
sociais construídos, ao longo do tempo, que se configuram como uma relação de opressão. 
Além disso, dentro de um sistema de trabalho remunerado ou de trabalho doméstico veem-se 
mulheres oprimindo outras. b) o termo é inadequado para explicar as relações mantidas na 
contemporaneidade: “patriarcado é uma forma específica de dominação masculina, e o uso do 
termo deveria ser confinado aos grupos pastorais nômades como os do Velho Testamento [...]” 
(RUBIN, 1979/1993, p. 10). Enfim, a preferência pelo emprego do termo gênero se deve ao fato 
de ele ser pretensamente neutro, quer dizer, é um termo que se afasta dos vestígios do domínio 
econômico ou do da biologia. Ora, certamente uma neutralidade questionada já que o termo é 
empregado com a função de analisar opressão é “produto das relações sociais específicas que a 
organizam” (RUBIN, 1979/1993, p. 10).
  Em nossa pesquisa, acreditamos que o termo patriarcado estabelece uma bipolarização 
entre mulher e homem implicando poder para um e ausência de poder para outro. Em virtude 
disso, não é o patriarcado uma categoria a ser utilizada em nossos estudos. Se a citamos foi para 
somente esclarecer que não a consideramos adequada à nossa pesquisa e por isso explicitamos 
a preferência pelo emprego da categoria gênero, já que este “é mais propriamente usado para 
referir um sistema de signos e símbolos denotando relações de poder e hierarquia entre os 
sexos” (SCHIEBINGER, 2001, p. 45), o gênero é “uma forma primeira de significar as relações 
de poder” (SCOTT, 1989, p. 14). E justamente por ser uma categoria importante na pesquisa que 
explicitamos a necessidade de desmistificá-la do posto de ser estática, suficiente e irrefutável. 
Empregamos gênero como um conceito dinâmico, aberto às críticas vindas das diversas áreas 
do conhecimento, um conceito que é muito melhor aplicado quando estabelece intercessões 
com os conceitos de classe social, raça e status e, por fim, um conceito que reflete a verdade 
circunstancial. Somente dentro dessa perspectiva é que se podem esclarecer as contribuições 
que o entendimento acerca do gênero nos permitiu elaborar: uma compreensão da construção 
dos modos de subjetivação de mulheres inseridas em uma instituição escolar.

2.1 Gênero: contrapontos

  Se, por um lado, vê-se a categoria de gênero disseminada nos diversos estudos das ciências 
sociais, por outro, veem-se questionamentos em relação a ela. Entre os questionamentos 
destacamos o pensamento de três estudiosas – Marilyn Strathern (2006), uma antropóloga 
britânica, Teresa de Lauretis (1994), uma italiana professora de História e Judith Butler (2003), 
uma filósofa americana. Da primeira tomamos como referência a obra O Gênero da Dádiva. 
Da segunda, tomamos como referência, o artigo A Tecnologia do Gênero. Da terceira, a obra 
Problema de Gênero, Mecanismo Psíquicos do Poder e Corpos que Importam entre outras.
  Strathern (2006) contesta a divisão dualista entre imagens masculinas e femininas. 
Quando se comenta sobre as relações existentes entre homens e mulheres, parece uma verdade 
estabelecida a de dizer que há entre eles desigualdades e que as mulheres sempre estão em 
desvantagens. Argumenta a autora que o fato de as desigualdades entre os sexos terem sido 
interpretadas como um fenômeno universal é um fato concernente ao pensamento ocidental.

Ao universalizar questões sobre a subordinação das mulheres, portanto, 
o pensamento feminista compartilha com a antropologia clássica a ideia 
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de que são comparáveis entre si as imensamente numerosas formas 
de organização social passíveis de ser encontradas através do mundo 
(STRATHERN, 2006, p. 66).

  
  Ela tece comentários acerca da teoria feminista, dizendo que esta se constitui em um 
saber “pleno de perspectivas” (STRATHERN, 2006, p. 54), há nele abertura para diálogos e 
enfrentamentos, ou seja, “deliberada abertura interdisciplinar e da competitividade entre suas 
abordagens internas” (STRATHERN, 2006, p. 54). Por outro viés, a teoria feminista tem a ver 
com “as ciências dos sujeitos múltiplos com (pelo menos) visão dupla. O feminismo tem a ver 
com uma visão crítica, consequentemente, com um posicionamento crítico num espaço social 
não homogêneo e marcado pelo gênero” (HARAWAY, 1995, p. 31).
  Strathern (2006), apesar de reconhecer o caráter polêmico e múltiplo do feminismo, 
considera que ele é fruto de uma cultura ocidental, “A produção intelectual feminista está 
especificamente devotada à elucidação do alcance das ideias sobre gênero e da influência do 
gênero sobre as ideias em toda a cultura ocidental” (STRATHERN, 2006, p. 70). Portanto, se 
gênero é um construto histórico e social dos sexos não se pode compreender que conceitos 
usados aqui sejam os mesmos a serem empregados para compreender as relações existentes 
entre homens e mulheres de quaisquer lugares.
  As argumentações em seu livro fazem uma desconstrução a respeito de uma suposta 
universalização de categorias analíticas construídas dentro de um pensamento ocidental, 
patriarcal. Ela questiona o que se entende como papéis sociais, dominação, subserviência, etc. 

Não é o caso, em nenhum sentido simples, de homens e mulheres ‘terem’ 
modelos de vida separados. Nem é o caso de haver uma simples divisão 
dualística entre os estereótipos e imagens dos ‘homens’ por oposição 
aos das ‘mulheres’. Nenhum deles é sempre passivo em relação ao 
outro ativo, como implicam as percepções de Beauvoir (STRATHERN, 
2006, p. 458-459).

  Não significa que a autora expresse a inexistência de diferenças entre os gêneros, mas ela 
assegura que “A assimetria está sempre presente, mas a ocupação dessas respectivas posições 
por homens e mulheres é sempre transitória” (STRATHERN, 2006, p. 476). Então, as relações 
de dominação são presentes mas não são fixas a um determinado ser.
  Segundo Piscitelli o gênero não é um conceito central na perspectiva de Strathern, mas 
o Gênero da Dádiva marca uma oposição contra “as conotações ‘ocidentais’ presentes nos 
trabalhos feministas e as que embasam as análises antropológicas” (PISCITELLI, 1998, p. 146). 
Piscitelli considera que os estudos de Gênero precisam levar em conta as questões teóricas a 
que eles remetem e o contexto das discussões nas quais foram elaborados. Nesse sentido, diz 
que o trabalho de Strathern lança um desafio:

Como associar as conceitualizações de uma autora que trabalhou 
centrando-se nas práticas de conhecimento melanésias, e para a qual o 
contexto é fundamental, com a preocupação pelo leque de diferenciações 
com as quais o gênero interage em outros contextos, particularmente, 
naqueles nos quais, à diferença da Melanésia analisada deveria imperar 
a lógica da mercadoria? (PISCITELLI, 1998, p. 147).

  A leitura de O Gênero da Dádiva nos levou a atentar para as diferentes percepções que as 
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categorias ou cortes epistemológicos podem provocar e para os diferentes contextos em que 
eles podem ser empregados.
  O conceito de Gênero questiona as explicações que outrora se buscava na Biologia 
para demonstrar o tecido de relacionamentos entre os sexos. As diferenças de pensamento e 
atitudes de homens e mulheres vistas como naturais passaram a ser vistas como resultados de 
entrosamentos socioculturais. Se anteriormente a essa compreensão se colocavam homens e 
mulheres determinados pela anatomia, parece, então, haver entre os estudiosos (CARVALHO, 
M. G. 2003; CASAGRANDE, 2005; SIMIÃO e MARCHI, 1997, entre outros) agora uma 
determinação cultural. É com os estudos de Butler que essa determinação cultural sofre ressalvas. 
Conforme Butler “Resulta que se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções 
políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida” (BUTLER, 2003, p. 20) 
ou “não há razão para supor que os gêneros também devam permanecer em número de dois” 
(BUTLER, 2003, p. 24). Assim, a autora põe em cheque o postulado feminista construído em 
torno do binarismo gênero masculino versus gênero feminino:

Quando a ‘cultura’ relevante que ‘constrói’ o gênero é compreendida 
nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que 
o gênero é tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a 
biologia é o destino. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna 
o destino (BUTLER, 2003, p. 26).

  O conceito de gênero, conforme já ficou dito, começou a ser usado com o intuito de 
afastar-se do binarismo sexual oriundo das regras naturalizadas pela biologia. O construto 
social em torno do dualismo sexual começa a substituir a distinção de sexo. Algum tempo 
depois, o conceito de gênero foi se apropriando de outras demandas como a de não ser o 
gênero apenas produto de uma construção social, mas acima de tudo produto das relações 
antagônicas ou igualitárias que homens e mulheres mantêm. Nessas relações se inseriu aos 
poucos outra noção muito cara às feministas, o conceito de poder. A partir, principalmente, 
dos estudos de Scott, conforme já ficou esclarecido acima, vê-se a relação homens e mulheres 
integrada a uma rede de poder. 
  Nos estudos de Butler (2003), também, as categorias gênero e poder se associam para 
compreender o que constitui o sujeito na contemporaneidade. A filósofa americana ao tratar 
de questões referentes à subjetivação, mostra que o sujeito não é uma entidade substancial que 
possa representar um grupo, por exemplo, o das mulheres. Sua obra aposta na instabilidade 
e fluência do sujeito. Consequentemente, toda a política feminista que estava centrada na 
concepção de um sujeito essencial parece passar por uma situação difícil, impossibilitada, 
talvez, de lutar em nome das mulheres que compõem o mundo. Butler (2003, p. 19) mostrará 
que o sujeito do feminismo é efeito de uma política representacional. É uma “formação 
discursiva”. Basta observar que na compreensão elencada acima por meio de Carvalho (2003), 
Casagrande (2005), Simião e Marchi (1997), gênero é compreendido na medida em que se 
associa ao campo político e cultural. É como se houvesse uma relação de causa e efeito: 
política e cultura formam o gênero. Ao contrário do que propõem tais estudos, Butler entende 
que a concepção de gênero é construída no discurso e pelo discurso. É com esta postura que 
concordaremos ao longo de nossa pesquisa.
  Indo mais longe, a autora pergunta se não seria o sexo também uma construção discursiva. 
Ou melhor, “Talvez o próprio constructo chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente construído 
quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção 
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entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER, 2003, p. 25). Quando 
olhamos para uma mulher ou para um homem, não os vemos mais como seres regidos pela 
biologia, uma vez que simploriamente argumentamos não ser o útero o responsável pela timidez 
ou aspecto frágil que dizem possuir as meninas, também já não mais acreditamos serem os 
testículos responsáveis pela virilidade e força bruta masculina. Outrossim, após os estudos do 
gênero, ao vermos um homem e uma mulher, compreendemos que ambos estiveram inseridos 
em uma cultura patriarcal, androcêntrica que lhes constituiu fortes ou frágeis, destemidos 
ou acovardados. Bebês ao nascerem não são homens nem mulheres, dizia Beauvoir que se 
tornariam homens ou mulheres ao longo de sua inserção cultural. Parecem ser, posteriormente, 
determinados como masculinos e femininos por todo o sempre desde que se entenda que é a 
cultura, que é a história que os formou assim. 
  Ora, se a cultura ergue o gênero, “tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado 
e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino” (BUTLER, 2003, p. 26). Então, 
o gênero não está amalgamado ao sexo. Homens podem atuar como masculinos e femininos e 
mulheres também podem atuar como masculinas e femininas, ou não? 
  Com Butler, a noção de poder é ampliada e a noção dualista de gênero é criticada, pois 
mesmo ao trocar sexo por gênero continuamos a empregar masculino e feminino como se 
fossem correspondentes de macho e fêmea, respectivamente: “El gênero es el aparato mediante 
el cual tienen lugar la produción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto con 
las formas intersticiales hormonal, cromosómica, psíquica y performativa que el género asume” 
(BUTLER, 2005, p. 11).
  As noções de masculino e de feminino começam a se naturalizar como se estivéssemos 
esperando que homens e mulheres se comportem não mais como “manda” a biologia, mas 
sim como se organiza a cultura. Ou seja, o conceito de gênero que veio para desconstruir os 
valores naturais/biológicos acaba por cair na armadilha das regras sociais. O aparato simbólico 
criado pela cultura patriarcal e científica impõe valores e o conceito de gênero submete-se a 
eles. A proposta de Butler é que os estudos de gênero possam também desconstruir este aparato 
sociocultural que empurra homens e mulheres para um binarismo masculino e feminino: 
“estamos sugiriendo que el género tiene una manera de moverse más allá de ese binario 
naturalizado” (BUTLER, 2005, p. 12).
  O fato é que o gênero não escapa do poder regulador, entenda-se poder regulador no sentido 
foucaultiano – aquele que se constitui historicamente e opera sobre os atos sociais e culturais. 
No caso do gênero, trata-se de um caso distinto como defende Butler (2006, p. 10): “El gênero 
requiere y instituye su próprio y distinto regime regulatório y disciplinario”. De acordo com 
a filósofa americana, entendemos que a heterossexualidade vigente tem exigido e regulado o 
gênero de acordo com um binarismo excludente – o masculino não só se opõe ao feminino como 
também onde um se faz presente o outro se faz ausente. Assim, o gênero funciona como um 
mecanismo por meio do qual se produzem e naturalizam as ideias e as imagens de masculino e 
feminino. Ora, questiona Butler, se não poderia ser o gênero o mecanismo pelo qual houvesse 
desconstrução e desnaturalização do que já foi instituído na cultura. Caso contrário:

Un discurso restrictivo acerca del genero que insista en el binario de 
hombre y mujer como la única forma de entender el campo del género 
lleva a cabo una operación regulatoria del poder que naturaliza la 
instancia hegemónica y excluye la posibilidad de pensar en alterarla 
(BUTLER, 2006, p. 12).
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  Atender a um discurso restritivo que compreende homens e mulheres como únicos 
representa a instituição de um poder regulatório. Ora, observemos numa escola: quanto às 
alunas, espera-se delas, muitas vezes, que se comportem ou que se apresentem bem femininas, 
ou seja, que ajam com meiguice e afetividade, pois se sabe serem formadas em uma cultura, 
e nela esperam-se tais atributos, ainda que sejam categorizados como psicológicos ou sociais. 
Então, muitos ainda se surpreendem quando elas agridem fisicamente alguém ou gritam 
palavrões ou escolhem trabalhar como mecânicas. Entendemos, pois, que o gênero escapa do 
sexo. O gênero que se reconhece não é a representação social do sexo que classifica as aluna em 
questão, efetivamente. Mais que isso, noutro momento, aquelas mesmas meninas que estavam 
a gritar ou a bater, podem apresentar-se bastante meigas ou gostarem de fazer tricô. 
  O que se pode entender a partir daí? O gênero também escapa das determinações sociais? 
Um ser pode ser representado por mais de um gênero? Uma mulher pode ter um gênero diferente 
do gênero de outra? Estaria Butler propondo uma multiplicação de gêneros. Um para mulheres 
negras outro para as brancas, outro para as lésbicas, outro para os homens, para os gays, para 
os intersexuais etc. Não se trata disso. Mesmo porque se fossem criar para cada identidade 
uma representação de gênero, outros problemas epistemológicos seriam criados. Quantas e que 
outras denominações de gênero teríamos? Adotaríamos gênero e transgêneros?
  As concepções da feminista Butler, concentram-se, segundo Almeida (2008, p. 4) na 
“forma como a identidade de gênero é construída no discurso e pelo discurso”. Butler (2003) 
dirá que o sujeito deve ser compreendido como processo ao invés de um sujeito estático – 
mulher ou mulheres – como querem as feministas. Propõe:

O gênero não deve ser construído como uma identidade estável ou 
lócus de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero 
é uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num 
espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos (BUTLER, 
2003, p. 200). 

  Não é somente o gênero que é visto, para a autora, como “atos”, o sexo também são “atos” 
ainda que o gênero e o sexo não se correspondam necessariamente. Assim, o sexo é entendido 
também como construído pela cultura, pela linguagem. É como se não houvesse uma distinção 
entre sexo e gênero:
 

Compreender a identidade como uma prática, e uma prática significante, é 
compreender sujeitos culturalmente inteligíveis como efeitos resultantes 
de um discurso amarrado por regras, e que se insere nos atos disseminados 
e corriqueiros da vida linguísticas (BUTLER, 2003, p. 208).

  Em uma entrevista concedida a Meijer e Prins (2002) das universidades de Amsterdã e de 
Maastricht, respectivamente, Butler ao falar mais especificamente de seu trabalho – Bodies that 
Matter – enfatiza sua análise em torno do discurso: 

Eu acho que discursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam 
em corpos; os corpos na verdade carregam discursos como parte de 
seu próprio sangue. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, 
ser carregado pelo discurso. Então, não quero afirmar que haja uma 
construção discursiva de um lado e um corpo vivido de outro (MEIJER 
e PRINS, 2002, p. 163).
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  Butler faz uma apropriação do pensamento freudiano (principalmente dos textos Luto e 
Melancolia e o Ego e o Id) para explicar o recalcamento, a introjeção da lei na formação do 
sujeito. Embora ela concorde com Freud acerca da construção da identidade sexual e de gênero, 
acrescenta-lhe um dado na lei ou no tabu que recalca desejos inadmissíveis proibindo as uniões 
incestuosas: “A resolução do complexo de Édipo afeta a identificação de gênero por via não só 
do tabu do incesto, mas, antes disso, do tabu contra a homossexualidade” (BUTLER, 2003, p. 
98). Enfim, a filósofa da teoria queer sugere desconstruções na leitura freudiana do complexo 
de Édipo, na leitura feminista do conceito de gênero, entre outras.
  Essa retomada dos postulados freudianos faz-nos atentar para uma aproximação que Butler 
faz com os estudos já anteriormente mencionados, os de Gayle Rubin (1979/1993) e entender 
melhor outra análise feita por Lauretis (1994) quando, ao tratar das relações de trabalho e 
sexo, afirma que homens e mulheres se posicionam diferentemente nessas relações além de as 
mulheres serem afetadas de modo distinto, afinal, é no discurso, é no simbólico da linguagem 
que se vivenciam os efeitos. 
  Lauretis também defende que para construir outro arcabouço teórico em torno do gênero é 
preciso afastar-se do que foi erguido pelo patriarcalismo: “precisamos nos afastar do referencial 
androcêntrico, em que o gênero e a sexualidade são (re)produzidos pelo discurso da sexualidade 
masculina” (LAURETIS, 1994, p. 227). Por meio do discurso, observamos que também ela se 
aproxima da versão Lacaniana da psicanálise ainda que em alguns pontos se distancie.
  Por ora, é importante compreender o sujeito do feminismo dentro de um movimento:

entre o espaço discursivo (representado) das posições proporcionadas 
pelos discursos hegemônicos e o space-off, o outro lugar, desses 
discursos : esses outros espaços tanto sociais quanto discursivos, que 
existem, já que as práticas feministas os (re)construíram, nas margens 
(ou ‘nas entrelinhas’ ou ‘ao revés’), dos discursos hegemônicos e 
nos interstícios das instituições, nas contrapráticas e novas formas de 
comunidade (LAURETIS, 1994, p. 238).

  Na verdade, quando a teoria feminista defende uma identidade feminina formada pelo 
gênero corre-se o risco de assumir que o feminino é uma essência. Corre-se o risco de entender 
o gênero como substancial, como tal, o de entender a identidade feminina como fixa, una. 
Mesmo quando Beauvoir disse “a gente não nasce mulher, torna-se”, vê-se por um lado um 
escape da anatomia e, por outro, uma aceitação de que a cultura formará um sujeito mulher que 
se diferencia de um sujeito homem e que não raro estão em pé de guerra, numa fatal oposição. 
  Que sujeito é esse? Inevitavelmente, Butler vai contrariar o que comumente se entende por 
identidade e vai traçar noções do que seja este suposto sujeito feminino. Em nossa pesquisa, nos 
afastaremos do conceito de identidade por também compreender que a esse conceito se associam 
outros como os de essência e substância. Adotamos, portanto, subjetivação, por entender que 
a tal conceito perpassa a ideia de dinamismo, fluidez, processo e construção. Então, vamos 
esclarecer como se define subjetivação, ou melhor, modos de subjetivação através do ponto de 
vista de Foucault e de Butler.
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  Dentro de uma perspectiva tradicional do feminismo, a relação homem-mulher era colocada 
de forma dicotômica: de um lado, estavam os homens opressores, detentores do poder; do 
outro, as mulheres oprimidas, submissas. Após a segunda onda do feminismo, com a entrada 
dos estudos de gênero, deu-se início a uma nova reflexão em que a relação homem-mulher não 
poderia ser assim estanque nem bilateral. A partir da compreensão dos textos de Foucault, e até 
mesmo de uma revisão da literatura freudiana feita por Lacan, promoveu-se um novo momento 
de repensar as posições que todos podem assumir.
  O que é posicionar-se como mulher e o que é posicionar-se como homem? Existe mesmo 
distinção? Para discutirmos acerca de quem é o sujeito mulher ou que razões podem tornar 
um sujeito feminino, vamos recorrer às discussões acerca do sujeito e do poder elaboradas por 
Foucault e aos textos de Butler.
  Ao considerarmos que o poder coloca em jogo relações entre parceiros, essa construção do 
ser mulher não se faz isoladamente. Mulheres e homens se relacionam agindo uns sobre outros, 
pois são as suas ações que os farão reconhecidos na sociedade. É pelo ato que se reconhecem as 
posturas. São os atos que revelam os novos ou velhos posicionamentos: “o poder só existe em 
ato” (Foucault, 1984, p. 242). Entenda-se por atos não só o fato de agir sobre alguma coisa como 
efeito corporal, mas ato também como discurso.  Os homens e mulheres vivem se relacionando 
e, nesse sentido, não se pode esquecer que “as relações se exercem por um aspecto extremamente 
importante através da produção e da troca de signos” (FOUCAULT, 1984, p. 241).
  Butler compreende o sujeito como efeito de discurso. Entendendo a mulher como um devir, 
um contínuo processo, defende que o gênero é “uma prática discursiva” (BUTLER, 2003, p. 
59), logo, abre-se às contingências, às ressignificações. Afinal, a linguagem não é uma estrutura 
fechada e, se o feminino e masculino só podem ser compreendidos dentro dela, Butler considera 
que os corpos assumem uma postura de performatividade.
  A performatividade não é uma ação deliberativa e individual. É “la práctica reiterativa y 
referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (BUTLER, 2008, p. 
18). Desse modo, não há um sujeito livre que reaja independente das normas que regulam ou 
das normas opositoras.
  A performance é construída por meio das regulações produzidas culturalmente. 
Cotidianamente, constroem-se normas e rituais que são todos os dias repetidos e, 
assim, assimilados como se fossem ideais para toda uma coletividade. O gênero é uma 
prática performativa no sentido de que atende a práticas já entendidas como normais ou 
materializadas no corpo. 

O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances 
sociais contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial 
e de masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes 
também são constituídas, como parte da estratégia que oculta o 
caráter performativo do gênero e as possibilidades performativas de 
proliferação das configurações de gênero fora das estruturas restritivas 
da dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória 
(BUTLER, 2003, p. 201).

  Assim, o sujeito se produz nas e pelas práticas discursivas reguladoras. O gênero é um modo 
de subjetivação, pois a emergência do sujeito não parte do nada ou do novo. Emerge inserido em 

2.2 SUBJETIVAÇÃO: DISCURSO E PERFORMANCE
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uma sociedade, em um discurso engendrado pela sua família que já possui conotações de gênero. 
Emerge, posteriormente, numa escola que, por sua vez, também já possui práticas de gênero.
  Butler compreende tanto o complexo de Édipo quanto o mito Totem e Tabu – explicações 
freudianas para a proibição do incesto – como inseridos numa norma que define a sexualidade 
como heterossexual.  Essa sexualidade, por sua vez, constrói uma performance que tem como 
estratégia promover a estrutura binária do gênero. Mas a autora reconhece que a performance 
resulta de contingências históricas, logo, o gênero não é uma identidade estável, é concebida 
como “uma temporalidade social” (BUTLER, 2003, p. 200) ou “estos esquemas reguladores no 
son estructuras eternas, sino que constituyen criterios históricamente revisables de inteligibilidad 
que producen y conquistan los cuerpos que importan” (BUTLER, 2008, p. 36).
  Dentro dessa perspectiva, o gênero não é um substantivo, é um devir. Portanto, as noções 
de feminilidade e de masculinidade também são constituídas, podem proliferar-se fora das 
estruturas reguladoras. A sexualidade se presentifica no discurso e existe no contexto das 
relações de poder, logo, também de resistência.

  De longe, o conceito de subjetividade é um dos mais complexos de se entender na 
contemporaneidade. Não que o conceito seja novo. Sempre foi usado, mas, atualmente, seu 
estatuto científico tem sofrido alterações e, consequentemente, novas ordenações têm lhe sido 
dadas. Não obstante, recorre-se a ele constantemente na tentativa de alçar uma compreensão do 
ser e do estar no mundo. Dizemos isso, porque neste trabalho partimos da compreensão de que 
o feminismo (os feminismos) esteve calcado na confecção de um sujeito feminino, ou seja, um 
sujeito de identidade feminina que atendia a interesses políticos. Mas que agora não é possível 
concordar com o estabelecimento de uma identidade pessoal fixa, instransponível. Por quê?
  Pensamos que por várias razões. Primeira, porque uma única identidade não representa 
todas as mulheres. Então, houve certo momento na história do feminismo que as negras e 
as lésbicas, por exemplo, não se sentiram incluídas na representabilidade do feminismo e 
começaram a questionar que movimentos são esses. Segunda, porque uma identidade não é 
uma nódoa que se carrega por todo o sempre.  Dadas as diversas situações por que uma pessoa 
passa e as novas compreensões que se constroem, qualquer ser humano vai agregando a si novos 
valores. Por outro lado, ocorrem fatos no mundo que mexem profundamente com as percepções. 
Por exemplo, o emprego das novas tecnologias impregnou o mundo de novas ideias que vão 
repercutir na formação sociocultural. Logo, conceitos que davam conta de explicar o ser mulher 
ou o ser homem, anteriormente, hoje precisam ser reformulados pois eles já incorporaram os 
valores engendrados pelas novas tecnologias. Terceira, porque é preciso considerar a pluralidade 
existente nos diversos povos. O entendimento que o Ocidente tem acerca das relações entre 
homens e mulheres, por exemplo, não é o mesmo em todas as sociedades. De modo mais 
contundente, é preciso ressaltar que o entendimento que se tem sobre o ser homem ou ser 
mulher ou sobre o proceder como tal difere entre as comunidades, entre as gerações, entre as 
classes sociais. Enfim, optamos pelo conceito subjetivação pela ideia que carrega de constructo.
  Portanto, é preciso deixar claro que “o próprio sujeito das mulheres não é mais 
compreendido em termos estáveis ou permanentes” (BUTLER, 2003, p.18). Além do mais, a 
questão do sujeito é crucial para a política do feminismo e como tal é necessário reconhecer 
que o sujeito criado e regulado por estruturas de poder se volta contra elas na busca de 

2.2.1 Como se constitui a subjetivação? 
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emancipação. Ora, como alcançar a emancipação dentro de uma linguagem masculinista?  O 
sujeito feminino está preso ao imaginário de que é o outro sexo, o segundo sexo ou a negação/
oposição do sexo masculino. Se este é reconhecido como significante universal, aquele é para 
quem os atributos inerentes ao corpo, como a reprodução, soa como mais importantes. Por 
tudo isso, é que os questionamentos feitos até aqui nos conduziram a explicação de que nas 
relações de poder também se constroem resistências. 
  Então, ao considerarmos se existe ou não um sujeito feminino, devemos observar as 
relações de poder que fomentam e restringem as possibilidades de diálogo. Devemos levar 
em conta ainda que não só o sujeito feminino não se faz em oposição ao sujeito masculino 
como também nenhum dos dois se faz distinto em todas as situações. Ao contrário, juntos se 
enfrentam, complementam-se, relacionam-se, enfim.
  O sujeito é possivelmente o tema de maior interesse em Michel Foucault – “No es pues el 
poder sino el sujeto el que constituye el tema general de mis investigaciones” (FOUCAULT, 
2003b, p. 233) – e, parece-nos, também interesse em boa parte dos estudos de Judith Butler, ao 
menos em suas primeiras publicações. 
  Dentro da perspectiva foucaultiana, passamos a entender o sujeito como uma construção 
histórica. É a história que dá subsídios para entender os processos de subjetivação. Logo, vê-se 
aqui uma oposição ao sujeito cartesiano ou kantiano porque, ao contrário do que se configurava 
como sujeito “universal, necessário, obrigatório”, Foucault vai buscar o que há de “singular, 
contingente, fruto das imposições arbitrárias” (FOUCAULT, 2000, p. 347); defender que o 
sujeito não é uma substância, não é uma entidade. É o construto que ao longo de sua formação 
e essa formação é contínua e constante, faz-se múltiplo e variável. 
  Para ele, a preocupação não estava em buscar a constituição ou a origem do sujeito, mas 
em analisar as práticas nas quais o sujeito aparece como efeito de uma constituição. Essas 
práticas podem ser entendidas como modos de subjetivação. Para Foucault (1984, p. 231-232) 
é possível distinguir três modos de subjetivação, a saber:

a) Modo de investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, como 
por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na gramática geral, na 
filologia e na linguística. Ou ainda a objetivação do sujeito produtivo, 
do sujeito que trabalha, na análise das riquezas e na economia. Ou ainda 
um terceiro exemplo, a objetivação do simples fato de estar vivo na 
história natural ou na biologia.
b) Modos de objetivação do sujeito naquilo que eu chamarei de 
“práticas discursivas”: o sujeito é dividido no seu interior e em relação 
aos outros.
c) O modo pelo qual um ser humano torna-se um sujeito, por exemplo, 
escolhi o domínio da sexualidade – como os homens aprenderam a se 
reconhecer como sujeitos de “sexualidade”.

  O sujeito produz-se em práticas discursivas e de objetivação e como tal insere-se também 
em relações complexas de poder. A compreensão de Foucault acerca do conceito poder parte 
do reconhecimento do contexto em que estamos vivendo. Vivemos em uma era em que se 
fazem muitas lutas. No que diz respeito aos interesses do pensamento feminista, diríamos que 
ele engendra uma luta que extrapola os territórios, que questiona as formas de controle no 
corpo, questiona o sujeito, duvida do saber como valor absoluto e, mais recentemente, a teoria 
feminista tenta compreender que sujeito é este que se diz feminino, que se diz mulher.



35

  Se por um lado a palavra sujeito sugere manifestação de uma consciência e 
autoconhecimento, por outro, sugere sujeição, dependência a algo ou a alguém que controla. No 
primeiro caso, sujeito denota agente da ação, estar ciente de seus atos, ser senhor da situação; ao 
passo que no segundo denota estar à mercê da ação, estar predisposto a sofrer um ato, estar na 
expectativa de que algo vai acontecer para que consequentemente ocorra algum ato. O sujeito 
constrói-se numa relação de poder, logo, sofre pressão e somente a partir dessa coação é que ele 
se constitui como tal. Em outras palavras, o discurso que um sujeito produz reflete condições 
(ou circunstâncias) sociais.
  O assujeitamento é, a partir da leitura de Foucault, uma necessidade para o tornar-se 
sujeito, é um princípio de regulação conforme o qual se formula ou se produz um sujeito. Mas 
como o sujeito apreende essa regulação? 
  Foucault considera o Estado como a matriz moderna da individuação ou uma nova 
forma do poder pastoral (uma antiga tecnologia de poder originada nas instituições cristãs). 
O Estado moderno que visa assegurar o bem-estar, que define os critérios de higienização, de 
escolarização, acaba por definir como deve se portar o sujeito cidadão. 
  Numa escola, estão diversos dispositivos que provocam a docilidade dos corpos. 
Intencionalmente ou não a onipotência de uma ordem escolar é sistematizada por meio dos 
discursos que instituem a escola, por meio dos discursos que instituem o saber dos professores, 
por meio da vigilância perseguida pelos olhares que buscam a ordem como sinal do bom 
funcionamento das coisas, enfim, por meio de todos os setores, olhares e discursos que 
impregnam valores de como devem se comportar os corpos. No que diz respeito ao gênero, a 
escola como instituição regulada por normas ainda apresenta padrões convencionais quanto aos 
papéis sociais que homens e mulheres devem exercer. Os livros didáticos não raro apresentam 
visão maniqueísta de como deve se comportar o sujeito feminino ou o masculino. No ensino 
profissionalizante, por exemplo, os livros técnicos costumam trazer a imagem de meninos 
usando ferramentas ou manuseando máquinas. Da mesma forma, vemos a expectativa que os 
professores e professoras têm em relação à aprendizagem dos discentes: se as meninas se saem 
bem nos exercícios ou provas de matemática causam certo estranhamento, ao contrário, se são 
os meninos não há nada de estranho2.  
  Esses dispositivos presentes na escola podem ser vistos também na família ou em quaisquer 
outras instituições. Moldar o corpo, formar o sujeito de acordo com as convenções parece 
uma necessidade social. Mas o sujeito não se limita ao assujeitamento. Os discursos produzem 
valores, investindo e impondo um princípio regulador que toma completamente o indivíduo, 
que o totaliza e lhe outorga coerência, consequentemente, parecem atuar como encarceradores 
do sujeito, do corpo. Entretanto, as relações de poder suscitam resistência: “as resistências 
são o outro lado nas relações de poder” (FOUCAULT, 2003a, p. 91). Então, os discursos 
que promovem a subordinação, aqui denominada de assujeitamento, promovem também as 
resistências. O sujeito só se constrói por meio do poder e da resistência.

Os discursos, como os silêncios nem são submetidos de uma vez por 
todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo complexo 

2.2.2 De que sujeito estamos falando?  

2  Sobre trabalhos que envolvem gênero e livros didáticos, gênero e prática docente sugerimos ver as pesquisas da 
professora Maria Eulina Pessoa de Carvalho – UFPB/CNPQ.
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e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento 
e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e 
ponto de partida de uma estratégia oposta.  O discurso veicula e produz 
poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo 
(FOUCAULT, 2003a, p. 96).

  É por meio do discurso que o sujeito vai enveredar-se. Escutando seus pais, seus professores, 
o sujeito vai posicionar-se e entrar nos liames do discurso deles para assim construir o seu 
seja acatando seja rejeitando o que se ouve. O silêncio ou o olhar produzem poder, emitem 
reprovação ou aprovação mas o sujeito que os recebe não fica inerte. Esse mesmo olhar que lhe 
dirige aprovação pode ser o olhar que provoca, que estimula a reagir. 
  No processo de assujeitamento, há a necessidade de o sujeito deparar-se com o outro. É na 
relação dialógica que se constrói o sujeito. É no envolvimento com o outro e consequentemente 
no distanciamento que depois manterá com o outro que o sujeito vai sendo tecido. Como diria 
Foucault o sujeito precisa se deslocar para aprender saberes. Ou “não se pode ocupar-se consigo 
sem a ajuda de um outro” (FOUCAULT, 2006, p. 603).
  A realidade social ou, como preferem Berger e Luckmann, a vida cotidiana supõe um modo 
intersubjetivo, um mundo no qual participamos juntamente com outros homens e mulheres. 
Não se pode existir na “vida cotidiana sem estar continuamente em interação e comunicação 
com os outros” (BERGER; LUCKMANN 1985, p. 40).
  No caso das mulheres, quem é o seu outro? Os homens? Sim e não. Homens e mulheres se 
constituem em outros. O sujeito feminino tanto quanto o masculino são formados por homens 
e mulheres, porém muitas vezes ainda hoje em nossa sociedade homens e mulheres escondem 
os anseios, as orientações sexuais e os desejos. Então, quando um sujeito está se formando, 
quantas coisas ficam ainda por se revelar? Muitas escolhas profissionais, por exemplo, são feitas 
de acordo com as pretensões das famílias. Valores de profissões adequadas ou inadequadas são 
transmitidos de pais e mães para filhos/as. 
  Dito de outra forma, se a constituição do sujeito se dá nas relações, como ele poderá 
apreender determinados costumes se em nossa sociedade ainda há um número restrito de 
mulheres caminhoneiras, eletricistas, engenheiras, políticas, entre outras? As situações precisam 
ser vivenciadas ou experimentadas para que a partir daí o sujeito possa manifestar-se na sua fala 
e nas suas ações. 
  É na imanência da história que os modos de subjetivação se constituem. É também ali 
que elas se desfazem. Pois não há liberação senão na história (FOUCAULT, 2006), mas de 
que história nós estamos falando? Por acaso temos acesso livre à história das mulheres e à 
dos homens que agem diferente dos padrões ditados pela sociedade? Quem é que nos dita se 
as mulheres podem ser mecânicas, ser eletricistas estar nas ruas consertando as redes elétricas 
ou os motores de complexas máquinas? Onde estão os discursos que dizem ser normais todos 
os desejos sexuais, todos os tipos de trabalho para quaisquer sexos? Quanto tempo levará a se 
desatarem os nós construídos na história ocidental por uma sociedade heterossexual, branca 
e patriarcal? Por quanto tempo ainda teremos de camuflar a homossexualidade e silenciar a 
intersexualidade em nossos lares e escolas?
  Possivelmente, buscando o conhecimento, deslocando-se para alcançá-lo, pois o 
conhecimento acerca da existência humana é relacional e “capaz de produzir uma mudança 
no modo de ser do sujeito” (FOUCAULT, 2006, p. 290). Nas relações sociais, o sujeito não é 
estático, desloca-se porque ora se envolve com um ora com outro; o discurso da família é posto 
em xeque com o discurso da escola, da igreja, do clube, enfim, dos demais grupos dos quais faz 
parte o sujeito. Ele se insere numa rede de conhecimentos desde cedo.
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  Conforme Berger e Luckmann (1985), todo indivíduo passa por dois processos de 
socialização: o primeiro denomina-se socialização primária – é aquela que o sujeito vivencia 
na infância, é a partir dela que o sujeito faz sua adesão social, penetra no mundo simbólico, 
no mundo cultural; o segundo processo denomina-se socialização secundária – é aquela em 
que o sujeito já socializado adere a outros espaços sociais. Então, aquilo que é experimentado 
na socialização primária vai ser ressignificado quando se coloca diante de outras situações, de 
outros contextos, isto é, na socialização secundária.
  O sujeito, portanto, vai constituindo-se como ser social mediante as novas relações em 
que ele se insere. De acordo com Berger e Luckmann (1985, p. 207) “A socialização implica 
a possibilidade da realidade subjetiva ser transformada. Estar em sociedade já acarreta um 
contínuo processo de modificação da realidade subjetiva”. 
  O status de sujeito será definido, esclarece Foucault (2006, p.160) “pela plenitude da 
relação de si para consigo” e nessa relação há de vir a intervenção do outro. Mas como a 
intervenção do outro pode formar um sujeito distinto dele se o outro é formado pela história, 
se a intervenção é possibilitada pela imanência da história? Não correríamos o risco de nos 
tornarmos iguais ou meros reflexos do outro? 
  Antes de tudo, é preciso ressaltar que ninguém nasce membro da sociedade. Torna-se 
membro através da inserção no mundo da linguagem que, por sua vez, nos é apresentada por 
meio dos pais, dos irmãos, enfim, daqueles que se fizerem presentes na “socialização primária”. 
Mas, inserir-se na linguagem ou, como sugere Foucault, no discurso é um processo. Estar num 
processo significa que se pode ou não apreender todo o discurso ou partes dele. Para o sujeito 
tornar-se membro da sociedade passará por um processo de interiorização, tal como defendem 
Berger e Luckmann (1985, p. 174):

O ponto para esse processo é a interiorização, a saber a apreensão ou 
interpretação imediata de um acontecimento objetivo como dotado de 
sentido, isto é, como manifestação de processos subjetivos de outrem, 
que desta maneira torna-se subjetivamente significativo para mim. Isto 
não quer dizer que compreenda o outro adequadamente.

  É na incompreensão do outro, na falta de entendimento, nas divergências ocorridas 
durante o processo de interiorização que o sujeito vai constituir-se como distinto do outro que 
outrora lhe servira de espelho. O sujeito inscreve-se numa realidade discursiva, sociopsíquica 
pré-existente a dele. O sujeito emerge num mundo de linguagem e é ao adentrar-se na rede da 
linguagem que vai começar a produzir-se e a produzir. 
  Esse processo de interiorização é similar à ideia de formação psíquica entendida por Butler. 
Aliás, se em Foucault o sujeito é concebido dentro do movimento engendrado pela história, em 
Butler acrescenta-se, ao histórico, a dimensão psíquica: “Foucault es notoriamente parco en 
relación con el tema de la psique, pero, en mi opinión, la descripción del sometimiento debe 
esbozar-se siguiendo los movimientos de la vida psíquica” (BUTLER, 2010, p. 29-30). 
  Para Butler (2003), buscar uma definição do conceito de sujeito das mulheres em princípio 
parece ser algo que nega o rompimento das fronteiras de identidade. Em nossa cultura, a 
heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições discriminadas e 
assimétricas entre “feminino” e “masculino”, em que estes são compreendidos como atributos 
expressivos de “macho” e de “fêmea”.  
  A relação de regularidade erguida entre fêmea que se constituiria como feminina e 
o macho como masculino é questionada pelo travestismo, pela intersexualidade, pelas 
mulheres com corpos másculos, enfim, o sujeito subverte a Lei. Não raro a literatura brasileira 
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registra a típica “mulher macho” da região nordeste. São as mulheres que acompanharam o 
cangaço, mulheres que enfrentaram as intempéries da seca, entre outras. Como se também 
elas infringissem o código feminino atribuído culturalmente ao seu corpo.  Assim veremos, 
posteriormente, como mulheres mecânicas, eletrotécnicas infringem o código de beleza e 
delicadeza ditado socialmente. 

  Se o sujeito é uma construção histórica, ainda que contingente, para Butler o sujeito 
também possui desígnios psíquicos: A dimensão formativa e construtiva da vida psíquica que 
circula com o nome de “voluntad” (vontade, desejo) e que de modo geral se associa com o 
âmbito restritivamente estético, “es fundamental para rehacer las grilletes normativos de los 
que ningún sujeto puede prescindir, pero que ningúm sujeto está obligado a repetir exactamente 
del mismo modo” (BUTLER, 2010, p. 76-77).
  É por meio do histórico e do psíquico que Butler encara a formação do sujeito, uma vez 
que, em relação à história que parece se repetir, o sujeito intervém sobressaindo-se da relação 
que mantinha com o outro: “la formación del sujeto no puede entenderse – si es que realmente 
puede llegar a entenderse – sin tomar em consideración una serie de restricciones fundacionales 
que paradójicamente resultan habilitadoras” (BUTLER, 2010, p. 99). 
  O sujeito mergulha no mundo simbólico, no mundo do discurso, quer de seus pais, irmãos, 
familiares e vizinhos quer, posteriormente, da escola, igreja e associações, todos os dias. Esses 
signos estão do lado de fora, mas não distantes. Ao contrário, o sujeito está se constituindo 
próximo do discurso, apropriando-se dele, não de todo, certamente, mas apropriando-se do que 
lhe é possível em determinadas circunstâncias: “el sujeto busca los signos de su existencia fuera 
de sí, en un discurso que es al mismo tiempo dominante e indiferente. Las categorías sociales 
conllevan simultáneamente subordinación y existencia” (BUTLER, 2010, p. 31) o discurso é 
dominante porque pré-existe ao sujeito, no início o sujeito está em situação de dependência, 
inclusive neurológica e física. 
  Argumenta Butler que o discurso é indiferente ao sujeito. Não temos tanta certeza quanto 
ela, pois se de um lado parece que o sujeito está envolto em seu narcisismo, de outro lado, 
muito do discurso dos que estão rodeando o sujeito se volta para ele. No início, a criança é o 
centro das atenções e lhe destinam muitas falas, olhares e cuidados. Mas, ao mesmo tempo em 
que o sujeito é aprisionado no discurso do outro, ele elabora, reelabora e vai constituindo a 
sua existência, mesmo porque o sujeito não está normalmente preso a um só discurso. Vários 
discursos, como já esclarecemos, começam a chegar até ele. A questão é como o sujeito fará 
para resistir o discurso do outro e construir o seu próprio.

El poder que opera en el sometimiento se manifiesta, por tanto, en 
dos modalidades temporales sin común medida entre si: en primer 
lugar, como algo que siempre anterior al sujeto, está fuera de el y en 
funcionamiento desde el principio; en segundo lugar, como efecto 
voluntario del sujeto (...) el sujeto es el mismo un lugar de ambivalencia, 
puesto que emerge simultáneamente con efecto de un poder anterior y 
como condición de posibilidad de una forma de potencia radicalmente 
condicionada. (BUTLER, 2010, p. 25). 

2.2.3 Assujeitar-se como?
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  É da ambivalência que o sujeito responde à submissão e lhe resistirá. Aliás, “la potencia 
del sujeto parece ser efecto de su subordinación” (BUTLER, 2010, p. 22). O sujeito vai 
prestar contas de sua imersão no simbólico. Também ele vai revelar por meio dos signos o 
que pensa, o que deseja. Sua fala reverbera em si e nos outros que o ouvirão e lhe falarão 
muitas outras vezes. 
  Assim, o sujeito pode resistir e expressar resistência. Não uma resistência que acontece de 
uma hora para outra, instintiva ou impulsivamente. Mas uma resistência também contingencial, 
resultado também das experiências que o sujeito está vivenciando naquele momento. Por isso que 
a resistência opera, de acordo com o que entendemos, na repetição e não é um fato único e isolado.

el sujeto sólo se mantiene como sujeto mediante una reiteración o 
rearticulación de sí mismo con tal, y que su incoherencia, su carácter 
incompleto, puede residir en el hecho de depender de la repetición para 
alcanzar la coherencia. La repetición o, mejor dicho, la iterabilidad, se 
convierte por tanto en no-lugar de la subversión, en la posibilidad de una 
reencarnación de la norma subjetivadora que redirija su normatividad 
(BUTLER, 2010, p. 112- 113).

  Na interatividade, como diz Butler, pois só na relação dialógica é que se expressam as 
diferenças, é que o pensamento tornado discurso sai de si para o outro e reverbera retornando 
a si. A resistência pode ser reiterada ou não, consequentemente, o discurso constitutivo do 
sujeito se faz presente. Essa repetição não é para coser um sujeito, fazê-lo constitutivo de uma 
subjetividade que o revestirá, mas uma repetição que justamente permite ao sujeito seu caráter 
múltiplo, contraditório, inconstante.
  Nessa perspectiva, a escola é, indubitavelmente, um dos espaços em que se exige mais 
sujeição e ao mesmo tempo mais se promove ousadia e liberdade. Os micropoderes presentes 
numa instituição escolar circulam em sala de aula, corredores, salas administrativas, no portão, 
nas quadras esportivas e nos laboratórios. Em tais espaços estão os micropoderes direcionando, 
organizando, vigiando, mas ao mesmo tempo criando resistência, espaço de discussão, infração 
e fuga. O que queremos expressar, de modo prático, é que o sujeito sentindo-se inserido no 
sistema pedagógico encontra, provavelmente, muitas ocasiões de se manifestar como sujeito 
autônomo, isto é, estar numa rede em que os poderes atuam. 
  Na escola, a repetição de discursos se faz notar. Alunos e alunas vão aos poucos 
sedimentando seu conhecimento, seu estar numa escola em virtude do que escutam, do que 
falam, do que observam, enfim, o universo escolar é repleto de discursos que vão e vêm ditos de 
tantas formas: escritos, orais, em tom de ordem, de pedido, de ironia ou de ambiguidade. Tudo 
isso vai sendo assimilado pelo sujeito que vai filtrar o discurso, aderir a ele ou repudiar o dito 
pelo outro, no caso, a instituição, os professores, os colegas etc. Todos esses outros corroboram 
para a formação do sujeito. Para Foucault (2003a, 2007), o simbólico produz as possibilidades 
de suas próprias subversões e estas são efeitos inesperados das interpelações simbólicas.
  As interpelações simbólicas se repetem compondo os processos de subjetivação. Nesse 
processo ocorrerá o contra-discurso e a resistência aparecerá como efeito de poder, como  
autossubversão: “el sujeto nunca se constituye plenamente en el sometimiento, sino que se 
constituye repetidamente en él, y es en la posibilidad de una repetición que repita en contra de 
su origen donde el sometimiento puede adquirir su involuntario” (BUTLER, 2010, p. 107).
  Em uma instituição escolar houve o tempo em que se separavam meninas e meninos por 
escola, por turmas, por carteiras e por cursos. Atualmente, todos estão em todos os lugares vendo-
se, tocando-se, ultrapassando limites que lhes eram impostos até pouco tempo atrás. Mais que 
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isso, as aspirações os aproximam, construindo novos desejos, novas escolhas e, acima de tudo, 
novos modos de se posicionarem diante das exigências de uma escola ou de uma empresa.
  Se, como constata Butler (2010), o gênero se produz mediante uma repetição ritualizada 
de convenções, um ritual imposto socialmente graças em parte à força da heterossexualidade 
doutrinada, também defendemos que as repetições das ações e dos documentos sejam perfuradas 
pelas contradições e pelas resistências. A engrenagem escolar é sacudida, não raro, pelos 
novos anseios vivenciados lá dentro a partir da dinâmica da sala de aula, dos corredores, dos 
laboratórios e pelos anseios trazidos de fora com a família e com o mundo do trabalho.
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Das promessas cumpridas convém falar muito para 
fazer esquecer as outras vezes que não se cumpriram... 

(SARAMAGO, 2001, p. 129)

  A pesquisadora Souza-Lobo (1991) ao escrever seu livro a “Classe Operária Tem Dois 
Sexos” levanta dois indícios de discriminação sofridos pelas mulheres na vida profissional: os 
baixos salários mesmo quando exercem a mesma tarefa que os homens e o fardo de saber que 
o mercado valoriza aquilo que convencionalmente se atribui como características masculinas. 
Como exemplo, no início do livro, ela cita a força para mover máquinas pesadas, fato que hoje 
é praticamente superado em virtude das tecnologias empregadas nas indústrias para facilitar e 
reduzir o emprego da força humana. Mas, outras características como agilidade, bravura, poder 
de decisão persistem no imaginário popular como atributos masculinos. O que se constata por 
meio de algumas pesquisas (CARVALHO M. G., 2003, 2008; LOMBARDI, 2005) é que na 
indústria há pouco espaço para a atuação dos valores convencionalmente atribuídos às mulheres 
como meiguice, vaidade, minuciosidade. Apesar dessa constatação, há mulheres trabalhando 
nela ascendendo profissionalmente. 
  Relatam as pesquisas que quando a indústria se abre para receber mulheres como 
profissionais, elas costumam ocupar cargos que, no mínimo, exigem os ditos traços 
convencionalizados como femininos. Por si só não seria um problema, afinal, uma parte 
considerável das mulheres apreendeu tais traços e parece não se incomodar em executá-los. A 
questão é que justamente os cargos a exigirem uma performance feminina têm baixos salários 
e não são prestigiados, além disso, nem todas as mulheres querem mesmo executar trabalhos 
convencionalizados como femininos. 
  As estatísticas mais recentes revelam ainda uma segmentação sexual no mundo do trabalho. 
Parece-nos consensual na sociologia do trabalho que tal empregabilidade bipolarizada resulta de 
uma construção histórica e simbólica resistente até os nossos dias “A divisão sexual do trabalho 
é uma construção social e histórica” (SOUZA-LOBO, 1991, p. 170). Há quem argumente que as 
novas configurações de trabalho modificaram esta realidade. Realmente, as novas configurações 
trabalhistas e as exigências modernas do processo de mundialização por que passamos gerou 

3 TRABALHO, CARREIRAS
E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

3.1 DIVISÃO SOCIAL E SEXUAL3 DO TRABALHO

3 As feministas estudiosas francesas preferem usar o termo sexo social em detrimento do termo gênero. Assim, 
onde se lê divisão sexual deve-se entender como divisão de gênero. “Com efeito, grande parte, talvez a maioria, 
das(os) feministas francesas(es) usam a expressão relations sociales de sexe, em lugar de gender relations (rela-
tions de genre, em francês)...” (SAFFIOTI, 2004, p. 115)
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mais empregos para o sexo feminino, fez com que preconceitos de outrora fossem superados. 
Já não é incomum ver mulheres trabalharem como operárias ou como dirigentes de grandes 
empresas. Contudo, novas relações de opressão foram geradas para homens e para mulheres 
sendo que estas permanecem, predominantemente, ocupando os empregos precarizados. 
  A globalização modifica o lugar de homens e mulheres nas esferas da vida política e 
social, alterna as formas de desigualdade entre homens e mulheres (HIRATA, 2004). Estas 
são mais pobres, desempregadas. Têm menos acesso às novas tecnologias da informação 
e da comunicação, menos acesso à formação profissional e técnica. Se por um lado elas 
alcançaram maior grau de escolaridade e, consequentemente, ampliação no mundo público 
do emprego, por outro lado, sua participação é, principalmente, em ocupações sem vínculo 
formalizado e com menores rendimentos, envolvendo maior rotatividade e apresentando 
maiores dificuldades em atingir postos de comando no processo produtivo: A evolução do 
mercado de trabalho no último decênio multiplicou o número de working poors, trabalhadores 
pobres, que são, na realidade, mulheres pobres [quase 1/3 das mulheres trabalhadoras na 
França], segundo pesquisas recentes (HIRATA, 2004).
  Então o que fazer? Admitir que as mulheres precisam em seu processo de subjetivação 
livrar-se dos atributos legados tradicionalmente como femininos? Admitir que os processos de 
subjetivação femininos no mundo do trabalho são masculinos? Admitir que os trabalhos em que 
se concentram os atributos culturalmente femininos têm de ser mais valorizados financeiramente 
ou, do contrário, todos abandonarão tais profissões para abraçar aquelas em que se concentrem 
atributos culturalmente masculinos? 
  Segundo Danièle Kergoat citada por Souza-Lobo (1991), aquilo que é definido como 
qualidade natural, intrínseca à natureza das mulheres é, em realidade, o produto da educação 
e da formação das meninas no trabalho doméstico: o que quer dizer que elas são formadas 
para efetuar tarefas monótonas, repetir dia após dia os mesmos gestos, dar provas de minúcia, 
de rapidez, de destreza e de habilidade manual na execução de tarefas não remuneradas e não 
valorizadas, sempre submissas aos homens no seio da família. 
  Ora, a ideia de submissão explicitada nessas autoras parece não levar em conta que há no 
Brasil diversas famílias chefiadas por mulheres4, mesmo em outros países, “a entrada maciça da 
mulher na força do trabalho remunerado aumentou o seu poder de competição taco-a-taco com 
o homem, abalando a legitimidade da dominação deste baseada na sua condição de sustento da 
família” (CASTELLS, 2007, p. 232), portanto não estão na posição de subalternas. Além disso, 
as mulheres estudam, trabalham nas fábricas e cuidam das tarefas do lar. Não podem todas essas 
tarefas ser designadas como monótonas e passivas. Ademais nos custa acreditar que em todos 
os relacionamentos as mulheres sejam submissas. E mesmo que por acaso haja uma situação de 
submissão, já ficou claro nesse trabalho que submissão não é total ausência de poder.
  Em seu já citado livro, afirma Souza-Lobo (1991, p. 42) que a “A divisão do trabalho entre 
os sexos está na base da opressão da mulher na sociedade e na família”. Mas nos parece que o 
problema não está na divisão dos trabalhos, mas como esta divisão é simbolizada por homens 
e mulheres. Se considerarmos os afazeres domésticos, a rigor não é nenhum massacre lavar 
pratos ou passar ferro ou limpar banheiro. Se fosse, afetaria tanto mulheres quanto homens. O 
problema está em como as meninas e os meninos simbolizam tais afazeres, isto é, o que tais 
afazeres significam na família e na sociedade. 

4  O número de famílias chefiadas por mulheres aumentou de 27,34% (13.922.486) em 2001 para 35,17% 
(21.933.180) em 2009. Em contrapartida, o modelo tradicional de família, com o homem como chefe e com filhos, 
diminuiu, no mesmo período, de 51% (26.219.882) para 40% (25.303.210) (IBGE - 2010).
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  A rigor, consertar um sistema de encanamento ou fazer a limpeza de uma casa são apenas 
tarefas. Tal como Mecânica ou Serviços Hoteleiros são apenas cursos. A questão é perceber as 
estratégias que foram criadas ao longo do tempo fazendo com que algumas atividades adquirissem 
a conotação de atitude, de coragem e outras a conotação de monotonia, de subalternidade. Do 
mesmo modo, estratégias e interesses foram constituindo Mecânica como “área dura”, como 
área em que até agora há a predominância dos meninos ou Serviços Hoteleiros como área para 
as meninas. As tarefas por si não dizem tudo, os valores que atribuem a elas são edificados pela 
cultura, mas também por meio dela podem ser revistos. 
  No mercado de trabalho, mulheres e homens têm o mesmo grau de insatisfação, vivenciam 
situações, independente do sexo, que os fazem querer sair do emprego: “não há diferenças 
significativas entre homens e mulheres em termos de incidência da “insatisfação” no mercado 
de trabalho. Cerca de 8,3% dos homens tomaram providência para conseguir trabalho 
estando ocupados, enquanto que para as mulheres este percentual foi de 8,7%” (FONTES; 
MACHADO, 2008, p. 4). Esses dados nos permitem inferir que homens e mulheres podem 
sentir-se, independentes da função que ocupam, explorados em seus ambientes de trabalho. Não 
é, portanto, a mulher que está sempre na posição de mais explorada.
  Souza-Lobo (1991) afirma que, entre as décadas de 70 e 80, a participação feminina na 
força de trabalho fabril marcou-se por uma dupla mudança:

a) Aumento global da porcentagem de operárias;
b) Modificação na distribuição das mulheres pelos diversos ramos 
industriais.

  Registra-se “um progresso dos ramos que empregavam mulheres, como o de material 
elétrico, eletrônico e farmacêutico” (SOUZA-LOBO, 1991, p. 64) o que, certamente, 
proporcionou a procura das mulheres por cursos técnicos. Ressaltamos que também na década 
de 70, questões referentes à mulher ganharam destaque em virtude do ano internacional da 
mulher, instituído pela UNESCO (COSTA, 2010), nesse período a luta pelo direito ao trabalho 
tornou-se mais profícua bem como a busca por salários iguais para trabalhos iguais e por uma 
justa divisão nas tarefas domésticas. 
  A partir de então, o perfil da trabalhadora inserida no mercado de trabalho sofre grandes 
transformações:

São mais altos os níveis de escolaridade feminina. A presença das 
mulheres no mercado de trabalho se prolonga durante toda a sua vida 
reprodutiva, e também aumenta o número de horas destinadas ao 
trabalho remunerado. Amplia-se o contingente de mulheres chefes de 
famílias. Aumenta a permanência das trabalhadoras no mercado de 
trabalho na faixa etária de 25 a 40 anos, casadas ou não, tendo ou não 
filhos (DELGADO et al., 2000, p. 13).

  É bem verdade que as diferenças salariais existem e persistem, é reduzido o número de 
mulheres a ocuparem cargos de comando quer nas empresas quer no exercício da política. É 
ainda importante destacar que não é todo ramo industrial que vai ser favorável à entrada de 
mulheres. Segundo Cruz (2005, p. 104):

Os estudos demonstram que a habilidade manual aparece como um dos 
fatores favoráveis à absorção da mão de obra feminina em trabalhos 
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que exigem delicadeza, destreza e que são os mais monótonos e 
repetitivos e, ainda, “serviços próprios de mulheres”. As mulheres são 
predominantes em indústrias têxteis, alimentícias, eletrônicas ou em 
pequenas metalúrgicas.

  Outros setores limitam o acesso delas: “No nordeste brasileiro, ao examinar as razões da 
predominância dos postos ocupados por homens na indústria moderna, recolheram a evidência 
de que na petroquímica o acesso é mais difícil para mulheres do que para homens, e se torna 
quase proibitivo quando se trata de mulheres negras” (CRUZ, 2005, p. 76). Em contrapartida, 
também há setores em que os homens têm menos condições de entrar, por exemplo, secretariado 
de empresas, magistério na educação infantil ou no ensino fundamental menor.

  Na família, ocorrem manifestações que contribuem para delinear o sujeito que seremos. 
O ser humano está envolto de relações. Todos nascem em uma relação familiar tradicional 
ou moderna, rica ou pobre, composta por casais hetero ou homossexuais. Em todas elas há 
conflitos, afetos, enfim, uma microssociedade ou como diria Freud “um romance familiar”. Isso 
nos faz crer que o sujeito vai se constituindo como tal justamente em meio a esses conflitos, 
a essas relações aqui denominadas de relações de poder (FOUCAULT, 1984) conforme já 
explicado anteriormente. 
  É nelas que o indivíduo vai se assujeitando ao Outro (no início, pai e mãe, normalmente), vai 
por meio da linguagem entrando no universo simbólico e a partir daí começa a apreender valores, 
sentidos acerca de si e do mundo. Tais valores ao longo da vida serão ressignificados ou não. 
  Além do ambiente familiar, a escola é outro ambiente constituinte do ser humano. Não 
que se possa abandonar o primeiro ambiente – a família – nem negligenciar outros – igreja, 
clubes – mas certamente é a escola um espaço onde meninas e meninos passam boa parte 
de sua vida. Aliás, cada vez mais cedo. É um espaço que se autoproclama como caráter 
prioritário de formação educativa. Também por lá se fazem presentes as relações de poder 
e de gênero. 
  Dessa forma, partilhamos da ideia de Souza-Lobo (1991) quando se diz que não é o capital 
que cria a subordinação das mulheres empregadas. As raízes da divisão sexual do trabalho 
devem ser encontradas bem antes, na família e, possivelmente, na escola. Todavia, não se deve 
isentar o capitalismo ou as relações de trabalho de serem fontes de opressão, tampouco que 
nada possa ser feito para alterar as relações de submissão presentes no ambiente fabril. Mas é 
preciso esclarecer que no mundo do trabalho não está a origem da divisão sexual nem é somente 
nele que se concentram todos os problemas causados por essa divisão, ou seja, “vivenciamos 
também a efetivação de uma construção social sexuada, onde os homens e as mulheres que 
trabalham são, desde a família e a escola, diferentemente qualificados e capacitados para o 
ingresso no mercado de trabalho” (ANTUNES, 2000, p. 109). É preciso ver além da fábrica 
para que se possam verificar as condições em que mulheres e homens se relacionam.
  Segundo Souza-Lobo (1991, p. 130), há “uma ideologia sobre o lugar da mulher na 
família que não só força a mulher a aceitar certos empregos que a permitem carregar seu duplo 
fardo, mas também perpetua a situação”. Essa ideologia da mesma forma que pode estar sendo 
retroalimentada no cotidiano escolar pode, também, estar sendo contestada.

3.1.1 Família e Divisão Social do Trabalho
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  Mas a que lugar a pesquisadora está se referindo? Uma mulher pode ocupar o lugar de 
irmã ou de irmão mais velho, de irmã ou de irmão caçula, de pai ou de mãe, de “ovelha negra” 
ou de comportada. Todos esses lugares lhe construirão oprimida? É este lugar que ela ocupa 
na família que a “força” a aceitar certos empregos ou é a necessidade econômica que a obriga?
  Ora, certamente o poder não está dividido entre os sexos: homens detêm o poder e mulheres 
não. Ou homens oprimem e mulheres resistem. Existe uma correlação de forças implicadas no 
jogo engendrado pelas relações que homens e mulheres mantêm. Não está também o poder do 
lado do chefe e a ausência de poder do lado dos que não são chefes: “O poder vem de baixo; 
isto é, não há, no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e 
global entre os dominadores e os dominados” (FOUCAULT, 2003a, p. 90).
  Conforme Cruz (2005, p. 197): 

as imagens (em torno das mulheres) são associadas ao seu papel 
reprodutivo (o âmbito privado e o doméstico), superpõem-se à imagem 
da mulher trabalhadora (definida no âmbito das relações de trabalho, do 
mercado de trabalho e do processo de trabalho). Essa imagem básica 
originária (da mulher-família, mãe, dona-de-casa), vai estar sempre na 
base – e projetando sua sombra sobre a outra (da mulher trabalhadora). 
É sempre vista como na esfera pública e, em especial, no trabalho 
industrial, que continua a ser considerado como basicamente masculino 
ou como um ‘território de homens’.

  Para nós, as imagens da mulher mãe ou dona-de-casa são de uma mulher trabalhadora, 
não exclusivamente a de mulher explorada. Então, essa imagem de trabalhadora do lar pode 
servir mesmo num ambiente fabril. Só que no ambiente fabril é preciso mais do que uma mulher 
trabalhadora, é preciso uma mulher com conhecimentos específicos, tecnológicos. É a imagem – 
mulher com conhecimentos tecnológicos – que precisa sobressair-se ao se desejar entrar em um 
“território de homens”. Além disso, não temos certeza se a imagem de mulher do lar “vai estar 
sempre na base”, haja vista que novas relações têm sido construídas, novos modelos ocupam 
espaço em nossa cultura e, consequentemente, outros discursos têm circulado nos lares, nas 
escolas e nas empresas. 
  É bem verdade que a imagem da mulher dona-de-casa representa uma trabalhadora, mas de 
um trabalho não remunerado. Um trabalho que é concedido a todos os membros da família e se 
coloca como imprescindível para que todos os que se servem dele possam inclusive fazer outras 
atividades remuneradas, por exemplo. Um trabalho, portanto, que se quer diário. Apesar de toda 
a sua importância, não é remunerado e curiosamente é destinado quase que com exclusividade 
às mulheres da casa. Daí porque, no mundo moderno, o título “rainha do lar” não é mais sedutor 
para grande parte das moças. Foi-se a época em que elas, na escola, escolhiam cursos que 
pudessem lhes aperfeiçoar para executar as tarefas do lar. Hoje, outros atrativos despertam 
sua atenção. Entre eles, trabalhar fora de casa, executar tarefas remuneradas e estudar. Se, 
por um lado os ditos trabalhos domésticos estão, ainda, sob sua responsabilidade, por outro 
lado, se reproduzem discursos de que os homens precisam partilhar dessas tarefas. Não raro, 
as meninas se desvencilham dos afazeres domésticos para executarem os afazeres didáticos.  
Inseridas na escola, no trabalho, podem até estar com a maior parte dos trabalhos domésticos 
mas, certamente, reclamam, reivindicam e até exigem que o parceiro faça a sua parte no lar. 
Pode parecer pouco, mas é um novo discurso presente entre nós.
  Os meninos nascem e crescem vendo que homens e mulheres podem ser indistintamente 
provedores do lar. Houve um tempo em que os meninos aprendiam desde cedo que era preciso 
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3.1.2 Escola e Divisão Social do Trabalho

  Vivemos em uma época cuja educação é destinada a todos e pela Lei Maior é uma educação 
sem discriminações. Através da educação pode-se equalizar “as condições de vida e as relações 
entre homens e mulheres. A educação se destaca como um meio que contribui para equalizar 
as diferenças, promovendo a mobilidade social, e melhor condição de vida para as mulheres” 
(CRUZ, 2005, p. 22-23).
  Nosso trabalho se situa no meio do caminho, na escola. É a instituição escolar que, 
normalmente, intermedeia as fases infância e adulta. Não que toda criança passe pela escola, 
nem que toda criança só conheça o mundo do trabalho quando adulta, mas a rigor, no Brasil, de 
acordo com a Constituição, espera-se que toda criança esteja frequentando a escola e só depois 
adentre no mundo do trabalho. Assim, para nós, escolher o Instituto Federal de Sergipe como 
universo de pesquisa foi fundamental haja vista tratar-se de uma instituição profissionalizante. 
Ou seja, as relações de trabalho já são experimentadas no ambiente escolar, nos laboratórios, 
nas visitas técnicas ou, mais apropriadamente, nos estágios. Consequentemente, muitas relações 
conflituosas vivenciadas em termos de gênero podem ser percebidas.
  Assim, considerando que hoje uma menina entra na escola, em média, aos quatro anos 
de idade, ela já pode entrar em contato com outras realidades, outros afazeres distintos dos 
afazeres domésticos. Da mesma forma, meninos podem ver na escola, desde os quatro anos de 
idade, outros atributos a serem exercidos pelo homem além de ser o provedor. A não ser que as 
escolas sejam reprodutoras da divisão sexual do trabalho já encontrada na família.
  As escolas podem reproduzir as discriminações de gênero? Vários trabalhos dão conta de 
que nos primeiros anos escolares existe uma divisão no brincar, nas tarefas escolares ou lúdico-
pedagógicas. O que acaba, possivelmente, por espelhar caminhos masculinos e femininos: 

Diferenças entre homens e mulheres podem ser reforçadas através dos 
livros didáticos que apresentam preconceitos e estereótipos masculinos e 
femininos; da forma como se lida com os meninos e as meninas: divisão 
das tarefas entre eles, expectativas de comportamentos diferenciados, 
divisão por filas, atividades distintas em aulas de Educação Física ou 
por opções masculinas diferentes das femininas no que se refere a 
cursos profissionalizantes (STANCKI, 2000, p. 07).

  Outro fator é de que por meio da escolaridade também se pode perceber uma disparidade 
de escolhas profissionais não somente entre mulheres e homens mas também entre mulheres. De 
um lado os homens escolhem ocupações mais dinâmicas, mais tecnológicas, escolhem menos as 
licenciaturas. Dentro da licenciatura, escolhem menos as da área de humanas. Do outro lado, as 

trabalhar o mais rápido possível a fim de comprar uma casa, sustentar uma família. Pareciam 
destinados a saírem da casa dos pais para conseguir prover uma. Atualmente, também eles se 
casam mais tardiamente, não querem ser o único responsável pelo sustento da casa.
  Não negamos que o papel biológico feminino da maternidade reflete tarefas e cuidados 
que costumeiramente são atribuídos às mulheres e não aos homens. Tudo isso pode ou não 
afetar nos modos de subjetivação de homens e de mulheres, o que pode proporcionar interesses 
distintos geradores da escolha de uma carreira profissional.
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mulheres estão majoritariamente nas áreas da educação, principalmente, na educação infantil e na 
área da saúde, principalmente na enfermagem e na pediatria, enfim, na área de serviços de modo 
geral (BRUSCHINI, 1998; BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000). Entre as mulheres, há aquelas que 
por terem maior escolaridade ocupam cargos executivos, são profissionais de nível superior, as 
que são assalariadas em tempo parcial e as que trabalham informalmente. As primeiras ganham 
bem, as últimas, mal. As primeiras costumam contratar as últimas para os serviços domésticos. 
  E daí? O fato de existirem mulheres que ganham menos ou ganham mais, que trabalham 
como empregadas domésticas ou como executivas não implica uma relação de causa e efeito, 
isto é, mulheres executivas possuem uma postura forte, altiva, destemida, competente, portanto, 
sujeitos ativos enquanto mulheres empregadas domésticas são submissas, temerosas, portanto, 
sujeitos passivos. Não é assim que o mundo se divide. Muito menos, polarizando entre homens 
como sujeitos dinâmicos e mulheres sujeitos dóceis. Ocupamos posições que nos exigem 
passividade ou atividade, dinamismo ou morosidade. Homens e mulheres são passivos e/ou 
ativos, dóceis ou arredios a depender da circunstância.
  É fato haver um consenso que maior escolaridade proporciona maiores condições de acesso 
ao mundo do trabalho tanto a homens quanto a mulheres, é também consensual que as carreiras 
estudantis revelam uma segregação, isto é, os processos de formação profissional revelam que 
meninas escolhem diferentemente de meninos. Mesmo porque na hora de se matricular numa 
escola e escolher um curso:

observa-se que a própria família coloca restrições quanto à formação 
para o trabalho da mulher relacionado ao exercício de ocupações 
técnicas na produção, criando valores quanto à divisão sexual do 
trabalho, à separação das distintas esferas (esferas pública/privada/
produtiva/reprodutiva), forjando os estereótipos sobre os distintos 
papéis de homens e mulheres e as oportunidades existentes no sistema 
econômico (CRUZ, 2005, p. 348).

  Entretanto, o fato de terem escolhas diferentes não implica ausência de semelhanças nas 
escolhas. Há bastantes meninas que escolhem entrar num determinado curso por saber que lhe 
proporcionará a entrada no mercado de trabalho, muitas meninas também estudam e escolhem 
profissões com o intuito de, senão o de sustentar suas famílias, ao menos, promover o bem-
estar para elas. Também as meninas já se dispõem a usar a força física para exercer cargos que 
têm essa exigência bem como já se aproximam das matérias de cálculo sentindo-se capazes 
para aprenderem matemática, lógica etc. Essa realidade pode ainda não ser a almejada pelos 
movimentos feministas ou pelos movimentos de mulheres, mas sem dúvida ela já existe. E 
as instituições de ensino têm muito a contribuir para que as escolhas de meninos e meninas 
possam ser feitas sem preconceito.    
  A partir da pesquisa de Stancki (2000), pode-se afirmar que a entrada de meninas em 
cursos ofertados pelos Institutos Federais ainda é consideravelmente menor que a dos meninos. 
O que acentua, segundo ela, um reforço na divisão sexual do trabalho. Aqui no Instituto Federal 
de Sergipe não se foge à regra, mas, diferentemente do seu olhar, acreditamos que, ao invés 
de reforçar a divisão sexual, pode ser que esteja ocorrendo o contrário: o fato de haver moças, 
pensamos ser um sinal de alteração dessas regras sociais. O fato de uma, duas ou três moças já 
estarem em uma sala de aula do Instituto incentiva, motiva outras; isto é, elas possibilitarão a 
chegada de mais alunas. 
  Nos Institutos, hoje, elas não só permanecem entrando, como cada vez mais cresce o 
número delas nos cursos anteriormente reduto dos homens – mecânica, eletrotécnica, eletrônica. 
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  Existem diferenciações, para homens e para mulheres, quanto à escolha de carreiras mas 
não porque existam em si carreiras masculinas ou femininas. Essas diferenças no momento 
de escolherem uma profissão resultam de outras diferenças existentes entre eles no âmbito 
cultural, linguístico, econômico e biológico. 
  As razões biológicas existem, mas não são elas que definem nem explicam completamente 
a masculinização ou feminização das carreiras acadêmico-profissionais. De fato, as mulheres 
são bastante absorvidas nas atividades domésticas em virtude de seu papel de mãe. A gestação, 
o parto e o pós-parto exigem, obviamente, dedicação ao lar, ao filho. Ao contrário, os homens 
parecem não ter uma exigência biológica que os mantenham em casa por tanto tempo. Assim, 
segundo Rosaldo (1979, p. 40), “os homens são livres para formar associações amplas que 
chamaremos de sociedade”5. 
  A leitura que fazemos de Rosaldo (1979) é que, nos primórdios, a cultura foi determinada 
pela biologia. A autora parece compreender o mundo como um conjunto de normas onde 
tudo acontece de modo sistemático. Não vê contradições, o que pode ser denominado como 
tipicamente masculino ou feminino pode sofrer alteração ao longo do tempo. As sociedades 
estruturam-se, desestruturam-se e reestruturam-se.  Ou, como afirmam Berger e Luckmann 
(1985, p. 141), “Toda realidade social é precária. Todas as sociedades são construções em 
face do caos”. É na precariedade delas que se fazem sentir as resistências e novos costumes 
fermentando o social. 
  Por exemplo, quando alega que meninas imitam as mães, Rosaldo (1979) parece excluir que 
meninos também imitam as mães e meninas imitam os pais. Se estes viajam, têm predisposição 
para cuidar dos negócios, ora também as filhas podem espelhar-se nos pais e desejarem viajar. 
Nos depoimentos de engenheiras (LOMBARDI, 2005), encontramos afirmações em que contam 
terem sido influenciadas pelos pais a serem engenheiras, seus pais exerciam tal profissão e, 
de certo modo, elas se motivaram. Independentemente de quem exerce autoridade em casa, 
mesmo porque ao que nos parece cada um, pai e mãe, tem seu espaço de autoridade para 
exercer, meninos e meninas podem espelhar-se em ambos. 

5 Rosaldo (1979) defende que a partir da maternidade e maternagem podem se formar razões culturais para ser 
criada uma divisão de trabalho.

3.1.3 Carreiras Masculinas ou Femininas?

O crescimento nos parece significativo, ainda que seja estatisticamente um número pequeno em 
relação ao dos homens. Sim, somente a educação tecnológica poderá proporcionar às mulheres 
e aos homens ferramentas, competência para assumirem postos na fábrica. 
  Entretanto, muitas mulheres mesmo munidas de todo aparato educacional enfrentarão 
dificuldades. E os homens não as terão? Certamente que sim. Por isso, mais do que ver as 
dificuldades que elas enfrentam, interessa-nos evocar neste trabalho o fato de que as mulheres 
começam a desejar carreiras tradicionalmente compreendidas pela sociedade como masculinas 
cientes das dificuldades, ultrapassando-as, inclusive. Não acreditamos que, atualmente, o sexo 
seja a razão da escolha de uma profissão ou de um curso.  Ou seja, não acreditamos que alguém 
abdique de engenharia, por exemplo, por ser do sexo feminino. Pode-se abdicar por não ter 
afinidade com a matemática, o que não nos parece ser deficiência das mulheres mas deficiência 
de programas educacionais que discriminam o ensino da matemática para as meninas.
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  Se o discurso religioso ou científico muitas vezes legou às mulheres o status de bruxas, 
freiras ou prostitutas, não muito distante, os homens também possuíam status de lobos maus ou 
caçadores carniceiros, padres ou garanhões incansáveis. Ambos os sexos, inseridos como estão 
num mundo simbólico, não têm como escapar das compreensões caricaturais, massificadoras 
e estereotipadas que são feitas em torno de si. Quer os trabalhos sejam destinados ao lar quer 
sejam destinados à nação, no fim todos nós somos destinatários de todos os bens produzidos. 
  Portanto, as explicações dadas por Rosaldo (1979) talvez sejam úteis para explicar a 
separação de carreiras masculinas e femininas no passado, mesmo assim é bom salientar que 
sempre houve mulheres infratoras das regras sociais e que se aventuravam em profissões tidas 
como masculinas, a questão é que, atualmente, dadas as transformações econômicas e culturais 
por que passamos, o fato de ser homem ou de ser mulher é insuficiente para justificar as escolhas 
que fazemos pelas profissões.
  Outra forma de compreender as distinções nas escolhas que fazem homens e mulheres é 
a relação que eles e elas estabelecem com o saber. Conforme Mosconi (1994), muitos saberes 
científicos e tecnológicos foram construídos por homens e, por conta disso, as mulheres não 
tiveram ou tiveram muito pouco acesso a saberes produzidos por sujeitos do sexo feminino. Os 
saberes produzidos por homens, embora fossem respaldados por um discurso de neutralidade, 
estavam repletos de informações que depreciam as mulheres. Esses saberes pouco lhes 
permitiram pensar, refletir sobre si, sobre sua posição social, sobre questões de seu interesse.
  Ademais, vale ressaltar que as mulheres demoraram a ter direito de frequentar escolas.  E 
quando passaram a frequentar, na maior parte do século XX, o hiato de gênero na educação 
brasileira ocorria porque as taxas de escolaridade masculinas eram maiores do que as taxas 
femininas em todos os níveis de instrução. “Tradicionalmente, em quase todos os países do 
mundo as mulheres sempre tiveram maiores dificuldades de acesso à escola” (BELTRÃO; 
ALVES, 2004, p. 02).
  Mas também aqui a nossa defesa é a de que não se pode perder de vista que mulheres, 
embora em menor número, construíram saberes acadêmicos e artísticos e, na medida do 
possível, esses saberes também circularam e possivelmente provocaram outros saberes. Não 
se pode dizer efetivamente que a sociedade esteja, ao longo dos tempos, somente marcada pelo 
discurso científico masculino. Salientamos que durante muito tempo nem todos tinham acesso 
à escola, ou seja, diversos homens estiveram proibidos de estudar uma vez que eram pobres e 
não tinham, portanto, condições econômicas de manterem os estudos.
  Ademais, hoje é consenso que as mulheres devem ter acesso à instrução e à educação 
formal. Estudar formalmente foi a bandeira de luta erguida pelas mulheres, pois por meio da 
educação se conquistariam muitos outros direitos. Todavia, como já dissemos, nem sempre foi 
assim, Conforme Demartini e Antunes (1993, p. 6):

Durante o período colonial, a mulher brasileira esteve afastada da 
escola. Os colégios e escolas elementares mantidos e administrados 
pelos jesuítas destinavam-se apenas aos homens [...]. Com o passar 
do tempo - já nos últimos anos do Império -, a situação se alterou e, 
pouco a pouco, as mulheres foram sendo admitidas na Escola Normal e 
acabaram por transformá-la num espaço predominantemente feminino.

  No Brasil, os primeiros decretos de criação de Escolas Normais são das décadas de 30 
e 40 do século XIX como consequência das reformas previstas pelo Ato Adicional de 1834 
(Villela, 2003). Nesse período, já se registram em algumas províncias escolas de meninas. 
Então, legalmente elas não eram proibidas de frequentar as escolas mas havia uma distinção 
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no que se refere à seleção dos conteúdos a serem trabalhados nas escolas de mulheres. Durante 
muito tempo, segundo Vilella (2003, p. 110): 

a matemática era a ausência mais flagrante, nunca indo além das operações 
mais simples. Também a geometria era subtraída dos programas dessas 
escolas. Somente no final do século, com a experiência da coeducação, 
num momento em que o número de mulheres superava o de homens, 
vamos ter um currículo unificado.

  Na primeira metade do século XX, a educação das meninas das camadas populares se 
resumia às prendas domésticas e ao ensino das primeiras letras. As filhas da oligarquia recebiam 
um tipo de instrução semelhante, mas às prendas domésticas eram acrescidas certa instrução 
artística, uma leve cultura literária e as normas de etiquetas essenciais para o convívio social.
  Enfim, ao sexo feminino coube, em geral, a educação primária, com intenso conteúdo 
moral e social, afinal de contas, o ensino era dirigido para o fortalecimento do papel de mãe e 
esposa. A educação secundária feminina ficava restrita, em grande medida, ao magistério, isto 
é, formação de professoras para os cursos primários. As mulheres continuaram excluídas dos 
graus mais elevados de instrução durante o século XIX: “A tônica permanecia na agulha, não 
na caneta” (BELTRÃO; ALVES, 2004, p. 04).
  Os primeiros cursos superiores criados no Brasil eram essencialmente destinados aos 
homens. Por exemplo, o curso de medicina criado em 1808 veio a formar a sua primeira médica 
somente em 1887 – Rita Lobato Velho Lopes.
  Ainda no final do século XIX, os estados brasileiros, cumprindo a constituição de 
1891, continuavam criando as Escolas Normais destinadas para as moças e as escolas 
técnicas para os rapazes.
  Ressaltamos tudo isso para mostrar que a formação escolar repleta de preconceitos de 
gênero contribui para construir essa imagem de cursos distintos para meninas e para meninos. 
Se não foi uma ideia criada pela escola, ao menos foi sedimentada por ela, ao que parece.

Mulheres e homens realizam trajetórias educativas e diferenciadas, com 
saídas profissionais diversificadas. Os acesos ao saber são socialmente 
orientados para mulheres e homens. O lugar social que as mulheres e os 
homens têm ocupado na academia e no mundo profissional por meio dos 
estudos superiores e profissões, os territórios ‘corretos’ que umas e outros 
têm habitado e as situações que condicionam suas ‘escolhas’ adquirem 
assim uma relevância particular (VALLEJOS et al., 2004, p. 436).

  Ou como assegura Souza-Lobo (1991, p. 58):

a sexualidade das funções passa por um complexo mecanismo cultural 
que define “cursos de mulher”, “cursos de homem”, mas muito mais 
do que isso, por relações hierárquicas e de qualidade distintas entre os 
sexos, representações de responsabilidade e de adequação, que por sua 
vez remetem a relações de poder fundadas no saber técnico, próprio ao 
trabalho industrial.

  Entretanto, conforme já vimos, após a década de 70, é percebida a participação feminina 
na indústria brasileira. Também, nessa década, há uma significativa entrada de mulheres nas 
universidades e nos Institutos Federais. Sua entrada, sem dúvida, foi promovido, em grande parte, 
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pelas alterações ocorridas no mundo do mercado que, por sua vez, passou a demandar diferentes 
processos pedagógicos nas Universidades e nos Institutos. O modelo fordista-taylorista de 
produção entra em crise e o capitalismo começa a organizar-se através da acumulação flexível, 
exigindo outro perfil de trabalhador, cujas características não se limitam somente às exigências 
físicas, como também intelectuais. Assim, o mercado apresenta-se aberto à entrada de mais 
mulheres não só para exercer a função de serviços considerados repetitivos e enfadonhos como 
também para serviços abstratos ou intelectuais.
  Da crise do modelo de produção, resultam:

as orientações de políticas  econômicas que se proliferam no final 
dos anos de 1970, principalmente a partir de seu uso pelos governos 
americano de Ronald Reagan e inglês de Margaret Thatcher. De uma 
forma sintética, as orientações são: reverter os custos produtivos via uma 
vigorosa reestruturação produtiva que envolve racionalização de custos, 
buscando diminuí-los ao mínimo necessário; introduzir novas tecnologias 
objetivando uma reconversão da matriz produtiva, tornando-a pouco 
intensiva no uso de recursos naturais e de mão de obra; e, implantar 
um novo processo de gestão da força de trabalho com características 
distintas da taylorista/fordista, ou seja, a flexibilização do trabalhador nos 
respectivos postos de operação (WUNSCH; REIS, 2010, p. 15).

  O mercado tem exigido formação em diversas áreas, tem ofertado recompensa para quem 
apresenta formação tecnológica independente de ser homem ou mulher. A lógica do mercado, 
após essa reestruturação produtiva, continua a explorar a força de trabalho de homens e 
mulheres, além do mais, afeta os modos de subjetivação, por exemplo, começam a ter novos 
desejos e necessidades de consumo, precisam aprender a manusear novas máquinas, ter novas 
posturas corporais etc. 
  Portanto, preferimos por ora pensar que as carreiras, ao menos como estão sendo concebidas 
hoje com o advento das novas tecnologias, com as novas formas de produção e com as distintas 
concepções acerca do mundo do trabalho, têm sido escolhidas indistintamente tanto por homens 
quanto por mulheres. Elas em si não possuem atributos sexuais; em torno delas é que foram 
construídos discursos engendrados de preconceito e de divisão. Entre as autoras que usam a 
terminologia – carreiras masculinas ou femininas – a justificativa é que umas são ocupadas 
predominantemente por mulheres e outras por homens.
  Não estamos negando que haja uma divisão sexual do trabalho tampouco que as mulheres 
ganhem menos salário ou que estejam em maior número nas profissões precarizadas (HIRATA, 
2002). O que estamos querendo dizer é que as alunas ao optarem por determinados cursos em 
detrimento de outros não fazem porque um é propício para mulheres e outro não. Dadas as 
oportunidades, elas escolhem o que querem ou o que o mercado lhes oferece.

as novas tecnologias podem ser exploradas em suas dimensões positivas 
como na eliminação das funções rotineiras, repetitivas e degradantes, 
fonte de doenças e de insatisfação, tanto na esfera do trabalho fabril 
quanto na esfera dos serviços; ou como na realização de um trabalho 
polivalente, multifuncional, favorecendo a utilização do pensamento 
abstrato, permitindo uma maior interação do trabalhador com a máquina, 
já que o trabalho informático supõe essa interação. Sobretudo, haveria a 
possibilidade de reduzir ainda mais o tempo de trabalho necessário ao 
ganho para sobrevivência (LARANJEIRA, 2000, p. 14-15).
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  Estamos cada vez mais convictas de que as mulheres querem trabalhar, querem ter seu 
salário, querem ter poder de compra e de venda, acima de tudo, almejam certa independência 
econômica, intelectual e, para tal, se for possível ocuparão cargos de chefia, senão se acomodarão 
em profissões que lhes permitam alguns ganhos mesmo que esses não sejam necessariamente 
financeiros.  Por exemplo, assumir cargos ligados às novas tecnologias, por vezes, facilita 
negociar o tempo que precisa dispensar para a família, para os estudos, para o lazer. 
  Ao invés de usar a denominação carreiras femininas e ou masculinas, no trabalho de 
Antunes (2000) observamos que ao falar da ascensão das mulheres no mundo do trabalho não 
nega a divisão sexual do trabalho mas define o trabalho masculino como aquele que “atua 
predominantemente em áreas de capital intensivo, com maquinaria informatizada” e o feminino 
como aquele que se “concentra nas áreas mais rotineiras, de trabalho intensivo” (ANTUNES, 
2000, p. 86). No trabalho intensivo compreende-se estar repleto de atividades rotineiras, exigir-
se menos capacitação tecnológica e atuar em tempo parcial. No capital intensivo estão as 
atividades de concepção, impregnadas de desenvolvimento tecnológico. No trabalho intensivo 
está a informalidade. 
  Para nós, trata-se de simplesmente de outra dissensão: a) nem sempre é fácil delimitar o 
que vai ser ou não capital ou trabalho intensivo. Por exemplo, no Instituto Federal são ofertados 
Eletrotécnica e Desenvolvimento de Sistemas. Como podem ser denominados? Tais cursos são 
ocupados predominantemente por homens. Entretanto, em nossa opinião, veem-se neles não 
capital intensivo como ocupações de trabalho intensivo6. b) essas concepções são frágeis porque 
não são empecilhos para que homens e mulheres transitem tanto nas ocupações caracterizadas 
como trabalho intensivo como nas de capital  intensivo.
  Numa época em que o trabalho também passa por profundas alterações, o que se observa 
é que as mulheres têm se inserido cada vez mais no mercado e “isso não tem nada a ver com 
características biológicas: as mulheres provaram, em toda a parte, que podem ser bombeiras e 
estivadoras, além de executarem trabalhos árduos nas fábricas desde o início da era industrial” 
(CASTELLS, 2007, p. 267). Castells (2007) alega que a intensa contratação de mulheres se 
deve a três razões: a possibilidade de pagar menos, as suas capacidades de relacionamento e 
a flexibididade como força de trabalho em tempo parcial. Da parte do mercado, concordamos 
com as razões de Castells para a entrada delas no mercado de trabalho, mas da parte das 
mulheres pensamos ser necessário acrescentar outras razões: a) As mulheres buscam o mercado 
do trabalho porque serão remuneradas. Pelos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, 
elas normalmente nada recebiam, logo, o trabalho fora de casa lhes proporcionam um ganho 
financeiro, hoje, mais do que nunca fundamental porque serve como renda principal ou 
coadjuvante na renda familiar. Quanto a pagar menos, parece-nos que as empresas querem 
reduzir custos a toda velocidade e para tal pouco importa o sexo; b) O status de dona de casa 
não mais lhes convém. É preciso um trabalho que esteja para além da maternidade e do lar. 

6 Segundo o manual do aluno elaborado pelo IFS, o perfil do técnico em Eletrotécnica: Instala, opera e mantém 
elementos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; Participa na elaboração e no desenvolvimento 
de projetos de instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações; Atua 
no planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas; Aplica medidas 
para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas; Participa no projeto e instala sistemas 
de acionamentos elétricos; Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança. O de 
Informática: Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de 
programação e das linguagens de programação; Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas 
operacionais e banco de dados; Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem 
análises e refinamento dos resultados; Executa manutenção de programas de computadores implantados.
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7 Scott (1989) registra o fato de as mulheres exercerem trabalhos fora de casa entre os séculos XVI e XVIII. Elas 
desempenhavam papéis, no comércio, como vendedoras ambulantes, empregavam-se como lavadeiras ou amas.
8 Acrescente o fato de as mulheres serem consideradas imorais por assumirem determinados trabalhos quer pela rude 
linguagem a que muitas vezes se expunham ou aos abusos sexuais que podiam lhes atirar na prostituição (SCOTT, 1989). 

Trabalhar fora de casa é coerente com o status de mulher moderna; c) Do ensino fundamental 
até o ensino superior, os alunos e alunas são direcionados para exercerem prioritariamente uma 
vida intelectual e profissional, logo, uma vez inseridas na escola, as mulheres são destinadas ao 
mundo público, formam-se e continuam buscando cada vez mais cursos a fim de galgarem o 
status de profissional não o de dona de casa. 
  Então, é preciso encontrar meios de conciliar a vida profissional com a vida pessoal. 
Portanto, tanto do lado do mercado que se abre às mulheres quanto do lado delas que batalham 
por um trabalho, não está em primeiro plano escolher/ofertar a profissão de acordo com o mais 
conveniente para o sexo ou atributos biológicos.

3.2 MERCADO E ATUAÇÃO FEMININA

  O trabalho fora de casa, para a mulher, não é um fenômeno recente7, tampouco é o processo 
de divisão sexual do trabalho. No século XIX, o trabalho feminino é descrito e observado como 
produto da Revolução Industrial (SCOOT, 1989) e é também nesse período que as relações que 
envolvem a mulher à maternidade e aos cuidados do lar são transferidas ao mundo do trabalho o 
que gera, consequentemente, uma segregação de tarefas na indústria. É preciso ressaltar, porém, 
que a precarização do trabalho não se destinava (nem se destina) somente às mulheres. Mais do 
que baixos salários estava a forte associação entre trabalho feminino e a “capacidade física e 
inata de produtividade feminina” (SCOTT, 1989). 
  A presença das mulheres no dito mundo público, no século XIX, provocava a notoriedade 
de, pelo menos, duas circunstâncias: se a trabalhadora era casada, gerava o estigma de esposo 
incapacitado ou incompetente – aquele que não conseguia prover o lar; e sendo casada ou 
não, havia o estigma de ser uma trabalhadora incompleta – em se tratando que o trabalhador 
completo era o homem, o ser naturalmente devotado para o trabalho fora de casa8. 
  De lá para cá a conjuntura mudou e, apesar de ser importante estudar as relações trabalhistas 
e de gênero que envolvem homens e mulheres no século XIX, essa pesquisa interessa-se, 
conforme já percebido, pelas relações que as mulheres mantêm com o mercado de trabalho na 
contemporaneidade, ou seja, mais precisamente nas últimas décadas quando se nota a indústria 
“em função da onda de automação avançada e da informatização nos escritórios” (CENTRO 
BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBRAP, 1994, p. 61). No Brasil, há 
uma intensa transformação no trabalho seja “o das tendências do mercado de trabalho industrial, 
seja o das mudanças na organização do trabalho nas plantas fabris, seja o da configuração do 
tecido industrial” (GUIMARÃES, 2001, p. 01). De forma geral, é possível perceber uma nova 
configuração no trabalho como decorrente da redefinição do papel do setor na divisão social do 
trabalho: as mulheres estão mais presentes.
 

As informações relativas ao recorte por gênero evidenciam que o nível 
de emprego da mão de obra feminina apontou um crescimento de 7,28% 
superior ao registrado para os homens (+6,70%). Esse comportamento 
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resultou numa ligeira elevação da participação da mulher no total de 
empregos formais, de 41,4% em 2009, para 41,6% em 2010, o que dá 
continuidade ao processo de expansão da força de trabalho feminina, 
verificado nos últimos anos (MTE-RAIS, 2010, p 11).

  Mesmo na indústria metalúrgica, onde a taxa de participação das mulheres é ainda 
considerada a menor, percebe-se a crescente participação feminina. Elas estão em todos os 
setores, mas é no setor de serviços em que sua presença é majoritária. De certo modo, ao 
mesmo tempo em que se consolidou a feminização de atividades, por exemplo, nos serviços 
comunitários, ocorre a entrada bem sucedida de mulheres em redutos de empregos de homens, 
por exemplo, no setor de serviços de reparação (ramo em que dobrou a presença feminina entre 
1985 e 1995), ou dos serviços industriais de utilidade pública (em que passam de 14% para 
21% dos ocupados) ou ainda dos serviços auxiliares, onde as mulheres também dobraram a sua 
participação (LAVINAS, 1997).
  Esses dados não se restringem ao Brasil. Em diversos países, as mulheres a partir dos anos 
setenta entram mais rápido e acentuadamente no mercado de trabalho. A crise do modelo fordista, 
como já foi mencionada, possibilitou que ocorresse uma alteração no perfil dos trabalhadores. 
  Em nossa pesquisa, ao contrário de alguns pensadores que afirmam ser desnecessário 
centralizar o trabalho como categoria de compreensão na análise das relações cotidianas (OFFE, 
1989), julgamos fundamental tratar dela afinal “a mudança tecnológica não destruiu o emprego 
como um todo, pois algumas ocupações foram  gradualmente sendo retiradas e outras foram 
induzidas em maior número (CASTELLS, 2011, p. VI). Ademais,  o universo da pesquisa é 
uma instituição de educação profissional, encontrar trabalho, capacitar-se é o foco. Os alunos 
e alunas expressam ao entrar na escola um desejo de se preparem, de se capacitarem para 
determinadas profissões, aumentar as suas habilidades e o nível educacional. 
  Ora, os sujeitos de nossa pesquisa situam-se numa classe social que vê o trabalho como 
parte de sua vida, como constituição de si, vê o salário como meio de sobrevivência, como o 
que lhe permite circular nos meios sociais e galgar status e reconhecimento. Aliás, se mulheres 
e homens se matriculam em cursos profissionalizantes, em especial na modalidade subsequente, 
haja vista que são dois anos de disciplinas destinadas objetivamente a específicas profissões, na 
maioria das vezes, é porque buscam aperfeiçoar-se num saber técnico. É verdade que muitos 
desses alunos e alunas se destinarão a trabalhos abstratos, imateriais, mas não se pode ignorar 
que os cursos de Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Desenvolvimento de Sistemas, 
entre outros, continuam formando técnicos para trabalharem no setor industrial. 
  Assim, cremos que os sujeitos discentes de uma educação profissional inserem-se na 
“classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2000)9. Para eles, o trabalho é “um momento 
efetivo de colocação de finalidades humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E, 
como tal, mostra-se uma experiência elementar da vida cotidiana, nas respostas que oferece 
aos carecimentos e necessidades sociais” (ANTUNES, 2000, p. 168). Isto não significa que 
não percebamos as diversas e profundas alterações por que o mundo passou no que diz respeito 
ao trabalho. Verifica-se diminuição de trabalhadores regidos pelo modelo taylorista-fordista, 
uma vez que novos modelos de gerenciamento industrial apareceram, entre eles, destaca-se 
o padrão toyotista; crescimento das “inúmeras formas de sub-proletarização ou precarização 
do trabalho”; ampliação do número de trabalhadores de classe média, especialmente no setor 

9 Segundo Antunes (2000), estão na classe-que-vive-do-trabalho os trabalhadores produtivos e os 
trabalhadores improdutivos.
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10  O número de mulheres que trabalham é superior ao número de homens que trabalham (ANTUNES, 2000).
11 Goffman (2008) emprega a palavra estigma como “referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o 
que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos” (GOFFMAN, 2008, p. 13). A partir daí 
compreendemos o conceito e passamos a empregá-lo como uma posição que o sujeito assume distanciada ou distinta do 
que a maioria da sociedade costuma assumir. Essa posição isolada, estigmatizada do sujeito pode fazer com que ele desista, 
posteriormente, de suas ações para que possa ser aceito no meio em que vive ou, ao contrário, pode fazer com que insista, 
avance em suas ideias a ponto de fazer com que, posteriormente, o grupo adote (ou compreenda) suas posturas.
12 Essa realidade acontece em muitos outros países. “Em nenhum país latino-americano os rendimentos de homens 
e mulheres com o mesmo nível de instrução são equivalentes” (ABRAMO, 2000, p. 116).

de serviços; exclusão de jovens e velhos do mercado de trabalho; alto índice de desemprego; 
aumento expressivo do número de mulheres na classe trabalhadora, sendo que estas ocupam 
muito mais trabalhos “precarizados, subcontratados, terceirizados, part-time etc.” (ANTUNES, 
2000, p. 191). 
  Se por um lado, as mulheres ocupam empregos precarizados o que faz que com elas 
se submetam à exploração e vivam com bastantes dificuldades, por outro lado, as mulheres 
buscam, por meio da profissionalização, constituir-se sujeitos ativos, entenda-se, sujeitos com 
capacidade de decidir, de escolher, de galgar uma posição de trabalhadora: “Somente a entrada 
maciça de mulheres no mercado de trabalho impediu uma queda no padrão de vida da maioria 
das famílias” (CASTELLS, 2011, p. VII). Sem dúvida a força de trabalho feminina afetou as 
bases econômicas e proporcionou uma conscientização feminina.
  É importante aqui salientar dois fatos que por vezes são esquecidos em uma parte das 
pesquisas que tratam da mulher no mundo do trabalho (HIRATA, 2002), primeiro, as mulheres 
estão não só no setor de serviços como também no setor industrial.10 Segundo, “as mulheres não 
estão a ser relegadas para serviços que exijam menor especialização: são empregadas em todos 
os níveis da estrutura e o crescimento do seu número de cargos é maior na camada superior 
da estrutura organizacional” (CASTELLS, 2007, 264). Portanto, a ascensão profissional das 
mulheres nas últimas décadas é fato irrefutável e o mercado continuará a incorporá-las em um 
ritmo alto e crescente. 
  Evidentemente que esse novo status não exterminou sinais de estigma11 em relação ao 
trabalho executado por elas. Ainda recebem salários mais baixos mesmo quando executam 
as mesmas tarefas que os homens12, executam a dupla jornada pois ainda são comprometidas 
com os afazeres domésticos sentindo-se responsáveis por eles, o aumento de escolaridade lhe 
proporcionou chances consideráveis de inserção em várias carreiras mas isto não significou 
em determinadas áreas gozar de respeitabilidade ou ocupar cargos de chefia. Ser a engenheira 
responsável por uma grande obra ou ser uma mecânica chefe em uma oficina ou a policial 
superior em um comando ainda são tarefas exóticas ou excepcionais dentro da nossa sociedade. 
Determinados deslizes nessas funções se provocados por homens passam despercebidos mas se 
são mulheres que erram parecem confirmar a inaptidão feminina para tais funções. 
  Abramo (2000) afirma que na indústria as mulheres estão em maior número ocupando 
funções em que se utilizam maquinarias velhas. Quando se trata de novas máquinas, são os 
homens que trabalham nelas. Mesmo nas seções ou setores industriais em que tradicionalmente 
se contratam mais mulheres (calçados, setor têxtil/confecções) quando passam a operar com 
máquinas modernas imediatamente são contratados homens para assumirem os postos. 

Na medida em que a empresa adota formas de organização do trabalho 
que requerem polivalência funcional de um determinado nível técnico 
que as mulheres não possuem, estas perdem suas antigas ‘vantagens 
comparativas (ou seja, eficiência e produtividade em determinadas 
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tarefas manuais que exigem precisão e destreza) e tendem a ser 
substituídas por homens nas etapas mais modernizadas do processo 
produtivo (ABRAMO, 2000, p. 128).

  Vemos, assim, que se de um lado a presença de mulheres no mercado de trabalho tem 
lhe proporcionado emancipação, ainda que limitada ou parcial, de outro lado, as artimanhas 
capitalistas inerentes ao mercado de trabalho transformam as mulheres em trabalhadoras 
bastante exploradas, uma vez que tem sido vista uma intensa desigualdade nas ocupações 
femininas (ANTUNES, 2000; HIRATA, 2002 e outros).
  Ao estudar a trajetória ocupacional de indivíduos se chega inevitavelmente a um outro 
lado da história: a intensa transição ocupacional e trajetórias fragmentadas que marcam grande 
parcela do empregado/desempregado brasileiro. Dentre as pessoas que estão mais propensas 
ao desemprego “estão as mulheres que buscam retornar ao mercado depois de uma carreira 
reprodutiva, ou que nele procuram se manter engajadas conciliando papéis ocupacionais e 
papéis familiares” (GUIMARÃES; GEORGES, 2009, p. 90).
  Também são as mulheres que sentem mais dificuldades de reingressar no mundo do trabalho13. 
Sexo, escolaridade e origem social são fatores que conduzem a certo tipo de trajetória, mas não 
são fatores únicos. Segundo Guimarães e Georges (2009), a representação acerca do próprio papel 
no mercado de trabalho parece ser mais relevante na construção de tomadas de decisão que têm 
homens e mulheres em sua vida profissional. As pessoas que ocupam carreiras ascendentes ou 
que reingressam mais rapidamente ao mundo do trabalho têm em torno de si o discurso em que 
“as microdecisões são orientadas principalmente por motivos profissionais” (GUIMARÃES e 
GEORGES, 2009, p. 108) ao contrário, aquele em que as microdecisões são fortemente orientadas 
por motivos familiares têm menos chances de reingressar e de se manter no trabalho. 
  Ora, aqueles cujas decisões são tomadas em consideração aos aspectos profissionais 
possuem mais chances de se manterem no mercado ou, quando desempregados, têm mais 
chances de retornarem a ter um emprego formal qualificado.  Fazem parte desse grupo “homens, 
brancos, chefes de família, e provenientes de meios sociais seletos que lhes propiciaram uma 
escolarização elevada cujo retorno lhes chega agora” (GUIMARÃES; GEORGES, 2009, p. 
93). Aqui a autora os associa a carreiras masculinas.
  Os que decidem de acordo com os propósitos familiares têm menos chances de ascenderem 
profissionalmente e quando desempregados, têm menos oportunidade de retornarem a empregos 
bem qualificados. Fazem parte desse grupo “homens, negros, e mulheres, brancas e negras” 
(GUIMARÃES; GEORGES, 2009, p. 93). A autora os associa a carreiras femininas. Mas as 
carreiras femininas e as masculinas não são segmentos que dividam os sexos. Há homens que 
também somente trabalha um turno pois precisam do outro para cuidar de filhos e há mulheres que 
inclusive abdicam de filhos, casamento porque não veem outra forma a não ser esta para alcançar. 
  Indiscutivelmente, homens e mulheres com precária escolaridade têm atualmente menos 
oportunidades de se colocarem em uma excelente posição profissional. Mas isto não é tudo. 
Como veem seu trabalho, como se posicionam em relação a ele é bastante crucial. O discurso 
de crescer profissionalmente, de alcançar metas, superar limites pode estar presente nas falas 
indistintamente de homens e de mulheres, mas comumente são elas que colocam a família em 
primeiro plano. São elas que muitas vezes abdicam de melhores colocações profissionais para 
cuidar dos filhos ou para cuidar dos pais idosos não só porque ainda prevalece um discurso 

13 Evidentemente, as dificuldades de reingresso não se devem simplesmente por serem do sexo feminino. 
As dificuldades se intensificam em se tratando de mulheres negras e pouco alfabetizadas. Gênero, Raça e 
Classe social são categorias que constantemente se entrecruzam.
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sociocultural que dita ser essa uma função feminina, mas porque algumas mulheres escolhem 
de modo convicto responsabilizar-se por esses cuidados e o mercado discrimina esses anseios 
pessoais. Independente de serem mulheres ou homens, aquele que optar por alcançar uma chefia 
de um determinado departamento é obrigado pelas circunstâncias trabalhistas de ceder menos 
tempo para a família para entregar todo o seu tempo a dedicação de sua carreira.
  Não é à toa serem as mulheres a estarem em maior número nas profissões que possuem 
jornada reduzida – part time – principalmente no setor de telecomunicações. A redução de jornada 
não implica menos trabalho ou menos opressão. Na verdade, essa redução no tempo está longe 
de ser o tão almejado tempo livre, o ócio. De qualquer modo, hoje já se registra o crescimento 
do número de mulheres que chefiam empresas e que chefiam famílias bem como do número 
de proprietárias de estabelecimentos (BRUSCHINI, 1998; ABRAMO, 2000). Essas mudanças 
também são sentidas e possivelmente também provocadas pelas instituições família e escola14.

14 Não raro, encontramos nas falas das meninas que seus pais e mães as incentivam a irem para a escola a fim de 
conseguir um bom emprego como se um bom emprego fosse tão importante ou melhor que um casamento.
15 Ficou conhecido como Reforma do Ensino profissional.

3.3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

  É sabido que as concepções que norteiam o mercado hoje são muito distintas das que o 
norteavam no século passado. Consequentemente, a educação, especialmente a profissionalizante, 
que contribui bastante na produção e reprodução das relações de trabalho, tem se aberto para 
discussões acerca de suas práticas pedagógicas.

O ensino tecnológico torna-se parte do processo de socialização e 
desenvolvimento do sujeito, enquanto forma de sua preparação e formação 
para o mercado de trabalho, atendendo ainda às suas necessidades 
profissionais de subsistência, efetivando o desenvolvimento de suas 
habilidades e aptidões. Essas competências aprimoradas no sujeito são as 
necessárias para sua atuação profissional frente à tecnologia e não as que 
supostamente o indivíduo possua (VERONESE, 2008, p. 36).

  A educação profissional, nos últimos quinze anos foi objeto de grandes discussões acadêmicas 
e também alvo de interesse dos sindicatos. A Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1996 consolidou a 
dualidade entre o último período da educação básica, que passou a ser chamado de Ensino Médio, 
e a Educação Profissional. O texto era ambíguo e não localizava a educação profissional nem 
no ensino básico nem no ensino superior. Assim, ocorreu a separação entre o ensino médio e a 
educação profissional oriunda de um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo – PL 1.603 
– que foi completamente contemplado no Decreto 2.208/9715.

Uma das consequências do Decreto 2.208/97, que regulamentou os artigos 
da LDB 9.394/96 relativo à educação profissional, foi a extinção do curso 
técnico integrado, modalidade de ensino praticada nas Escolas Técnicas e 
CEFETs desde 1942 e que visava à formação de técnicos de nível médio, 
uma das atividades consolidadas por essas escolas durante décadas de um 
trabalho considerado de alta qualidade (GARCIA; FILHO, 2010, p.  42).
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  Em 1997, mediante o Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997, houve a regulamentação dos 
artigos 36 e de 39 a 41 da Lei n. 9.394/96. A Reforma mudou o perfil das escolas profissionalizantes 
em todo o país. Ocorreram diversos encontros pedagógicos para serem estudadas e discutidas 
as novas ementas, propostas educativas que alteravam profundamente a organização curricular, 
avaliação, procedimentos, enfim, a cultura escolar. O ensino médio retoma legalmente um sentido 
puramente propedêutico, enquanto os cursos técnicos passaram obrigatoriamente a ser separados 
do ensino médio, sendo oferecidos de duas formas: Uma delas é a concomitante ao ensino médio, 
em que o estudante pode fazer ao mesmo tempo o ensino médio e um curso técnico, mas com 
matrículas e currículos distintos, podendo os dois cursos serem realizados na mesma instituição 
(concomitância interna) ou em diferentes instituições (concomitância externa). A outra forma é 
a sequencial, destinada a quem já concluiu o ensino médio e, portanto, após a educação básica. 
Enfim, segundo Frigotto et al. (2005) o Decreto n. 2.208 coibiu a pretendida formação integrada 
além de “regulamentar formas fragmentadas e aligeiras de educação profissional em função das 
alegadas necessidades do mercado” (FRIGOTTO et al., 2005, p. 25). 
  No início de 200316, tornou-se mais intensa a discussão acerca do Decreto 2.208/97, 
especialmente, no tocante à separação obrigatória entre o ensino médio e a educação profissional. 
Assim, em 23 de julho de 2004, o Decreto de n. 5.154/04 revoga o Decreto n. 2.208/97, definindo 
e regulamentando nova articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio, através da forma integrada. O recente decreto provocou alterações na organização 
curricular e pedagógica e na oferta dos cursos técnicos. Em 2004, a rede federal de educação 
tecnológica ganhou autonomia para a criação e implantação de cursos em todos os níveis de 
educação profissional e tecnológica. 
  A proposta de currículo integrado defendida por Frigotto et al. (2005) consideram dois 
princípios. O primeiro entende o homem como ser histórico-social que atua sobre a natureza 
para satisfazer suas necessidades e, consequentemente, produz conhecimentos como resultado 
da transformação da natureza e de si próprio. O segundo, a realidade concreta é uma totalidade, 
resultado de múltiplas relações. Nesse sentido, podemos afirmar que a partir do Decreto n. 5.154/04 
começou a ser implantado no CEFET-SE o currículo integrado, mas até os dias atuais há muitas 
discussões acadêmicas e pedagógicas acerca dele. Tais discussões acontecem com o propósito de 
que o currículo integrado se concretize plenamente.
  Dentro do interesse da pesquisa, é nosso propósito discutir acerca das relações de gênero que 
perpassam esse ambiente. A educação profissional é aquela que:

tendo o trabalho como princípio educativo, é processo de humanização 
e de socialização para participação na vida social e, ao mesmo tempo, 
processo de qualificação para o trabalho, mediante a apropriação e 
construção de saberes e conhecimentos, de ciência e cultura, de técnicas 
e tecnologia (GARCIA; FILHO, 2010, p. 50)

  De forma geral, matricula-se nesse tipo de instituição escolar quem objetiva logo procurar 
um trabalho, porque de fato já está em idade de trabalhar ou porque seus familiares aconselham 
a se prepararem cedo para o mercado. Não é a educação profissional que lhe garante o trabalho 
mas é a que lhe permite discutir as relações de trabalho. “... dentro de um mercado cada vez mais 
restritivo, as pessoas se educam, menos para encontrar um posto de trabalho, do que para saber 
confrontar-se com o mercado e levá-lo a alguma forma de redistribuição de renda” (DEMO, 1998, 

16 Em 2003, iniciou novo mandato do Governo Federal.
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17 No Brasil, desde a primeira edição do PISA, as mulheres obtiveram melhor desempenho médio em leitura do 
que os homens, enquanto estes se destacam em Ciên¬¬cias e Matemática. Essa questão pode ser melhor entendida 
nos artigos de ANDRADE et al. (2003) e FERREIRA e NUNES (2011).

p. 11). A educação profissional, além de preparar os/as discentes para o mercado de trabalho, 
proporciona “a compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, com as 
suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e 
crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas” (DEMO, 1998, p. 47). 
  É com essa postura que compreendemos ser demasiado importante discutir as relações de 
gênero dentro do cenário da educação profissional.

3.2.1 Educação Profissional e Gênero

  Em relação ao entendimento que vem sendo adotado nessa tese – gênero como constructo 
histórico social, ou melhor, gênero como performance – “... parece complicado acudir al plano 
biológico para explicar las diferencias educativas entre los sexos” (WEINER, 2010, p. 23) pois 
as diferenças em torno do sexo variam de acordo com cada cultura ou com cada circunstância 
e posição que se tenha de tomar na vida. 
  Isto tudo foi para dizer que existem hoje vários testes que avaliam o rendimento de meninos 
e meninas e, consequentemente, seus interesses pelas disciplinas, por cursos, trabalhos. Nunca 
é demais assinalar, entretanto, que os resultados de tais testes devem considerar que associados 
ao gênero estão outros fatores como etnia, classe e outros de cunho mais subjetivo com o 
entorno familiar, o currículo oculto, o material escolar de leitura etc. que podem direcionar 
preferências por disciplinas, criar determinadas habilidades e, no futuro, determinar escolhas 
profissionais. Não é diferente quando se passa a analisar a educação profissional.
  Diversas pesquisas assinalam que as meninas se dão bem em leitura, interpretação de 
texto, ao passo que os meninos nas disciplinas que envolvem cálculo. Na Alemanha, por 
exemplo, Häussler y Hoffman mostraram que entre os estudantes de 11 a 16 anos, as meninas 
se interessavam menos do que os meninos pelos estudos de física. Entre os garotos e garotas 
que se interessavam por ciências, foi possível também perceber que havia gostos diferentes: 
as meninas preferiam “la luz, el sonido y el calor” e os meninos preferiam “la mecânica, la 
electricidad y la radioactividad” (HÄUSSLER; HOFFMAN, 1997, 1998 apud WEINER, 2010, 
p. 28). Esses resultados coincidiam com a pesquisa anterior que apontavam mulheres mais 
próximas de carreiras como medicina e orientação e os homens por carreiras relacionadas com 
a física. Isto acontece em diversos outros países da União Europeia (WEINER, 2010). Aqui no 
Brasil os dados não são muito diferentes17. 
  Em uma escola profissional, conforme já foi dito, é fácil verificar essa distinção de escolhas. 
Nos EUA, em 1985, Klein (1985, apud BURGER et al., 2007, p. 255) havia constatado uma 
certa ausência das mulheres em determinadas disciplinas: as mulheres eram sub-representadas 
no campo da  ciência, da engenharia e da tecnologia. É interessante observar que tanto nos 
EUA como no Brasil, somente nas últimas décadas é que essa ausência começou a incomodar 
as feministas e/ou as estudiosas de gênero e daí começaram a problematizar. Lá a razão é 
que, nos últimos anos, têm poucos cientistas e trabalhadores cientistas (pesquisadores) para 
suportar (aguentar, apoiar) uma alta tecnologia voltada para uma economia sem o influxo de 
novos trabalhadores cientistas (BURGER et al., 2007). Aqui, houve uma oferta maior de cursos 
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profissionalizantes, a busca por melhor colocação no mercado levou as mulheres, anteriormente 
matriculadas no curso do magistério, a verem outras possibilidades de curso. A própria rede 
federal de educação profissional nos últimos 15 anos diversificou muito mais sua oferta. O 
interesse, no Brasil, talvez também tenha aumentado por conta das políticas públicas destinadas 
à igualdade de gênero.
  Quando o assunto são as escolhas pelos cursos profissionalizantes, vê-se em diversos países 
a segregação na matrícula. Considerando os cursos feitos depois dos estudos obrigatórios, de 
acordo com a publicação EACEA18 P9 Eurydice (2010, p. 62):

En Bélgica (Comunidad flamenca), en la enseñanza secundaria artística, 
casi dos de cada tres Estudiantes son chicas, y parece que esta tendencia 
sigue aumentando. 

Un reciente informe español muestra que, en la formación profesional 
de grado medio, hay itinerarios que son casi exclusivamente femeninos, 
como los relacionados con la salud, la imagen corporal y el sector textil, 
con una presencia  femenina superior al 90%. En el otro extremo, en 
los itinerarios profesionales que tienen que ver con el sector de la 
automoción,  la electrónica o la informática, el porcentaje de presencia 
masculina alcanza el 80% (IFIIE & Instituto de la Mujer, 2009). 

En Francia, el porcentaje de chicas en especialidades como materiales 
flexibles, secretariado/sistemas burocráticos, servicios sociales y 
sanitarios, y peluquería/belleza/servicios personales es muy elevado 
(cerca del 95%), y, por el contrario, muy bajo (menos  del 7%) en 
especialidades como ingeniería civil/construcción/carpintería e 
ingeniería (mecánica/eléctrica/electrónica). Entre 2000 y 2007, esta 
tendencia hay empezado a equilibrarse, pero muy lentamente (DEPP/
DVE, 2008, p. 39). 

En Italia, las chicas superan en número a los chicos en los centros de 
secundaria de orientación académica, especialmente los de la modalidad 
de ciencias sociales y pedagógicas (85%), y en las escuelas de arte 
(67%), pero en las escuelas técnicas es mayor el número de chicos 
(65,8%) (2006/07; ISTAT, 2009).

  Se partirmos para os dados nos cursos superiores, ver-se-á um indicativo similar aos 
estudos secundários. Guardadas as diferenças entre um grau e outro, uma vez que nos 
cursos superiores existem sujeitos amadurecidos do ponto de vista psicológico e acadêmico, 
os números denotam que tanto homens quanto mulheres não se livraram das experiências 
familiares e pedagógicas anteriores.

18 Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.
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Tabela 1 - Porcentagem de mulheres com um título de educação superior
por área de estudo, sobre o total de titulados, 2007.

UE-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU

A 61.8 57.8 64.4 64.7 52.0 52.9 73.1 56.4 65.3 64.3 63.1 55.9 55.5 74.3 74.1 :
B 75.9 75.1 73.3 76.0 81.2 74.6 92.7 79.1 65.0 78.9 72.4 69.8 75.4 90.1 86.7 :
C 25.5 23.2 33.9 24.8 36.2 17.9 34.2 16.2 39.5 26.6 22.5 30.4 18.7 28.7 30.2 :
D 68.9 61.4 68.9 67.8 65.5 73.3 80.8 65.0 69.3 61.9 71.3 74.1 74.0 82.5 78.7 :
E 78.3 75.2 75.7 75.5 73.3 77.8 92.4 76.2 76.8 81.9 71.8 91.9 89.5 91.1 81.7 :
F 40.2 32.9 58.9 38.9 35.7 42.5 43.2 39.7 50.4 35.9 36.1 52.5 37.1 38.8 38.4 :
G 52.6 53.6 49.8 45.2 18.9 55.3 56.3 42.9 43.0 56.6 47.0 50.6 55.9 56.3 46.3 :
H 48.7 52.0 48.8 57.9 39.0 39.3 51.5 54.9 53.1 47.8 36.9 43.9 00.0 53.0 48.3 :

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

A 71.6  55.8 52.0 59.4 68.9 64.0 64.3 69.1 65.5 69.5 62.0 55.7 60.4 32.3 55.8 47.2 
B 81.6  67.1 75.6 71.8 71.2 79.8 69.4 83.1 87.5 87.3 83.0 79.6 90.0 00.0 83.1 66.7 
C 24.7 28.7 17.8 18.5 33.4 29.2 32.2 21.1 32.4 22.1 28.9 21.1 32.5 30.4 24.3 22.8 
D 71.8 61.5 58.1 65.7 77.1 65.6 69.4 71.8 56.4 76.5 61.3 62.4 68.2 50.0 59.8 50.9
E 80.6 77.5 80.9 79.0 76.7 83.3 86.1 85.0 75.6 84.1 80.6 74.8 84.4 00.0 74.5 55.3 
F 29.3 46.1 20.2 32.5 45.4 43.5 61.9 36.4 40.5 44.5 42.9 37.5 35.7 00.0 32.9 45.2 
G 61.1 60.0 56.0 61.1 55.2 56.0 41.7 41.7 42.8 72.2 64.8 63.3 87.5 00.0 47.4 27.0 
H 49.8 00.0 50.1 48.1 58.3 58.4 40.9 58.5 49.7 54.7 64.6 62.5 48.1 00.0 52.4 52.7

Fuente: Eurostat (datos extraídos em Septiembre de 2009)

(*): UE – Unión Europea, BE – Bélgica, BG – Bulgaria, CZ – República Checa, DK – Dinamarca, DE – 
Alemania, EE – Estonia, IE – Irlanda, EL – Grecia, ES –España, FR – Francia, IT – Italia, CY – Chipre, LV 
– Letonia, LU – Lituania, HU – Hungria, MT – Malta, NL – Paises Bajos, AT – Austria, PL – Polonia, PT – 
Portugal, RO – Rumanía, SI – Eslovenia, SK – Eslovaquia, FI – Finlandia, SE – Suecia, UK – Reino Unido, 
IS – LI - Liechteinstein NO – Noruega. 
   
 A. Ciencias sociales, empresariales y derecho      
 B. Salud y bienestar social      
 C. Ingenieria, producción insdustrial y construcción     
 D. Humanidades y arte      
 E. Educación      
 F. Ciencias, matemáticas y informática      
 G. Servicios      
 H. Agricultura y veterinaria 

  Nos EUA, também essa diferenciação na escolha de carreiras é notável. Um estudo 
realizado pelo The National Women’s Law Center (NWLC) em 2005 referente à educação 
científica e técnica, com crianças entre 9 e 12 anos de idade revelou que: “females represent 
more than five out of six students enrolled in courses in traditionally female fields, but just 1 out 
of every 6 students in traditionally male courses” (NWLC, 2005, apud LUFKIN et al., 2007, p. 
427). Em outros estados, Segundo a mesma pesquisa, repetem-se as estatísticas:

In both Arizona and Washington, only nine boys are enrolled in 
cosmetology courses in the entire state, compared to 561 and 340 
girls, respectively. 427Across the 12 states, girls also make up 87% 
of childcare students and 86% of students in health-related courses 
(70% when nutrition-related courses are included. In Illinois, just 651 
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boys, compared to 7,731 girls, are enrolled in childcare courses. In New 
Jersey, all 40 nursing students are female. For example, no girls are 
enrolled in electrician courses in Illinois, masonry courses in Missouri, 
or plumbing courses in North Carolina (NWLC, 2005a, p. 6). According 
to 2004 data, just one girl in the entire state of Florida was pursuing 
plumbing, and only one was learning electronic equipment installation 
in New Jersey (NWLC, 2005, apud LUFKIN, 2007, p. 427, p. 428)

  No Brasil, os dados também surpreendem. Em uma pesquisa realizada pelo INEP (2005), já 
é possível perceber um número crescente de mulheres presentes em cursos profissionalizantes. A 
área cujo índice de matrícula possui o mais alto percentual de mulheres é a da saúde, fato observado 
em todas as regiões. E o menor percentual de matrícula de mulheres está na área de Indústria, fato 
que também se repete em todas as regiões. Na área de Química o número de mulheres é levemente 
superior ao de homens, mas é preciso ressaltar que nessa área se inclui o curso de Química de 
Alimentos onde se vê normalmente uma imensa matrícula feminina. A área de Construção Civil 
ainda tem consideravelmente um número de homens maior do que o das mulheres, mas na região 
Sudeste a diferença já é pequena. Embora a área de Informática não tenha essa ideia de força 
física, de desgaste corporal, ainda há forte a presença do contingente masculino. 
  No Brasil, de modo geral, as matrículas da Educação Profissional revelam que o número 
de mulheres estudantes é maior que o dos homens. Elas e eles se distribuem em todas as 
áreas. Mas em todo o país é possível verificar que há distinção nas escolhas por área e 
consequentemente por curso.
  A segregação percebida nesses vários países não se deve a falta de oferta nos cursos, ou 
seja, em princípio os/as jovens podem se quiser escolher qualquer curso não-tradicional ao 
seu gênero, então, no Brasil qualquer garota que venha a desejar cursar Eletrônica encontraria 
esse curso facilmente na oferta de um Instituto Federal (IF) ou mesmo de um Centro Federal 
de Educação Tecnológica (CEFET) de seu estado, por sua vez, também um garoto que queira 
cursar Serviços Hoteleiros ou Agenciamento e Guiamento de operações Turísticas não teria 
dificuldade. Na verdade, esses resultados díspares indicam “that these patterns are not the 
product of unfettered choice alone, but rather that discrimination and barriers are limiting 
young men’s and women’s opportunities to pursue careers that are nontraditional to their 
gender” (LUFKIN et al., 2007, p. 429). Além disso, implicam uma disparidade na ocupação 
profissional a ser exercida. 
  As razões são várias. Vão desde as relações presentes no âmbito familiar até as discriminações 
sofridas durante a atuação no mercado de trabalho. Lógico que, nesse momento, quando falamos 
de escolhas não convencionais, não estamos nos restringindo apenas às meninas que se inserem 
na física, por exemplo, mas também aos meninos que se inserem em enfermagem. Tanto eles 
quanto elas infringem o que é socialmente determinado. Assim, de modo sucinto, as razões para 
que eles não escolham as carreiras denominadas femininas nem elas às carreiras masculinizadas 
de acordo com National Centers for Career and Technical Education (NCCTE) (2003) são: 

(a) lack of early exposure to nontraditional occupations and role models; 
(b) student attitudes; (c) unsupportive career guidance practices and 
materials; (d) lack of encouragement to participate in math, science, 
and technology; (e) stereotyped instructional strategies and curriculum 
materials; (f) a chilly school/classroom climate that can result in student 
isolation; (g) lack of self-efficacy; and (h) limited support services. 
(apud em LUFKIN et al., 2007, p. 432)
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19 Ver conferência da Professora Dra. Maria Eulina Pessoa de Carvalho (2007) em que em que se demonstra a ausência 
das mulheres da produção cultural e científica. Para tanto, apresenta um levantamento em que mostra a distribuição 
por sexo dos ganhadores do Prêmio Nobel 1901-2007. Nessa mesma conferência, diz a professora: “Numa edição 
comemorativa dos 50 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, com perfis de 60 cientistas 
notáveis (CARVALHO & COSTA, 1998), encontram-se apenas sete mulheres entre 50 homens: Nise da Silveira 
(1905-1999), Carmen Portinho (1905-2001), Graziela Maciel Barroso (1912-2003), Maria von Paumgartten Deane 
(1916-1995), Marta Vanucci (1921- ), Carolina Martuscelli Bori (1924-2004) e Johanna Döbereiner (1924-2002). 
Em outra edição, mais recente (CANDOTTI, 2007), a lista de homens aumenta e a de mulheres proporcionalmente 
diminui: elas são sete para 93 homens: as mesmas já citadas, substituindo-se Maria von Paumgartten Deane por Maria 
da Conceição Tavares (1930- ). É interessante registrar que só duas mulheres presidiram a SBPC de 1949 a 2007: 
Carolina Bori, no período 1987-1989 e Glaci Therezinha Zancan, por dois biênios: 1999-2001 e 2001-2003”. In: 
CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. Gênero, educação e ciência - Conferência de Encerramento do I Seminário 
Gênero e Práticas Culturais, João Pessoa, 4 a 6 de setembro de 2007.

  Os pais e mães, muitas vezes, por desconhecimento ou por falta de interesse ou por conta 
de sua formação pouco apresentam aos filhos e filhas a diversidade de profissões. As escolas 
quando apresentam as profissões aos/as discentes, não raro, expõem as convencionais. Nos 
Institutos Federais e nas Universidades, também não existe uma política que possa acompanhar 
e assistir os alunos e alunas durante o curso. Também não há seminários ou palestras que tratem 
como comuns aos dois sexos as profissões mais extremas. Os alunos que gostam das disciplinas 
da área de exatas são vistos como “CDF” (crânio de ferro, indivíduo muito inteligente), mas 
quando se trata de alunas a situação é pouco mais grave, pois são vistas como esquisitas. De 
modo similar, quando um garoto expressa sua vontade por cursar Turismo passa a ser isolado, 
sendo tratado por colegas com piadas. Os/as professores/as não escondem o estranhamento 
quando veem situações desse tipo. 
  Se restringirmos as causas quanto ao fato de as garotas não escolherem as carreiras técnicas/
tecnológicas, boa parte das pesquisas apontam: a família que não a incentiva, a academia tem 
poucos modelos femininos19, não são dadas diversas informações acerca de determinadas 
profissões (BURGER et al., 2007). Na escola, a falta de incentivo é enorme: “In general, “smart” 
and “popular” are not synonymous during adolescence, and physics, being the least “cool” and 
most “nerdy”, is the hardest for girls to embrace” (BORG et al., (2005) apud  BURGER et al., 
2007, p. 261).
  Portanto, por ora o que se pode depreender é: “Chicos y chicas están todavía muy 
condicionados por los conceptos tradicionales de los roles de género a la hora de decidir lo 
que podrían y deberían hacer en su futura vida profesional (y personal)” (EACEA P9 Eurydice, 
2010, p. 109). 
  No Brasil foi elaborado, em 2004, o Primeiro Plano de Políticas para as Mulheres – I 
PNPM  - e paulatinamente algumas medidas estão sendo postas em prática. O I PNPM, de 
forma, contundente assinala que:

A escola é um dos grandes agentes formadores e transformadores 
de mentalidades. O preconceito de gênero, que gera discriminação e 
violência contra as mulheres, se expressa no ambiente educacional de 
várias maneiras. Conteúdos discriminatórios e imagens estereotipadas 
da mulher ainda são reproduzidos em materiais didáticos e 
paradidáticos, em diferentes espaços e contextos educacionais. E, 
atitudes preconceituosas de professoras(es) ou orientadoras(es) 
educacionais podem contribuir para que determinadas carreiras 
sejam vistas como “tipicamente femininas”, e outras “tipicamente 
masculinas” (BRASIL, 2004, p. 55).



65

3.3 SERGIPE

20 Para conhecer melhor as políticas elaboradas que envolvem gênero no Brasil ler o trabalho de Carvalho, 
M. E. e Rabay (2012).

  Em se tratando do estado de Sergipe, a comparação entre rapazes e moças remete à distribuição 
sexual das funções em uma sociedade em que os preconceitos do sexismo permanecem fortes, 
apesar de estarem diminuindo. Os homens são proporcionalmente mais numerosos nos setores da 
agricultura, do trabalho operário (indústria da transformação e construção civil e do transporte). 
As mulheres ocupam mais vagas no comércio, na prestação de serviços, na educação, na atividade 
social, na saúde e, claro, no trabalho doméstico (CHARLOT, 2006).
  Aliás, sobre “as juventudes sergipanas” constatou-se que tanto homens como mulheres 
pautam sua vida sobre “quatro pilares: família (28%), emprego (24%), estudos (16%), saúde 
(12%). Esses quatro assuntos abrangem 80% dos motivos de satisfação ou não Satisfação dos 
jovens em relação à vida” (CHARLOT, 2006, p. 48). Em nossa pesquisa os/as estudantes veem 
o trabalho como o que lhe permite circular nos meios sociais e galgar status e reconhecimento. 
  Para eles, o trabalho é “um momento efetivo de colocação de finalidades humanas, dotado 
de intrínseca dimensão teleológica. E, como tal, mostra-se uma experiência elementar da vida 
cotidiana, nas respostas que oferece aos carecimentos e necessidades sociais.” (ANTUNES, 
2000, p. 168). Não é em vão que se matriculam em uma escola profissionalizante. Os alunos 
e alunas expressam ao entrar na escola um desejo de se prepararem, de se capacitarem para 
determinadas profissões, aumentar as suas habilidades e o nível educacional: “Antes de 
mais nada, os jovens sergipanos vão à escola para conseguir um bom emprego ou, sob outra 
forma, para ‘ser alguém na vida’ e também, em particular quando se trata de moças, para ser 
independentes” (CHARLOT, 2006, p. 93). Esse objetivo é incentivado pela família.
  É o trabalho que os leva à escola e o que mais lhes preocupa gerando insatisfação com 
a vida. Pois é a partir de trabalho que pensam em casar-se, sustentar uma família, ou seja, “É 
preciso estudar, para ter um emprego. É preciso ter um emprego, para sustentar sua família. 
Esse é o raciocínio básico da maioria dos jovens sergipanos” (CHARLOT, 2006, p. 63). Em 
relação ao gênero há pouca diferença entre rapazes e moças quanto à valoração do trabalho: 
“Os rapazes conferem mais importância ao emprego (25,8% do conjunto de motivos, contra 
22,9% entre as moças)” (CHARLOT, 2006, p. 63). Também, não se observou distinção quanto 
ao assunto do desemprego de longa duração. 

  A escolha de carreiras é salientada mais uma vez quando se documenta que no ensino 
superior “as mulheres são 76,44% dos matriculados na área de educação e 27% na área de 
engenharia, produção e construção”. Ainda se destaca, de modo sucinto, a matrícula no ensino 
profissional em que “os meninos são 87,6% dos matriculados na área de indústrias, enquanto as 
meninas são 94,4% dos matriculados em secretariado”.
  No I PNPM, as questões de gênero estão associadas aos grupos minoritários como os 
negros/as e indígenas. Por isso um doa grandes avanços nesse documento, em nossa opinião, 
é a meta de “Incorporar diretrizes relativas a gênero, raça e etnia no âmbito da Educação 
Profissional e Tecnológica, inclusive por meio da participação ativa junto ao Fórum Nacional 
de Educação Profissional e Tecnológica” (BRASIL, 2004, p. 58)20.
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21 No IFS, o estágio é considerado obrigatório para os cursos técnicos integrados e subsequentes de Eletrotécnica, 
Eletrônica, Eletromecânica, Alimentos, Hospedagem, Agropecuária e Agroindústria.

  Em nossa pesquisa, os/as alunos/as não temem o desemprego necessariamente pois há 
certa confiança de que estudar no Instituto, especializar-se em um curso lhe garantirá trabalho, 
o discurso é “estudou na técnica tem emprego”. Ademais boa parte do corpo discente não 
experimentou estar empregado, logo, o temor do desemprego é menor. Entretanto, se 
considerarmos as questões de gênero, as disparidades são enormes: nos grupos focais, 
considerando estágio21 e trabalho, todos os 20 homens participantes trabalham ou estagiam; no 
caso das mulheres, das 17 participantes, apenas 4 estagiam ou trabalham.
  Em “Juventudes Sergipanas”, a maior diferença de gênero é quanto a de possuir ou não 
possuir renda pessoal, o número de jovens mulheres que dizem não ter salário algum é claramente 
superior ao número dos rapazes: “As moças estão ainda mais pobres ou dependentes do que 
os rapazes. Além disso quando possuem renda pessoal, essa é menor do que a dos rapazes” 
(CHARLOT, 2006, p. 135). O desemprego é sentido por elas como “desemprego mesmo, não 
é vocação de dona do lar” (CHARLOT, 2006, p. 152). Ter exclusivamente vocação para o lar é 
pouco provável de acontecer nos discursos das estudantes do Instituto. Há entre alunas e alunos 
difundida a ideia de que todos devem formar-se, empregar-se e só depois cuidar do lar. 
  No que toca à educação, há algumas diferenças a serem observadas: a) as mulheres passam 
mais tempo na escola enquanto os homens têm trajetória escolar com interrupções (abandono 
e retorno). Os motivos de desistência, tanto deles quanto delas, são vários, dentre os quais 
estão “oportunidade de trabalho (masc.: 41,8%; fem.: 13,4%); dificuldades financeiras (masc.: 
12,8%; fem.: 15,2%) gravidez (masc.:0,2% ; fem.: 21,2%)” (CHARLOT, 2006, p. 63).
  No IFS, embora não tenhamos dados oficiais, o índice de desistência é enorme. Através dos 
GF e das entrevistas foi possível perceber que as dificuldades de aprendizagem e de adaptação 
implicam abandono dos estudos, ao menos, abandonam o Instituto. De acordo com o que se 
comentou nos GF e nas entrevistas vários foram os depoimentos de que as disciplinas que 
exigem conhecimento matemático como Eletricidade, Lógica, acabam tendo índice alto de 
reprovação. Além disso, o cotidiano pedagógico do Instituto é muito diferente da rotina de uma 
escola estadual ou municipal, então, muitas vezes o estudante que acabara de sair do ensino 
fundamental, normalmente, uma pequena escola, depara-se ao entrar no IFS com uma dinâmica 
de estudos muito distinta e com uma estrutura administrativa e pedagógica que se diferencia da 
realidade anterior do aluno. 
  Enfim, o cenário das juventudes sergipanas presentes no IFS apontam para a necessidade 
de mudanças que possam cada vez mais minimizar os preconceitos do sexismo.
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Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a 
linguagem? Vejamos: eu estou bem sentado num lugar. Vem uma 
palavra e tira o lugar debaixo de mim. Tira o lugar em que eu estava 
sentado. Eu não fazia nada para que uma palavra me desalojasse 
daquele lugar. E eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ao 
retirar debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo 
com sua flauta de couro. O grilo feridava o silencio. Os moradores 
do lugar se queixam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da 
flauta. Agora eu pergunto: quem desestruturou a linguagem? Fui eu 
ou foram as palavras? E o lugar que retiraram debaixo de mim? Não 
era para terem retirado a mim do lugar? Foram as palavras pois que 
desestruturaram a linguagem. E não eu. (BARROS, 2001, p. 21)

  A educação é um campo de saber, lugar privilegiado, onde a problematização do sujeito não 
está de fora. É a partir do ensino que se suscitam novas formas específicas de sujeito; é a educação 
um campo discursivo em que saber e poder se bifurcam, logo, coube-nos a tarefa de abraçar tais 
palavras e tentar compreendê-las. Se por um lado elas possuem uma potência que assinala o 
estar na contemporaneidade, considerando que diversos campos científicos se interessam pelo 
subjetivo, pelas relações com o poder e pelas manifestações do discurso, por outro lado, sem 
dúvida, tais palavras, ou melhor, seus significados carregam a marca da tensão, da singularidade. 
  Por certo, os temas sobre os modos de subjetivação, em meio a relações de poder, a relações 
de identidade e diferença, bem como a possibilidade de encarar a verdade como transitória 
quer contextual quer universal e o entendimento de que o discurso é uma ficção que se (re) 
escreve no corpo, na vida e nas normas sociais e devem interessar ao pensamento pedagógico 
contemporâneo. O problema é que por mais que se reconheça a pluralidade dos discursos, como 
agora está em voga na educação brasileira, tem-se buscado o discurso mais apropriado, o que 
melhor possa justificar o ensino de todos os jovens, busca-se ainda generalizar sob a alegação 
de igualdade de oportunidades, por exemplo. O discurso da educação que vislumbra respeitar 
a diversidade, as minorias, depara-se muitas vezes na prática com a efetivação de um discurso 
pseudouniversal de prometer o melhor, o mais justo para todos. 
  Esses impasses entre o singular sujeito e a coletividade também têm ressonâncias na pesquisa. 
Trabalhar a singularidade dentro de uma pesquisa científica, lidar com a descontinuidade, 
com a dúvida quando o universo científico impõe certezas, encontrar as certezas e dar-lhes 
corpo científico constituíram-se como desafios da pesquisa. Tais desafios aproximaram-nos da 
corrente pós-estruturalista. Por certo, uma corrente que nos pareceu, em princípio, permitir a 
coexistência paradoxal entre a dúvida e a certeza, entre a rigidez e a flexibilidade, sem que isso 
fosse um transtorno ou o fim da cientificidade de um trabalho. 

4 O CURSO DA PESQUISA: DISCURSOS LIDOS, 
ESCRITOS E CONSTRUÍDOS
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  Mas o que é mesmo o pós-estruturalismo? É um campo com certa complexidade haja 
vista que seus adeptos apresentam algumas especificidades e divergências. Grosso modo, em 
comum, há a necessidade de descentralizar, tirar da pauta a universalização, operar contra 
a Razão que estabelece verdades como dogmas reduzindo as compreensões, estreitando os 
conceitos. Segundo Peters, é melhor referir-se a ele como “um movimento de pensamento” 
– uma complexa rede de pensamento – que corporifica diferentes formas de prática crítica. O 
pós-estruturalismo22 é, decididamente, “interdisciplinar, apresentando-se por meio de muitas e 
diferentes correntes” (PETERS, 2000, p. 29).
  No que mais nos interessa, a contribuição que os pós-estruturalistas legaram é de 
descentralizar a questão do sujeito. De modo mais sistemático, Hall (2003) estabelece cinco 
razões que justificam o abalo por que passou a estabilidade e coerência do sujeito moderno: 
a) a contribuição de Marx, que repudiou a ideia de universalização do homem; b) os estudos 
de Freud, que desestruturaram a lógica do racional por meio da ideia de inconsciente; c) a 
linguística de Saussure, que destacou o significado da linguagem como antecedente do sujeito; 
d) a contribuição de Foucault, que faz a genealogia do sujeito através do poder disciplinar; e) 
as teóricas feministas, que inseriram a subjetivação e o processo de identificação nas questões 
políticas e entenderam que as diferenças sexuais são produzidas. As diferenças sexuais são 
produtos da história, dos diversos discursos que circulam na família, na igreja, na escola. 
Mesmo que se perceba anatomicamente uma distinção entre homens e mulheres, o que dizem 
as feministas é que a compreensão que se faz dessa anatomia é uma compreensão proveniente 
do discurso.  Enfim, o conceito de identidade não é mais essencialista, mas “um conceito 
estratégico e posicional” (HALL, 2003, p. 108), pois as possibilidades de subjetivação são 
diversas e contraditórias, o sujeito é contingente. O pós-estruturalismo vai compreender que o 
sujeito, as subjetivações, o mundo, as formas de viver resultam das estruturas de linguagem. 
Conforme Peters (2000, p. 33), “o sujeito é descentrado e dependente do sistema linguístico, 
um sujeito discursivamente construído e posicionado na interseção entre as forças libidinais e 
as práticas socioculturais”.
  Daí o nosso interesse pelo caminho pós-estruturalista: ele desenvolveu formas bastante 
específicas e originais de análise: genealogia, desconstrução. A primeira

é definida por Foucault como uma metodologia que visa analisar o 
poder em seu contexto prático, ligado às condições que permitiram 
sua emergência, fazendo a análise histórica das condições políticas de 
possibilidade dos discursos; desta forma, o genealogista não busca a 
origem, mas a proveniência (FAÉ, 2004, p. 416).

  A genealogia nos parece apropriada pois nos ajuda a observar melhor as situações 
específicas inseridas na sociedade, construídas pela história.
  A segunda não é bem um método, mas, a partir dos estudos foucaultianos, a desconstrução 
não é um fim em si, mas uma forma que se pode utilizar para aprofundar os estudos, refazer 
os percursos e possibilitar a reconstrução. A desconstrução nos permite ver os fatos não na 
sua origem mas na sua emergência e ascendência. Portanto, são formas apropriadas para 

22 Vale ressaltar que o pós-estruturalismo não se restringe a apenas um acontecimento francês. Aliás, o termo tem 
origem nos Estados Unidos. Neste país, há um momento de singular repercussão em torno das leituras que se 
faziam de Derrida, Deleuze e Foucault. O momento nos EUA coincide com a emergência dos estudos culturais, 
então grupos minoritários, todos os/as feministas apelam para as leituras dos franceses como uma busca de 
respostas, de saídas que pudessem legitimar suas reivindicações. 
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fundamentar as críticas às instituições, entre elas instituições que exercem poder, grande 
influência na formação das pessoas. 
  De fato, os denominados pós-estruturalistas com quem fundamentamos a nossa pesquisa 
não publicaram nenhum livro cujo tema principal fosse educação. Foucault e Butler, como 
muitos outros pós-estruturalistas, se interessam pelas inter-relações que movem as ações 
humanas, como as relações de poder são exercidas, como os sujeitos vão se movendo de 
acordo com as contingências. Nesse sentido, ao nos interessar pelo universo escolar, o foco 
escolhido são as relações de gênero que se constroem nele e os modos de subjetivação que as 
alunas produzem. Não que essas relações se originem na escola, tampouco que ela seja o lócus 
exclusivo de relações permeadas de poder, mas certamente é a instituição escolar um espaço 
privilegiado de se observarem tais relações, afinal é nela que, todos os dias, vemos pessoas 
tão diversas juntas, quer pelo espaço quer pelos interesses acadêmico-profissionais. Diversas 
em seus credos, em suas etnias, em suas orientações sexuais, em seus anseios políticos. Em 
se tratando, de um Instituto Federal, encontramos diversidade ainda quanto à idade e quanto à 
classe social. No ensino integrado há mais jovens, no ensino integrado modalidade Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Jovens e Adultos (PROEJA) ou no curso superior há pessoas mais adultas. No curso superior 
de engenharia de produção há estudantes de famílias abastadas enquanto no curso PROEJA 
noturno alunos provenientes de camadas menos afortunadas. Nos cursos técnicos subsequentes 
há intensa presença de jovens tanto quanto de adultos, enfim, como diz Foucault (2000, p. 310) 
“estamos em mundo plural, no qual os fenômenos aparecem deslocados, produzindo encontros 
imprevistos”. A escola, sem dúvida, reflete a pluralidade existente no mundo.

4.1 SUJEITOS DA PESQUISA

  A população da pesquisa constituiu-se de alunas, alunos, ex-alunas e ex-alunos 
matriculados na última década no campus Aracaju do IFS nos cursos técnicos Integrados de 
Programação e Suporte em Sistemas Computacionais, Eletrotécnica e Eletrônica e nos cursos 
técnicos Subsequentes de Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Desenvolvimento de 
Sistemas, Análises de Processos Químicos e Segurança do Trabalho. A justificativa da escolha 
por tais cursos se deve ao fato de cinco dos cursos inserirem-se no eixo de Indústria e é nesse 
eixo onde há o menor registro de mulheres matriculadas no Brasil (INEP, 2008) fato também 
registrado no IFS. Desenvolvimento de Sistemas é outro curso com pouco índice de alunas 
matriculadas. Segurança do Trabalho tem ligeiramente maior presença feminina e nos serviu 
para contraponto. Adiante, apresentaremos um levantamento feito acerca dos dados sobre 
alunas e alunos matriculadas/os em tais cursos no IFS, nos últimos dez anos. 
  Os cursos Técnicos Integrados duram, no mínimo, quatro anos e os Subsequentes, no 
mínimo, dois anos. Como o trabalho abrangeu uma década, foram encontrados, no levantamento, 
alunos/as já formados/as ou não. Entre eles houve os que trancaram o curso ou o abandonaram, 
os que já se inseriram no mercado de trabalho e os que não. Além de elegermos mulheres, 
também selecionamos homens matriculados no IFS para sujeitos da pesquisa pois a pesquisa se 
situa nas relações de gênero. As relações não excluem um dos sexos. As relações de gênero e 
de poder compreendem a interação, o diálogo entre mulheres e homens. Ademais, escolhemos 
alunos para que estivessem presentes nos grupos focais a fim de ouvi-los, principalmente, falar 
sobre as mulheres. No discurso colhido por meio dos grupos focais priorizamos verificar o 
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que eles dizem acerca delas. O que dizem os alunos sobre ter colegas mulheres nos cursos, ter 
colegas no trabalho etc. Assim, os rapazes foram convidados nas conversações a falarem não 
necessariamente sobre eles, mas sobretudo sobre elas.
  Assim, foram realizados cinco GF no período de um ano: o primeiro foi no início de 2011 
e o último no início de 2012, nos quais mantivemos uma conversação com 37 alunos/as, além 
de um operador de câmera, uma relatora e três professores que viabilizaram os contatos. Seis 
entrevistas, a primeira em 2009, três no princípio de 2011 e duas no final de 2011. 
  Ao escolhermos os sujeitos da pesquisa, procuramos participantes que partilhassem 
determinadas características como critério de homogeneidade – jovens estudantes do IFS da 
última década, que aceitassem espontaneamente participar da pesquisa – e como critério de 
heterogeneidade – jovens de ambos os sexos, diferentes cursos, que trabalhassem em quaisquer 
serviços ou que não fossem ainda trabalhadores. Não tivemos a pretensão, nem poderíamos, de 
representar uma população como um todo (não houve a preocupação com a representatividade). 
A análise do discurso (AD) é fundamentalmente de natureza qualitativa mas com o intuito de 
ilustrar utilizamos alguns gráficos e tabelas que exemplificassem algumas situações.
  As transcrições das entrevistas e dos GF foram tomadas como textos, ou seja, passamos 
a compreender o discurso não como resultado absoluto de uma fala em que o sujeito expressa 
o que pensa por meio de floreios, mas como uma conexão entre a história e a materialidade 
do discurso. Os acontecimentos discursivos consideram as condições de produção e as 
manifestações de uma língua. Assim, tomaremos a fala dos sujeitos como discurso e não como 
um texto meramente reflexo de uma configuração linguística, mas como uma dispersão de 
textos, mesmo porque os/as discentes são sujeitos inseridos submetidos a diversas condições 
sociais, culturais e econômicas. O discurso será entendido como “um tipo de sentido – um efeito 
de sentido, uma posição, uma ideologia – que se materializa na língua, embora não mantenha 
uma relação biunívoca com recursos de expressão da língua” (POSSENTI, 2009, p. 16). 
  Tradicionalmente temos um legado que nos ensinou a procurar no discurso a significação 
adequada com os pressupostos teóricos, a origem reveladora da formação do sujeito, a unidade 
do texto que permitisse a coerência e a criação como marca de uma individualidade. Ao contrário 
desse legado, tentamos empregar como estratégias para AD “a noção de acontecimento, a de 
série, a de regularidade e a de condição de possibilidade” (FOUCAULT, 2004, p. 54).

4.3 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE:
DISCURSO DE PEDRAS E PALAVRAS

  O Instituto Federal de Sergipe é uma instituição que completou cem anos de história e 
de contribuição na formação acadêmica e profissional em Sergipe. Em 1909, o presidente 
Nilo Peçanha assinou um decreto que instituía a criação de Escolas de Aprendizes Artífices. O 
objetivo maior era prover as classes proletárias de meios que garantissem a sua sobrevivência. 
Na origem dessas instituições, é fácil identificar que elas funcionavam como “instrumento de 
governo no exercício de política de caráter moral-assistencialista” (INEP, 2008, p.13). Mesmo 
assim, a educação profissional e tecnológica, por meio dessas escolas, procurava atender aos 
desafios que o processo econômico – agroexportador – do país exigia.
  Uma das escolas foi criada em Aracaju, que no primeiro ano de efetivo funcionamento, em 
1911, contava com 120 alunos matriculados, dos quais apenas 69 concluíram. Segundo Patrício 
(2003), nenhuma aluna foi matriculada na primeira turma. Somente em 1944, as mulheres 
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4.3.1 IFS: o corpo discente

prestaram exame para seleção discente. Assim, foram criados os cursos de Corte e Costura e 
o de Chapéus, Flores e Ornatos. Porém, só se formaram quatro alunas em 1947. Desse modo, 
foram suprimidas as vagas para as mulheres e somente quinze anos depois, com a implantação 
dos cursos técnicos, as mulheres voltariam à Escola; dessa vez para o curso técnico de Estradas.
  Foram muitas as transformações político-pedagógicas pelas quais passou a Escola Técnica 
Federal de Sergipe para que pudesse acompanhar as transformações econômicas e políticas 
do país. Nas duas últimas décadas, precisamente, sofreu profundas alterações no campo 
administrativo que se reverteram consequentemente em alterações no campo pedagógico 
(SANTOS, 2012).
  O IFS, a partir de 2009, passou a ofertar cursos técnicos e tecnológicos respeitando o 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia. Seus 
cursos inserem-se nas modalidades de técnico em nível médio (Integrado, Integrado EJA e 
Subsequente) e superior (Tecnólogo, Licenciatura e Engenharia).

  No primeiro semestre de 2012, considerando todas as modalidades de ensino, o Campus 
Aracaju possuía matriculados 4114 discentes, desse total 1995 são mulheres. 

Gráfico 1 - Campus Aracaju

Fonte: Elaborada a partir dos dados cedidos pela Pró-Reitoria de Administração – IFS

  Com essa presença feminina, percebe-se um equilíbrio no percentual de matrícula o que 
diz respeito ao sexo e poderíamos dizer certamente que a escola hoje é interesse de homens 
e mulheres sergipanos. De modo geral, a discrepância numérica de docentes não se repete na 
matrícula dos discentes. Isso pode ser confirmado também se considerarmos somente os cursos 
subsequentes e integrados, os quais compreendem o total de 2412, sendo que destes 1060 são 
mulheres, o que corresponde a 44%.
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Gráfico 2 - Campus Aracaju: Subsequente e Integrado

Fonte: Elaborada a partir dos dados cedidos pela Pró-Reitoria de Administração – IFS

  Porém, ao observar as coordenações ou os cursos em que estão matriculadas, é possível 
perceber a segregação já apontada desde a introdução deste trabalho. Para melhor ilustrar 
a segregação sexual na matrícula, vamos considerar os cursos dos sistemas Integrado e 
Subsequente referentes aos últimos 2 anos (2011-2012), período em que se realizam os GF e a 
análise dos dados da pesquisa:

Tabela 2 - Campus Aracaju: Cursos Subsequentes e cursos integrados de 2011

Cursos Subsequentes 2011 Qtde Masc. % Fem. %

Agenciamento e Guiamento 8 2 25,0 6 75,0

Alimentos 115 13 11,3 102 88,7

Análise e Processos Químicos 4 1 25,0 3 75,0

Construções Prediais 8 4 50,0 4 50,0

Desenvolvimento de Sistemas 8 7 87,5 1 12,5

Edificações 258 133 51,6 125 48,4

Eletrônica 124 115 92,7 9 7,3

Eletrotécnica 218 196 89,9 22 10,1

Guia de Turismo 113 19 16,8 94 83,2

Hospedagem 99 17 17,2 82 82,8

Informática 110 89 80,9 21 19,1

Petróleo e Gás 41 28 68,3 13 31,7

Química 115 54 47,0 61 53,0

Química de Alimentos 2 0 0,0 2 100,0

Segurança do Trabalho 249 99 39,8 150 60,2

Serviços Hoteleiros 6 1 16,7 5 83,3

Subtotal 1478 778 700
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Fonte: Elaborada a partir dos dados cedidos pela Pró-Reitoria de Administração – IFS

Tabela 3 - Campus Aracaju: Cursos Subsequentes e cursos integrados de 2012

Cursos Integrados 2011 Qtde Masc. % Fem. %

TI - Agenciamento e Guiamento 4 0 0,0 4 100,0

TI - Alimentos 93 14 15,1 79 84,9

TI - Análise e Processos Químicos 39 22 56,4 17 43,6

TI - Construção Civil 32 19 59,4 13 40,6

TI - Edificações 117 66 56,4 51 43,6

TI - Eletrônica 95 83 87,4 12 12,6

TI - Eletrotécnica 107 94 87,9 13 12,1

TI - Informática 122 83 68,0 39 32,0

TI - Programação e Suporte em Sistemas Computacionais 30 24 80,0 6 20,0

TI - Química 94 40 42,6 54 57,4

TI - Química em Alimentos 22 5 22,7 17 77,3

TI - Serviços Hoteleiros 32 8 25,0 24 75,0

Subtotal 787 458 329

Total 2.265 1.236 1.029

Cursos Subsequentes 2012 Qtde Masc. % Fem. %

Agenciamento e Guiamento 4 1 25,0 3 75,0

Alimentos 92 12 13,0 80 87,0

Análise e Processos Químicos 3 1 33,3 2 66,7

Construções Prediais 4 4 100,0 0 0,0

Desenvolvimento de Sistemas 10 5 50,0 5 50,0

Edificações 298 166 55,7 132 44,3

Eletrônica 107 99 92,5 8 7,5

Eletrotécnica 193 174 90,2 19 9,8

Guia de Turismo 120 26 21,7 94 78,3

Hospedagem 128 22 17,2 106 82,8

Informática 101 88 87,1 13 12,9

Petróleo e Gás 104 73 70,2 31 29,8

Química 119 57 47,9 62 52,1

Química de Alimentos 1 0 0,0 1 100,0

Segurança do Trabalho 304 123 40,5 181 59,5

Serviços Hoteleiros 1 0 0,0 1 100,0

Subtotal 1589 851 738

Cursos Integrados 2012 Qtde Masc. % Fem. %

TI - Alimentos 129 25 19,4 104 80,6

TI - Análise e Processos Químicos 2 2 100,0 0 0,0
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TI - Construção Civil 5 4 80,0 1 20,0

TI - Edificações 154 93 60,4 61 39,6

TI - Eletrônica 110 98 89,1 12 10,9

TI - Eletrotécnica 119 104 87,4 15 12,6

TI - Informática 157 109 69,4 48 30,6

TI - Programação e Suporte em Sistemas Computacionais 3 3 100,0 0 0,0

TI - Química 134 60 44,8 74 55,2

TI - Química em Alimentos 4 1 25,0 3 75,0

TI - Serviços Hoteleiros 6 2 33,3 4 66,7

Subtotal 823 501 322

Total 2.412 1.352 1.060

Fonte: Elaborada a partir dos dados cedidos pela Pró-Reitoria de Administração - IFS

Fonte: INEP - 2009

  Tanto em 2011 quanto em 2012 - (ver tabelas 2 e 3) -, observa-se que a presença de 
mulheres em relação ao número de homens é mais forte nos cursos de Química de Alimentos, 
Alimentos, Serviços Hoteleiros, Hospedagem, Análise de Processos Químicos e Agenciamento e 
Guiamento. Segundo Petersen (2001), as mulheres foram incorporadas às profissões constituídas 
de prestação de serviços a outrem definidas ao longo da história como funções femininas. Por 
que razão Alimentos e Hospedagem são os cursos mais procurados pelas meninas?
  Conforme Barret apud Apple, 1998, p. 15: 

Há uma correspondência entre os tipos de ocupação em que as mulheres 
tendem a se concentrar e a divisão de trabalho na família. Os serviços, as 
profissões que envolvem cuidados com alimentação e saúde, o serviço 
doméstico, o vestuário, as necessidades humanas, etc., são todos parte 
dessa relação entre o trabalho dentro e fora de casa. 

  Se considerarmos os cursos em que há menos matrícula das meninas, estão Eletrotécnica, 
Eletrônica e Desenvolvimento de Sistemas. Em tais cursos não têm ocorrido sinais de que o 
número de alunas venha a aumentar. Haverá implicações dessa matrícula com o número de 
professores/as da instituição? 
  Em pesquisa publicada pelo INEP (2009), constatou-se que não somente as mulheres são 
minoria nos cursos técnicos ofertados pela rede federal de educação profissional, mas  também 
ao saírem das escolas elas não necessariamente atuam nas carreiras correspondentes.

Tabela 4 - Principal tipo de atividade do egresso no trabalho atual, segundo gênero

TIPO DE ATIVIDADE Total Masculino Feminino

Base 1895 1300 595
Atividade técnica 57% 65% 41%

Atividade administrativa 19% 14% 29%

Atividade gerencial 6% 6% 4%

Atividade comercial 10% 8% 15%

Outra 8% 7% 11%
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Fonte: INEP - 2009

23 O referido manual é entregue ao aluno(a) no início do ano letivo pelo IFS.

Tabela 5 - Relação do trabalho atual do egresso com a formação técnica recebida, segundo gênero.

  Ressaltamos essa pesquisa para mostrar que se menos mulheres do que homens fazem 
cursos técnicos e tecnológicos bem menos ainda são aquelas que, depois de formadas, seguem 
a carreira profissional correspondente ao curso técnico e/ou tecnológico.

 Total Masc. Fem.

Base 1.895 1.300 595
Fortemente relacionada c/ a área profissional do curso técnico 54% 59% 42%

Francamente relacionada c/ curso técnico anterior 23% 22% 24%

Não tem nenhuma relação com o curso anterior 23% 19% 34%

  Ora, diversas pesquisas mostram a inexpressiva presença das mulheres nas carreiras ditas 
masculinas. Todas elas enumeram diversas dificuldades para cursarem, para se estabelecerem 
no mercado. Muitas dessas pesquisas, inclusive, relatam o preconceito de que são vítimas as 
mulheres durante o curso ou durante a atuação no emprego. Não raro, há relatos em que até 
fazer perguntas na aula ou nos estágios são atitudes difíceis de serem tomadas, pois há um 
temor. Apesar disso, algumas mulheres estão nesses cursos e persistem. 
  Normalmente, o curso técnico proporciona maiores chances de colocação no mercado de 
trabalho, o que poderá ser constatado através dos relatos das entrevistas e dos grupos focais. 
  Se tomarmos como exemplo o curso de Segurança do Trabalho, veremos o seguinte: o 
perfil do profissional exige que ele seja capaz de: 

É um técnico com capacidade para gerir negócios relacionados 
com saúde, prevenção e proteção do trabalhador e das empresas, 
observando riscos, analisando situações, teorizando soluções, 
sintetizando ações, aplicando e coletando dados que permitam 
verificar e corrigir os rumos dos processos laborais, sendo apto a agir com 
eficácia profissional, bem como pensar sistêmica e estrategicamente, 
fazer abstrações, criar e inovar, aprender a aprender, tomar decisões, 
planejar, organizar e controlar processos, identificar riscos potenciais, 
cargas física e psíquica como fator de perdas na execução das tarefas, 
avaliar perdas de um sistema, interpretar as legislações e normas de 
SST, planejar e executar programas e projetos de análise de riscos, criar 
medidas para antecipação dos riscos, visando garantir a integridade física 
do trabalhador, da propriedade e do meio ambiente, proporcionando o 
crescimento do ser humano, da sua cidadania e a sobrevivência das 
instituições públicas e privadas. (Manual do técnico em Segurança do 
Trabalho, IFS, grifo nosso)23

  A socióloga Hirata (2003, p. 151) diz que “A complexidade que caracteriza o trabalho 
hoje está mais dividida e alocada aos homens, em termos de trabalho de equipe. As mulheres 
estão mais alocadas em linhas de montagem, em trabalho com cadência e repetitivos”. Em 
Segurança do Trabalho, ações de cuidar, planejar, organizar e controlar processos fazem parte 
da rotina profissional.
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  Por meio das entrevistas e dos grupos focais com alunos e alunas do IFS, tentamos entender 
se, de fato, mulheres e homens precisam ter antes um perfil para se especializarem em cursos 
específicos. Não serviria para o curso de Eletromecânica uma mulher com capacidade de prevenção 
e de proteção (características retiradas do perfil acadêmico de Segurança do Trabalho – IFS)? 
  O perfil do técnico em Eletrônica menciona executar, controlar, coordenar, avaliar, mas 
se em Segurança do trabalho o perfil do técnico está direcionado a cuidar de pessoas, em 
eletrônica, embora o destino final seja beneficiar as pessoas, as funções se ligam a máquinas, 
a subsidiar programas. 

Deverá possuir formação educacional humanista e tecnológica que 
desenvolva valores éticos; conhecimentos científicos e técnicos; 
capacidade de abstração, visão espacial, criatividade e habilidade 
motora; formação de consciência crítica dos aspectos humanísticos, 
sociais e profissionais; capacidade de reflexão e pensamentos autônomos; 
capacidade de expressão escrita e oral. Assim, almeja-se um processo 
de formação profissional que permita ao Técnico em Eletrônica 
planejar, organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar planos 
e programas de manutenção e instalação de sistemas, equipamentos e 
instrumentos; atividades de pesquisa e desenvolvimento; atividades 
relacionadas à documentação técnica; planos orçamentários de projetos; 
atividades relacionadas ao controle de qualidade industrial; emissão 
de pareceres técnicos; treinamento de pessoal. (Manual do técnico em 
Eletrônica, IFS, grifo nosso).

  O que nos disseram as alunas entrevistadas? Concordaram as técnicas em Eletrotécnica que 
antes do curso já possuíam tais exigências feitas no guia acadêmico? Não são elas excelentes 
cuidadoras? Por que não podem ser ao mesmo tempo possuidoras de capacidade de abstração e 
zelosas? Não serve para o curso de Eletrotécnica uma mulher que gosta de trabalhos repetitivos, 
rotineiros? É no rastro dos modos de subjetivação que incursionamos a pesquisa.
  No IFS, atualmente, as alunas estão matriculadas em todos os cursos. Há cursos que estão 
presentes na grade do Instituto desde a década de 70: Construções Prediais, Eletrotécnica, 
Química e os mais novos que começaram a se fazer presentes na primeira década do século 
XXI: Desenvolvimento de Sistemas, Turismo, Alimentos. As alunas estão tanto nos cursos mais 
antigos quanto nos mais recentes.
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Que sabemos nós da verdade e da não-verdade? O que é mais 
verdadeiro? Pintar a boca de batom ou deixar o lábio em cor 
natural? O que é mais verdadeiro, forçar uma situação, para 
fazer prevalecer a própria vontade, ou abrir mão de um desejo, 
a fim de evitar um choque? Que são nossos desejos, que não se 
podem atravessar?  Uma pintura no rosto, um anel de pedra azul, 
um pedaço de chocolate, uma conversa na esquina, um passeio 
de barco, um disco preferido, o livro de cabeceira, o vestido da 
moda, o decote violável, a fruta madura, uma flor no jarro. Que 
diferença faz na ordem universal? (CUNHA, 2000, p. 54). 

  Sem dúvida, a realização dos grupos focais – GF – foi um momento bastante instigante. 
As falas já transcritas nos asseguraram que é uma técnica fundamental quando se quer colher, 
de modo mais livre, opiniões. O GF é:

uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local 
e durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que 
fazem parte do público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo 
coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações 
acerca de um tema específico (CRUZ NETO et al., 2002, p. 05).

  E foi por meio de um caloroso diálogo que ouvimos rapazes e moças debaterem acerca do 
tema profissionalização das mulheres, a construção de sua subjetivação na contemporaneidade. 
Visivelmente, durante o debate um ou outro assunto emergiam, mas procuramos, na medida do 
possível, direcionar a conversa para a vida acadêmica no IFS.
  Passamos agora a informações gerais sobre os GF. Em todos os focais, estivemos 
presentes, além dos sujeitos da pesquisa, eu, como moderadora, e um rapaz como operador 
de câmera. O primeiro focal contou com ex-alunos e ex-alunas, o segundo com alunos, o 
terceiro com alunos e alunas, o quarto com alunas e o quinto com alunos e alunas. No início do 
focal, apresentávamo-nos como professora da instituição e como estudante do doutorado em 

5 TENDA DOS DISCURSOS: PODERES 
ATRAVESSAM E VERDADES VÃO E VÊM

5. 1 OS GRUPOS FOCAIS



80

educação da UFS, falávamos-lhes rapidamente sobre a pesquisa, agradecíamos a participação 
de todos, explicávamos-lhes a necessidade de filmar e gravar a conversa e garantíamos-lhes 
sigilo quanto aos nomes. Assim, eles se apresentaram, dizendo os nomes, idade, curso e o 
ano em que se formariam. A seguir, passamos um vídeo24 intitulado “Mulheres” usado como 
pretexto para iniciarmos a discussão. Durava em torno de cinco minutos e continha imagens com 
trabalhadoras: astronautas, caminhoneiras, policiais, eletricistas, artistas do rock, carpinteiras, 
pedreiras, políticas, escritoras, enfim, eram imagens de mulheres que exerciam profissões 
conhecidas historicamente como masculinas. Além dessas imagens, uma imagem com a função 
maternidade abria e fechava rapidamente o vídeo. Como pano de fundo havia a música “Vai 
(Menina amanhã de manhã)” de Tom Zé durante toda a apresentação.
  Terminada a apresentação, fizemos a primeira pergunta: “E, então, o que vocês acharam do 
vídeo?” Essa foi uma pergunta que elegemos como geradora do debate, a partir das respostas 
dadas a ela, vinham outras perguntas. Embora houvesse um roteiro, cada focal era estruturado 
em torno das respostas obtidas. Os GF duraram em torno de uma hora e trinta minutos, todos 
foram gravados e transcritos, conforme já dito. 
  No início, planejávamos realizar 2 focais, a saber: um com ex-alunos e ex-alunas e outro 
com alunos e alunas. Depois da realização do primeiro, fomos sentindo outras necessidades 
e passamos a confeccionar outros focais. Na verdade, os focais passaram a ser organizados 
na medida em que um se realizava. Os grupos focais foram orientados a partir dos estudos de 
Barbour (2009), Cruz Neto et al (2002), entre outros.

Primeiro Focal25

  Como dissemos anteriormente, ministramos aulas de língua portuguesa no IFS, apesar 
disso não conhecíamos muitos alunos haja vista que trabalhava no campus Lagarto e somente 
no segundo semestre de 2008 transferiram-nos para o campus Aracaju – campo empírico da 
pesquisa –. Uma ex-aluna de Desenvolvimento de Sistemas26 contatou pessoas que estudaram 
no IFS na época dela por meio de telefonemas e e-mails, logo, se acertou a realização do 
primeiro grupo focal.
  O primeiro grupo focal – ex-alunos e ex-alunas – foi realizado numa tarde de 16 de 
janeiro de 2011. Como a maioria dos participantes trabalhava, o consenso era que o encontro 
se realizasse em um domingo, assim, às 17h30min iniciou-se o focal. Embora pertencessem 
a cursos distintos, todos se conheciam e, eventualmente, se encontravam para relembrar “os 
tempos de escola”.
  Havia 10 participantes, a saber: Desenvolvimento de Sistemas (6), Segurança do Trabalho 
(1), Eletrônica (2) e Desenho e Construções Prediais (1). Teve duração de 90 minutos, foi 
gravado em áudio e vídeo, posteriormente transcrito em 58.110 caracteres sem espaço. Teve 
como moderadora a própria pesquisadora, que também exerceu a função de relatora, e um 

24 O vídeo foi organizado por três pessoas: eu passei as ideias, o professor de língua portuguesa do IFS Gilvan 
Costa escolheu a música de pano de fundo e as imagens na internet e um técnico do laboratório de Informática do 
IFS Thiago confeccionou as imagens e som de modo que se tornassem um minidocumentário.
25 Há no apêndice C uma síntese dos dados de todos os focais.
26 Esta aluna foi a que me concedeu uma entrevista – Aurélia. Primeiro realizei com ela uma entrevista, após a 
entrevista é que acertamos os detalhes para que se realizasse o focal, do qual ela não participou.
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27 Também já havia realizado entrevistas com duas alunas de Segurança do Trabalho.
28 Os nomes dados a todos/as participantes dos GF são fictícios.

operador de filmagem. Em virtude das férias no IFS nesse período, o GF foi realizado na casa da 
pesquisadora, sendo reservada uma sala simples contendo, apenas, um sofá, televisão e DVD.
  Entre os participantes, hão de se destacar algumas peculiaridades. A maioria deles era de 
Desenvolvimento de Sistemas, razão fácil de perceber já que a pessoa que os contatou era desse 
curso. Havia uma ex-aluna de Segurança do Trabalho que muito nos serviu para perceber alguns 
contrastes27. O participante de eletrônica havia se formado em 2001, quando todos os demais se 
formaram em 2009; ele era o mais velho dos homens, tinha 29 anos de idade; uma participante 
não havia sido convidada – a de construções prediais – mas se fez presente. Explicamos: A 
ex-aluna de eletrônica comentou com sua mãe que iria participar de uma discussão sobre “as 
relações estudantis” no Instituto, esta demonstrou interesse e resolveu acompanhar a filha. 
Portanto, a mãe da ex-aluna de eletrônica, também ex-estudante do IFS, do curso de Desenho 
e Construções Prediais modalidade PROEJA, formada em 2010, foi uma das participantes, ela 
tinha 42 anos de idade e era a única do focal cujo estado civil era casada.

  Assim, os participantes28:

  Débora – ex-aluna do subsequente, estudou no IFS entre 2005 e 2007 Eletrotécnica e 
entre 2007 e 2009 Desenvolvimento de Sistemas. Hoje, é Gerente de Suporte, tem 25 anos e é 
Formada em Gestão de TI.
  Vanessa – ex-aluna do subsequente em Desenvolvimento de Sistemas, estudou entre 2008 
e 2010. Hoje, não está trabalhando, tem 20 anos e cursa Biblioteconomia.
  Ítalo - ex-aluno do ensino médio entre 2005 e 2007 e, posteriormente, aluno do técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas entre 2007 e 2009. Hoje, trabalha como Técnico de Suporte, tem 
22 anos e ainda não cursa o ensino superior.
  Igor – ex-aluno do ensino médio e, posteriormente, do técnico em Desenvolvimento de 
Sistemas. Ingressou em 2005 e saiu em 2009. Igor é irmão de Ítalo. Hoje, trabalha como Técnico 
de Suporte, tem 22 anos e ainda não cursa o ensino superior, é irmão gêmeo de Ítalo.
  Alex – ex-aluno do ensino médio que ingressou em 2005, optou por Desenvolvimento de 
Sistemas, mas não chegou a concluí-lo. Hoje, trancou o curso de letras na UFS, trabalha como 
auxiliar administrativo em um hospital e tem 21 anos.
  Túlio – ex-aluno do ensino médio e, posteriormente, aluno do curso técnico em 
Desenvolvimento de Sistemas. Ingressou em 2005 e saiu do IFS em 2009. Hoje, Bolsista de 
Pesquisa do CNPQ, tem 20 anos e cursa Ciência da Computação na UFS.
  Tom – ex-aluno do subsequente em Eletrônica entre 1999 e 2001. Hoje, trabalha como 
Redator, tem 29 anos e cursa o superior de Publicidade e Propaganda.
  Jéssika – ex-aluna do ensino médio, depois cursou Segurança do Trabalho. Ingressou em 
2005 e saiu em 2009. Tem 20 anos e trabalha como técnica em segurança do trabalho, cursa 
enfermagem.
  Brisa – ex-aluna do ensino médio e posteriormente cursou Eletrônica. Ingressou em 2005 
e saiu em 2009. Hoje, não está trabalhando, cursa enfermagem, mas prestará vestibular para 
Medicina e tem 20 anos.
  Vânia – ex-aluna do curso de desenho de construção civil modalidade Proeja. Hoje trabalha 
com comércio de frango. Cursa o superior de História na UNIT pelo programa ProUni, tem 42 
anos e é a mãe de Brisa.
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  Outra peculiaridade a ser destacada é que, ao término desse GF, ao desligarmos a câmera, 
conversávamos sobre o que eles tinham achado da técnica e sobre alguns questionamentos em 
torno ainda da temática. Só que, dessa vez, eles inquiriram a pesquisadora. Entre as perguntas, 
surgiram três capciosas: a) o que a senhora acha dessas mulheres que trabalham com alta 
periculosidade? b) A senhora não acha que se ao invés de uma mulher, para liderar esse 
debate, fosse um homem, nós teríamos massacrado as meninas, ou seja, não teríamos deixado 
elas falarem?c) E se o focal só tivesse homens participando, também não iríamos ficar mais à 
vontade para falar?
  Quanto à primeira pergunta, respondemos-lhes que todas as profissões têm seus perigos e 
se supõe que as pessoas sejam bem treinadas para as funções que vão exercer. Além do mais, as 
profissões não eram perigosas apenas para as mulheres mas também para os homens. Quanto 
à segunda questão, respondemos-lhes que dependia do homem que entrevistasse, pois se o 
homem fosse feminista ou feminino ou simplesmente sensível à causa feminina poderia até, 
ao contrário de nosso debate, inibi-los a falar. Quanto à terceira questão, resolvemos apostar e 
assim elaboramos e construímos o segundo GF, só com homens.

Segundo Focal

  Outra peculiaridade a ser destacada é que, ao término desse GF, ao desligarmos a câmera, 
conversávamos sobre o que eles tinham achado da técnica e sobre alguns questionamentos em 
torno ainda da temática. Só que, dessa vez, eles inquiriram a pesquisadora. Entre as perguntas, 
surgiram três capciosas: a) o que a senhora acha dessas mulheres que trabalham com alta 
periculosidade? b) A senhora não acha que se ao invés de uma mulher, para liderar esse 
debate, fosse um homem, nós teríamos massacrado as meninas, ou seja, não teríamos deixado 
elas falarem?c) E se o focal só tivesse homens participando, também não iríamos ficar mais à 
vontade para falar?
  Quanto à primeira pergunta, respondemos-lhes que todas as profissões têm seus perigos e 
se supõe que as pessoas sejam bem treinadas para as funções que vão exercer. Além do mais, as 
profissões não eram perigosas apenas para as mulheres mas também para os homens. Quanto 
à segunda questão, respondemos-lhes que dependia do homem que entrevistasse, pois se o 
homem fosse feminista ou feminino ou simplesmente sensível à causa feminina poderia até, 
ao contrário de nosso debate, inibi-los a falar. Quanto à terceira questão, resolvemos apostar e 
assim elaboramos e construímos o segundo GF, só com homens.
  Estávamos convencidos de que precisávamos realizar um GF somente com rapazes, 
então começamos a estruturá-lo. Quando pensamos em organizá-lo estava exatamente no 
início do segundo semestre letivo do IFS. Iniciamos o semestre na segunda quinzena de julho 
sabendo que substituiria uma professora na turma de quarto ano integrado de Eletrotécnica. 
Coincidentemente, era uma turma para a qual havíamos ministrado aulas de língua portuguesa. 
O detalhe é que isso ocorreu no segundo semestre de 2008, quando a turma estava no primeiro 
ano do curso e éramos recém-chegados ao Campus Aracaju.
  Antes de iniciarem as aulas, verificamos a caderneta e constatamos algumas mudanças na 
turma. Uma delas era a de que em 2008 a turma tinha 28 alunos e 2 alunas e agora somente havia 
14 alunos matriculados. No primeiro dia de aula, houve as apresentações, pedimos aos alunos 
que fizessem um breve relato do percurso deles até o presente momento no curso. É aí que tomo 
nota das reprovações que ocorreram, dos abandonos de curso etc. Contamos-lhes um pouco 
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também do nosso percurso. Depois fomos para as atividades acadêmicas. Na primeira aula, 
julgamos apropriado não lhes convidar para o GF. Porém, na semana seguinte os servidores do 
IFS decretaram greve e perdemos o contato com os alunos.
  Foi, então, no final de agosto sem vislumbrar o fim da greve que recorremos às coordenações 
de Eletrotécnica e de Ciências Sociais e Humanas a fim de obter os contatos dos alunos dessa 
turma. Então, telefonamos para um deles, obtivemos o e-mail da turma e por email os convidamos 
para o GF, marcamos dia, horário e local e nos encontramos, ainda em greve no IFS, na sala do 
Núcleo de Apoio aos Alunos com Necessidades Educativas Especiais – NAPNEE29.
  Assim, o segundo focal contou com apenas cinco alunos, todos da mesma turma, da mesma 
faixa etária, solteiros e todos estavam estagiando. Apesar de serem apenas cinco, foi possível 
desenrolar o debate e, como será visto, suas falas foram bastante proveitosas e contundentes. 
Faz-se importante dizer que essa turma considerava-se excelente, eram alunos com notas 
altas, bastante elogiados pelos professores, sentiam-se estimados tanto pela coordenação de 
eletrotécnica quanto pela do Centro de Ciências Humanas e Sociais – CCHS. Havia um clima 
de camaradagem entre eles. O otimismo com a ideia de começarem a trabalhar foi um dos 
destaques no debate. 

  Pedro: 18 anos de idade, inscreveu-se no vestibular para Engenharia Elétrica;
  Clóvis: 20 anos de idade, não prevê prestar vestibular;
  Iury: 19 anos de idade, inscreveu-se no vestibular para Engenharia Elétrica;
  Ivo: 18 anos de idade, inscreveu-se no vestibular para Engenharia Elétrica;
  Albert: 18 anos de idade, inscreveu-se no vestibular para administração.

  O focal transcorreu sem interrupções, transcrito contou com 49.357 caracteres sem espaço 
em uma hora e dez minutos. Houve momentos em que eles citavam mãe ou irmã como exemplos 
de suas convicções, houve risos e as falas ocorreram de modo proporcional. Especialmente, 
Clóvis falou de sua mãe e das dificuldades que ela teve para educá-lo: “minha mãe é mãe solteira, 
me teve aos 15 anos de idade e como saía para trabalhar ficava muito tempo com minha avó, 
minha mãe é uma guerreira, um sexo forte nada de fragilidade”. Albert, ao pedir desculpas pelo 
atraso, justificou-se em um dado momento do focal: “hoje era dia de ficar tomando conta de 
minha avó, ela está bem velhinha e já não ouve bem e fala umas coisas sem pé nem cabeça, 
por isso cheguei atrasado para o focal”. Pedro também fala de sua mãe quando compara escola 
particular com escola pública, diz: “minha mãe é professora e trabalhou uma época numa escola 
particular, foi muito explorada, ela não aguentou e mudou para uma escola pública”. A conversa 
foi bastante descontraída embora estivessem sendo filmados. Depois da gravação, conversamos 
sobre a ansiedade deles quanto ao retorno das aulas, ao exame de vestibular que prestariam etc.30. 

29 Por conta da greve havia poucas salas adequadas com acesso disponível. A coordenadora do NAPNEE cedeu-
nos a chave e ficamos à vontade para realizar a atividade. 
30 O retorno às aulas só ocorreu na segunda quinzena de outubro.
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Terceiro  Focal

  Desde que decidimos fazer os GF, tínhamos a intenção em realizar com alunos e alunas, 
então, logo que apareceu a oportunidade, colocamo-nos à disposição.
  Uma semana após o fim da greve, dirigimo-nos à turma de terceiro período do curso 
subsequente de eletrônica para convidar uma aluna a participar de uma entrevista. Mas ao 
entrar na sala encontramo-nos com um professor que ao nos ver perguntou-nos pela pesquisa de 
doutorado. Contamos-lhe resumidamente que estávamos justamente no momento de realização 
dos grupos focais e das entrevistas. O professor imediatamente apresentou-nos à turma contando 
sobre a pesquisa. Assim, rapidamente mudamos de ideia e convidamos aqueles alunos e a aluna 
para um GF. O professor de modo solícito cedeu-nos parte de seu horário da semana seguinte 
e também a sala.
  Naquela mesma noite, fomos à turma do terceiro ano do subsequente de Eletetrotécnica31 
e convidamos três alunas a participarem do GF. Somente duas compareceram ao focal.
  Então, na noite de 25 de outubro, por volta das 19h30min, realizamos o terceiro focal. 
Apresentamos-nos mais uma vez, explicamos o motivo do focal, dissemos que ficassem à 
vontade para poderem participar ou não. Dois alunos se retiraram e ficamos com sete alunos e 
três alunas, embora a turma fosse de terceiro período, havia um aluno do quarto período e um 
que estava atrasado no curso. São eles:

  Elclis: 19 anos de idade; trabalha com manutenção em equipamentos hospitalares; entrou 
no IFS em 2010-2; concluiu o ensino médio em 2009 e se formará em 2011-2;
  Kisaki: 22 anos de idade; trabalha em uma transmissora de TV (Atalaia); entrou no IFS 
em 2009-2 e concluirá em 2012/2;
  Cristiano: 32 anos de idade; trabalha em uma empresa aérea; entrou no IFS em 2010 
concluirá em 2012. Concluiu o ensino médio em 1998;
  Marília: tem 20 anos de idade; cursa superior em engenharia elétrica; não trabalha; entrou 
no IFS em 2010-2 e concluirá em 2012-1. Concluiu o ensino médio em 2009;
  Franklin: tem 20 anos de idade; não trabalha; entrou no IFS em 2010-2 e concluirá em 
2012-1. Concluiu o ensino médio em 2009;
  Sérgio: tem 28 anos de idade; faz o superior em matemática; trabalha como técnico em 
distribuição; entrou no IFS em 2010-1 e concluirá em 2011-2. Concluiu o ensino médio em 2003;
  Jonh: 30 anos; trabalha como funcionário público; entrou no IFS em 2010 mas não sabe 
exatamente quando sai. Concluiu o ensino médio em 2000;
  Wesley: tem 18 anos; cursa engenharia elétrica; não trabalha; entrou no IFS em 2010-2 
concluirá em 2012-1. Concluiu o ensino médio em 2009;
  Michele: tem 28 anos de idade; não trabalha; entrou no IFS em 2010/1 e concluirá 2012-1. 
Concluiu o ensino médio em 2004;
  Fabiana: tem 21 anos; entrou no IFS em 2010-2 e concluirá em 2012-1. Concluiu o ensino 
médio em 2008.

  Esse focal foi o mais controverso, contou com opiniões diversas. Há de se dizer que dos 
sete homens, cinco trabalhavam e dois estagiavam. As três mulheres não trabalhavam nem 
estagiavam. Elas eram solteiras. Entre os rapazes, quatro eram casados. 

31 Havia sido a professora de Português instrumental nessa turma quando era o seu primeiro período.
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Quarto  Focal

  Depois que realizamos o segundo GF com os rapazes, decidimos que deveria fazer um 
somente com moças. Então, para realização do quarto focal contamos com a ajuda do professor 
de inglês, José Nazareno. Ele contatou as alunas, falando-lhes da nossa pesquisa e trouxe-nos 
seus números de telefone. Telefonamos para cada uma delas marcando horário e local. Foi o 
Grupo Focal em que tivemos mais dificuldade de conseguir horário comum. Tratava-se de seis 
alunas de três distintos cursos. Além disso, como havíamos saído de uma greve, os horários 
estavam praticamente todos preenchidos com aulas. Assim, para que elas perdessem o mínimo 
de aulas, realizamos o focal bem cedo, numa manhã de quarta-feira, às 07h30min.
  O GF contou com seis meninas. Somente as duas da área de Informática eram do quarto ano 
integrado, das quais uma delas já havia estagiado e trabalhava atualmente. A de eletrônica e as de 
Eletrotécnica eram do terceiro ano32, nenhuma delas havia estagiado. Todas eram solteiras. Eram: 

  Gabi: com 17 anos de idade do terceiro ano de eletrotécnica; 
  Karen: com 16 anos de idade do terceiro ano de eletrotécnica; 
  Bárbara: com 17 anos de idade do terceiro ano.
  Sami: de 17 anos de idade do terceiro período de eletrônica;
  Lu: com 18 anos de idade do quarto ano de informática, havia feito estágio e trabalhava; 
  Mônica: com 18 anos de idade também do quarto ano de informática.

  Foi o focal que começou timidamente. Não houve momentos de tensão nem de confusão 
de falas. O focal transcorreu parecendo uma entrevista coletiva, cada uma falava de cada vez. 
Houve poucas discordâncias entre elas. Foi o focal em que mais se falou de dificuldades no 
curso, e o único que manifestou o medo de repetência e o desejo de abandonar o curso. Aliás 
todas as três estudantes de eletrotécnica disseram não seguir carreira depois de concluírem 
o ensino integrado. Uma de Desenvolvimento de Sistemas também expressou abandonar a 
carreira. Esse fato não foi observado em nenhum outro focal.

32 Não havia alunas matriculadas no quarto ano integrado de Eletrônica e de Eletrotécnica.

Quinto   Focal

  O eixo Controle e Processos Industriais é composto de Eletrônica, Eletrotécnica, 
Eletromecânica e Química. Assim, ao término do quarto focal, ao fazer um primeiro mapeamento 
dos cursos com os quais havia tido contato por meio dos focais e das entrevistas, percebemos 
que somente em um dos cursos do eixo não havia tido contato, o de química. Além disso, 
percebemos também que justamente nesse curso é que havia o maior percentual de mulheres 
em relação aos outros cursos do eixo Controle e Processos Industriais. Portanto, foi mais uma 
possibilidade de GF a ser realizado.
  Entramos em contato com a professora Helena Bonaparte, da coordenadoria de Química do 
IFS, ficamos sabendo que no segundo semestre de 2011 estava ministrando aulas para o quarto 
período do curso subsequente. Então, por meio dela, agendamos o quinto GF. Ela combinou com 
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seus alunos e agendou para um dia em que fosse horário de suas aulas, ou seja, no terceiro horário 
às 20h30min. Era uma segunda-feira, 02 de janeiro, após o recesso das festas de fim de ano. 
Quando chegamos à sala da coordenação de Química, tivemos uma surpresa: o professor dos 
dois primeiros horários não havia comparecido à aula, então, os alunos julgaram ser muito tempo 
para nos aguardar. Assim, apenas seis alunos, dos dezesseis matriculados, em consideração ao 
compromisso que haviam selado com a professora Helena, ficaram à espera do focal.
  Eram três alunos e três alunas, tivemos ainda o inconveniente de procurar uma sala, pois 
o miniauditório reservado para a realização do focal estava sendo usado por outro professor. 
A fim de evitar mais contratempo, fomos a uma sala de laboratório de análises químicas. Lá 
eles se sentaram em círculo, mas os três meninos de um lado e as três meninas de outro, sendo 
que no meio havia um grande espaço entre eles. Percebemos que eles estavam cansados e 
claramente chateados. Ao longo do diálogo, acabaram por revelar o descontentamento com a 
constante falta de assiduidade dos professores. 

  Alice: 20 anos de idade, apenas faz estágio, faz faculdade de engenharia química;
  Thamires: 19 anos de idade, cursa faculdade;
  Mari: 20 anos de idade;
  Luís: 18 anos de idade, inscreveu-se no vestibular para Engenharia Elétrica;
  Marcos: 18 anos de idade, faz licenciatura em química;
  Felipe: 22 anos de idade; faz o tecnólogo de Petróleo e Gás. 

  Todos eram solteiros. Curiosamente todos haviam feito o ensino fundamental e o médio 
em escolas particulares. Foi o focal que mais expressou problemas da instituição, falta 
de atenção dos professores e decepção com a organização do curso. Em todos os outros 
focais os/as alunos/as e ex-alunos/as eram oriundos de escolas públicas. Foi o focal cuja 
preocupação com a questão do corpo feminino e as questões de ordem biológica mais ênfase 
tiveram. Também demonstraram bastante preocupação com conseguir um bom trabalho, 
preferencialmente através de concurso público.

5.2 DISCURSOS E CATEGORIAS

  Ao optarmos pela análise do discurso, entendemos a linguagem como a produzida pelo 
indivíduo não só resultante do convívio social mas partilhada também nele. Assim, os textos 
das transcrições foram úteis para obter compreensões acerca dos aspectos sociais pensados e 
explicitados naquelas circunstâncias por aqueles/as jovens estudantes. 
  Entendemos que as assertivas dos sujeitos da pesquisa bem como as compreensões que 
tecemos em torno delas são abertas a questionamentos, a contestações e, por isso, o que foi 
produzido pelas alunas e alunos e pela pesquisadora é temporal. Diversas vezes nas discussões 
do GF surgiram conflitos e, longe de querer resolvê-los, apenas os destacamos porque neles 
estava e emergência do poder que circulava nas relações mantidas ali. Surgiram situações de 
riso, de provocação e de silêncio, enfim, tudo foi entendido como manifestações de poder. 
  Para criar as categorias e compreendê-las tínhamos alguns pressupostos: os percursos 
linguísticos nos direcionavam a uma complexidade e, portanto, cabia-nos evitar a verdade 
absoluta. A verdade não poderia ser eterna e imutável porque a realidade não é simples nem 
regular: existem múltiplas realidades e por isso múltiplas verdades, (Fraser; Nicholson 1990).
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  Os GF bem mostraram essa multiplicidade, cada um deles se constituiu para nós como 
instante de discussão em que não havia uma verdade estabelecida, ao contrário, cada um nos 
pareceu bem distinto do outro. Daí também julgarmos como apropriada a opção pela abordagem 
pós-estruturalista porque vê na linguagem o local onde as verdades podem ser desafiadas ou 
mudadas. “Se a experiência pessoal tem apenas sentido e se estrutura através da linguagem, e se 
esses significados não são fixos mas em constante mudança, procura ou luta, então a experiência 
pessoal está potencialmente aberta a uma infinidade de possíveis significados ou construções” 
(NOGUEIRA, 2011, p.15) É na linguagem que se possibilitam as construções e alterações. 
Perseguindo a produção de sentidos, vale a pena frisar que, entre as diversas correntes de análise 
do discurso, fizemos uma escolha: a análise do discurso de linha foucaultiana. Os alunos e as 
alunas não foram meros falantes mas autores: seus discursos provocavam sentidos e só eles 
podiam dar significados e coerência as afirmações e negações produzidas. 
  Durante a realização dos focais, optamos por falar estritamente o necessário para que 
emergisse a fala deles, por isso, muitas vezes, posteriormente às transcrições, no lugar de 
sempre tecermos entendimentos, deixamos algumas perguntas como serão vistas no decorrer 
da análise. As questões, longe de se tornarem escape da possível compreensão ou de serem 
meros adornos retóricos que podem cansar os leitores, foram a forma que encontramos de 
trazer à tona a perplexidade, a dúvida e a indignação muitas vezes expostas nos momentos 
mais tensos dos GF. As questões também podem sinalizar um convite a refletirmos acerca 
do que foi dito ou do que poderia ter sido dito e não foi, afinal “Os discursos devem ser 
tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se 
excluem” (FOUCAULT, 1996, p. 52-53).
  As categorias de análise foram elaboradas na perspectiva de atenderem às necessidades 
previstas em nossos objetivos. Cientes deles, lemos e relemos os textos produzidos nos GF e 
nas entrevistas e procuramos resgatar por meio deles os discursos e seus sentidos que pudessem 
nos aproximar das respostas para o problema norteador da pesquisa: como as mulheres têm 
produzido modos de subjetivação e como tais modos alteram ou consolidam as relações de 
gênero presentes no cotidiano pedagógico do Instituto Federal de Sergipe?
  Assim selecionamos três categorias - Gênero, Educação Profissional e Trabalho 
e Subjetivação. À primeira, relacionamos duas subcategorias – Família e Instituto – 
compreendidas como espaços por onde circulam valores, costumes e discursos bastante 
motivadores na constituição do sujeito. À segunda, relacionamos três subcategorias – 
Carreiras, Instituto e Mercado – compreendidas como situações nas quais os sujeitos estarão 
implicados nas escolhas e discussões acerca delas, logo são situações repletas de decepções 
e, ao mesmo tempo, de expectativas. À terceira, relacionamos também três subcategorias – 
Sentimento, Corpo e Ação – compreendidas como instantes de reflexão diante da intervenção 
do olhar e do discurso do outro; é a partir delas que os discursos apontam para as contradições 
mais arraigadas ao dia a dia.
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5.2.1 Gênero

  A primeira categoria é gênero. É sobre ela que toda a pesquisa se estrutura. A ela se 
conectam a família e o Instituto. São as duas instituições consideradas lócus especiais onde 
performances em torno do gênero se repetem. Se as relações de gênero se alteraram ou se 
consolidaram no IFS é o que pretendemos saber, logo, a partir do Instituto, evocamos estágios, 
disciplinas, professores e colegas.

5.2.1.1 Família

  Na família começam as aprendizagens, dão-se os primeiros relacionamentos, enfim, no 
âmbito familiar o sujeito inicia seu processo de construção. Entendemos família de uma forma 
ampla: como um núcleo de pessoas que possuem objetivos comuns, entre eles, o de terem 
filhos ou o de partilharem um mesmo lar ou o de conviverem unidos por uma afeição. Embora 
não houvesse, em nosso roteiro, perguntas direcionadas ao âmbito familiar, seria inevitável 
que esse contexto emergisse. A partir dos GF, elaboramos diversas tabelas, uma delas é a que 
mostra palavras carregadas do sentido de mudança dentro dos padrões familiares. A consciência 
de que atualmente as famílias sentem as mudanças e as transmitem a seus filhos é notada 
pelos participantes. Seus pais e mães, entremeados por duas gerações, vislumbram melhor as 
alterações no discurso a respeito do que se pensava sobre as mulheres do que se lhes permitia 
e constatam diferenças entre o que escutavam de seus avós e pais e o que dizem a seus filhos, 
bem como o que escutam destes. Tudo isso ficou registrado no momento dos debates dos GF:
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Fonte: organizada pela pesquisadora a partir da transcrição dos GF

Tabela 6 - Ideias de ontem e de hoje

ANTIGAMENTE, a mulher ATUALMENTE

Discriminação Menos discriminação
Não tinha escolha Tem escolha
Criadas para cuidar Criadas para qualquer coisa
Os pais e mães sofreram Eles (os filhos/as) sofrem menos
Proibia-se (trabalho masculino), não aceitavam Não “tá na moda” proibição, há aceitação
Estabilidade É transição
Uma simples dona de casa Universitária 

Amélia Profissional 

Só mulher era babá Homens para babás pois podem proteger melhor 
fisicamente. (GF1)

Trabalho específico: cuidar da casa Trabalhos variados 
Os pais determinavam a profissão Os pais dão liberdade para escolher a profissão (GF2)
Não era necessário ajudar nas despesas Querem esposa que ajudem nas despesas
Pilotar fogão Pilotar avião
Casar e ter filhos Menos casamento e menos filhos

(*) A tabela foi composta a partir do surgimento de advérbios temporais (atualmente, hoje, antigamente, antes, 
agora, ontem etc.) nas falas dos/das participantes de todos os GF.

  Entre as histórias de vida que ouvem de seus pais, mães, avós, tios e tias e o que eles 
vivenciam com seus irmãos, irmãs, primos e primas e colegas há de fato uma percepção de 
que os tempos mudaram, muitas regras foram destituídas de legitimidade. Esse otimismo 
coincide com o verificado numa pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010) em 
que, segundo as mulheres pesquisadas, “a situação das mulheres” está melhor, “em comparação 
com a vida uns 20 ou 30 anos atrás”, subiu de 65% para 74% entre 2001 e 2010. Nessa pesquisa 
pode-se ainda verificar que aumentou de 58% para 68% o contingente de brasileiras que avaliam 
que “tem mais coisas boas” que coisas ruins “em ser mulher”.
  Os/as jovens dos GF concordam que não faz parte mais do seu entendimento que à mulher 
só caibam os afazeres domésticos ou a função de mulher devotada ao lar, não raro a expressão 
“Mulher-Amélia” é carregada de tom jocoso. É curioso observar que o clichê “mulher pilota 
fogão” aparece nas falas para ser alterado para “pilotar avião” com a conotação de que a mulher 
aspira ao máximo sair do estigma de que só serve para o lar. Ela deixa de ser a “Amélia” para 
tornar-se a profissional, deixa de ser a “rainha do lar33” para tornar-se universitária. Lógico que 
as discriminações ainda não cessaram, há bastante preconceito e a intensidade varia de acordo 
com a classe social, escolaridade, cor e região.
  Também é percebido por eles/elas o que ficou mostrado em diversas pesquisas: muitos 
casamentos acontecem tardiamente e o número de filhos diminui sensivelmente. É um fato 
que pode ser facilmente observado nos lares brasileiros34. Há várias razões para que isso tenha 

33 “Amélia” e “Rainha do Lar” são expressões que se referem, respectivamente, ao samba popular Ai, que saudades 
da Amélia cuja composição é de Mário Lago e Ataulfo Alves e a canção Mamãe de Herivelto Martins e David Nasser.
34 Em relação ao Brasil, o número médio de filhos tidos nascidos vivos por mulher ao final de seu período fértil, 
no Brasil, foi de 1,86 filho em 2010 (IBGE, 2010). Em relação ao mundo, “as mulheres estão tendo menos filhos” 
(BANCO MUNDIAL, 2012, p. 09)
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acontecido em nosso país, uma delas é a inserção da mulher no mercado de trabalho: “o aumento 
das rendas resulta em casamentos e procriação tardios e na redução da fertilidade” (BANCO 
MUNDIAL, 2012, p. 11).
  Outra mudança percebida e consensual nos focais, mais evidente no GF1, é que os rapazes 
consideram fundamental que a mulher trabalhe e contribua financeiramente com as despesas da 
família. Aos poucos, a imagem do homem como único provedor vai sendo desconstruída. As 
estudantes consideram fundamental não depender economicamente dos pais a partir de certa 
idade ou dos futuros esposos. Apesar de saberem que no Brasil há muitas mulheres que ainda 
dependem economicamente de seus pais ou de seus maridos, alunos e alunas também sabem 
que muitas mulheres sozinhas sustentam seus lares35.  De modo que lhes causa estranhamento, 
atualmente, saber que ainda haja mulheres que não trabalhem por conta de alguma proibição.
  Concordam que os pais não proíbam as escolhas que suas filhas fazem e nem haja proibição 
por quem quer que seja. Por outro lado, como a melhor palavra que define a contemporaneidade 
é transição, eles reconhecem, entretanto, que nem tudo está definido, nem tudo ocorre do mesmo 
jeito em todo o país, nem mesmo nos lares deles. Onde não há uma proibição explícita pode 
haver sutis impedimentos que aos poucos resultem em um afastamento do trabalho. 
  No GF1, um dos momentos de debate foi sobre a participação ou não dos pais nas escolhas 
que as filhas fazem: 

Você não vê hoje pelo menos todo mundo aqui ou a maioria não teve 
nenhuma pressão dos pais pra dizer não faça uma coisa que seja de 
homem ou faça uma que seja de mulher, (...) é que eles (os pais) não 
sofreram tanta pressão tanto como antigamente, e hoje a pressão não 
existe na época da gente, tenho certeza que não já vem a um bom tempo 
aí essa luta do pessoal, que, por exemplo, Débora ou Jéssika, eu acho 
que elas não sofreram pressão para não faça isso, seja enfermeira, ou 
arquitetura ou coisa assim de mulher (Igor – GF1).
Estou com 20 anos e tenho um pai que ainda me influenciou. Na época 
eu queria fazer eletrônica, não era ainda a área de informática e tal, aí eu 
era pequena e queria coisas de eletrônica e tal porque era uma escolha 
pra mim era uma profissão normal eu via gente fazendo aquilo e achava 
legal fazer ‘não vai poder fazer eletrônica nem informática isso é coisa 
de homem, mulher é corte e costura’ (fala com voz grossa como se 
estivesse imitando o pai ou um homem). Corte e costura, gente, década 
de 90! 2000!. Mas assim hoje em dia ainda isso existe, eu acho que não  
tá tão na moda, em evidência quanto a gente pensa, tá muito menos que 
antigamente, mas depende mais da classe social, da escolaridade tem 
alguns fatores que influenciam bastante (Vanessa – GF1).

  Embora não tenha sido interpelada pela fala de Igor, Vanessa respondeu contrariando-o: 
os valores não são alterados de uma hora para outra de forma homogênea. Como disse 
a ex-aluna, a depender da classe social em que a família se insere ocorrerá mais ou menos 
compreensão de que as mulheres façam quaisquer atividades ou não. No caso de Vanessa, 
cursou Desenvolvimento de Sistemas no IFS contrariando parcialmente a vontade paterna, mas 
atualmente cursa o superior em Biblioteconomia. Sua fala emergiu no momento em que no 

35 Há entre os participantes dos GF e das entrevistas filhos/as de mães trabalhadoras, inclusive, que sozinhas sustentam 
a família em virtude de separação ou abandono do cônjuge. 
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focal todos os participantes pareciam convencidos de que os pais não interfeririam nas escolhas 
das filhas. Ela se posicionou contestando o grupo colocando-se como exemplo de uma mulher 
que sentiu imposições paternas para sua escolha independente de tê-las superado ou não. Após 
a sua fala, o grupo pareceu repensar o que foi dito e começou a expor casos de mulheres que 
ainda se submetem aos maridos, inclusive.
  Também é Vanessa quem vai recordar-se de que na família começam as distinções de 
gênero a partir dos brinquedos que oferecem às crianças:

Quando você cria uma menina você vai dar o quê? Uma bonequinha pra 
ela, um fogão pra ela cozinhar, brincar, um sapatinho! E o menininho? 
Você vai gostar de dar uma bola, um carrinho alguma coisa de consertar 
ou então um joguinho! Isso pode despertar o lado da computação ou 
então de fotos, (...) porque ter mulher você não vai dar uma bola pra 
menina, vamos comprar um jogo para menina?! (Vanessa – GF1)

  Ou seja, ainda há manutenção, nas famílias, de brinquedos distintos para meninas e 
meninos que podem ou não insinuar a formação dos gostos nas crianças. Mesmo reconhecendo 
profundas mudanças em nossos costumes, a aluna comenta algumas manutenções. A distinção 
não se restringe aos brinquedos. Da diversão para as tarefas ocorre em seus lares segregação. 
A família influencia nas atividades que manda (ou que pede) seus filhos fazerem como, por 
exemplo, nos reparos elétricos de uma casa comumente solicitados aos meninos para ajudarem 
a seus pais. Em casa os meninos manuseiam, pois, ferramentas mais que as meninas. 

Acho que é muito a questão da educação, por exemplo, você vê um pai 
como acontece na casa de todo mundo o pai  vai fazer é  um  reparo de 
uma instalação  elétrica na casa e ele tem um filho e uma filha, por mais 
que o filho seja mais novo dificilmente ele chamar a filha  pra ajudá-lo.  
E aí ele vai colocando isso na cabeça que o filho vai caminhando para 
um lado, que vai a engenharia e estes tipos de curso e a mulher para 
outro que é mais, ou ela é dona de casa, como aconteceu há um tempo 
a mulher dona de casa ou só tinha uma opção de era ser professora que 
era muito que acontecia e tem uma leva de professoras muito grande 
principalmente na época de minha mãe e todas as irmãs se formaram-se  
nisso, acho que é muito mais questão de educação que foram pondo na 
cabeça de cada um desde de criança (...) meu pai olharia torto se minha 
irmã dissesse que ia fazer eletrotécnica (Ivo – GF2).

  A fala acima atribui à família também a formação distinta entre homens e mulheres. 
Primeiro, é o pai que faz consertos e não a mãe; o pai chama o filho e não a filha; o pai induz o 
filho à engenharia; na família de Ivo, sua mãe e as irmãs dela são professoras, logo, espera-se 
que sua irmã siga as escolhas da mãe e das tias. 
  As observações em torno dos brinquedos e das ferramentas nos lares e nas escolas, 
especialmente no ensino infantil, constam em diversas pesquisas entre as quais destacamos as 
de Carvalho M. E. et al (2008). Segundo essas pesquisadoras há nas famílias uma reprodução 
dos estereótipos de gênero que promovem identidades feminina ou masculina fixas. Os 
discursos de Vanessa (GF1) e o de Ivo (GF2) inicialmente parecem ratificar o constatado 
nas pesquisas, mas ao mesmo tempo em que os próprios alunos alegam ter vivenciado tais 
estereótipos é possível perceber a partir de seu posicionamento na conversação que houve uma 
superação deles, o que nos leva a crer que as relações diversas em que estiveram envolvidos 
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foram suficientes para que ocorressem circunstâncias em que eles pudessem resistir contra os 
estereótipos aprendidos no lar e/ou na escola e os ressignificassem.
  Ademais, o relato de Ivo contém marcação temporal e funcional – “aconteceu há um 
tempo” e é “questão de educação” – logo, o próprio aluno se dá conta que acontecem alterações. 
Altera-se, pois o tempo passa e traz consigo novos estilos de educar.  Esse aluno diz ter uma 
irmã que cursa licenciatura em História na UFS. Mas há uma ressalva: ele menciona concordar 
com o fato de as mulheres exercerem quaisquer profissões desde que queiram; é a geração 
anterior que não aceita completamente isso. Ao citar a sua casa como exemplo (dois filhos – ele, 
eletrotécnica; a irmã, história –) registra, em nosso entendimento, duas situações: uma é que não 
há propriamente dita uma proibição, mas existe reprovação, o olhar “torto”. Essa reprovação 
começa em casa e pode ou não ser consolidada na igreja, na escola etc. Outra é que a reprovação 
não parte dele, o que sinaliza mudança de postura ou, como dissemos anteriormente, superação 
de alguns modelos discriminatórios de gênero na família ou na escola.
  No contexto família, outro dado percebido, durante as diversas falas nos focais, é que os/
as participantes usam o termo pais para designar pai e mãe tal como se vê cotidianamente e, 
especificamente, falam em mãe quando se alude à maternagem ou maternidade. A reprodução do 
discurso é simples mesmo numa discussão em que jovens vislumbram posições diferentes para si. 

Acho que os laços que a mãe tem com os filhos devem ser mais fortes 
provavelmente, acho que isso é consenso (...) O homem foi feito pra 
defender a família, A mãe é feita pra defender os filhos (Alex – GF1).
Eu acho que vou fugir um pouco do que vocês estão dizendo, mas acho 
que é a criação porque meu pai parou de trabalhar em embarcada pra 
não ficar longe da gente, ele abandonou o trabalho de embarcada porque 
não suportava a ideia de tá longe dos filhos, aí não sei se é por isso mais 
eu também não gostaria de passar muito tempo longe dos meus filhos 
(Tom – GF1).
Mas isso é que surgiu na cabeça dele, por que certamente seu avô não ia 
ter um pensamento desse...( Igor – GF1).
Mas entre você e sua esposa quem viajaria? (Ítalo – GF1).
Claro que seria você... (Igor – GF1).
Eu gosto muito de criança, eu viajo muito na ideia de quero ter um filho 
e quando eu tiver vou querer ta o tempo todo com ele, entendeu, né? 
(Tom – GF1).
Mas digamos que tem esposa e filhos e planejando a questão da família um 
dos dois tem que trabalhar distante dos filhos, em outra cidade, o que você 
acha? Você optaria por ela ir trabalhar ao invés de você? (Igor – GF1) 

  Os enunciados acima surgem no momento em que se comenta sobre o trabalho em que 
a mulher necessite se distanciar da cidade em que mora como, por exemplo, o de uma técnica 
que precise passar um mês em um curso ou o de uma motorista que faça a linha interestadual 
ou de uma engenheira que trabalhe em alto mar, entre outros. Então, os rapazes presentes 
compreendem que a maioria das mulheres não está em algumas atividades porque lhes cabe o 
papel de estarem próximas dos filhos. É o valor inerente à família, do ponto de vista das nossas 
tradições, que exige da mulher tal zelo. Aos pais cabe a função de zelar pela instituição familiar, 
interessa-lhes o conjunto, a responsabilidade pelo todo, mas é a mãe a quem cabem as miudezas 
do lar. Todos os/as participantes pareciam concordar com essa convenção quando Tom apontou 
uma discordância aludindo ao fato de que na família dele seu pai abandonou um promissor 
emprego para não se distanciar dos filhos.
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  O caso provocou estranhamento ao grupo e nos parece ter permanecido no estranhamento, 
pois não citou outros exemplos, não disse que também faria o mesmo e em tom de desafio 
insistiu muito para que tal aluno opinasse objetivamente sobre: entre uma mulher e um homem 
a quem ficaria mais adequado distanciar-se do lar. De qualquer sorte, as falas sinalizam para a 
alteração de valores: “seu avô não ia...” mas o neto reivindica ficar junto dos filhos. Portanto, 
mesmo que sejam poucas as vozes dissonantes, o emprego que parece inadequado à mulher 
pela justificativa de permanecer perto dos filhos também ressoa inadequado ao homem.
  Ainda no que diz respeito à preferência por termos, é notável como as meninas mencionam 
em seu discurso mais o nome pai do que mãe ao se referirem as suas escolhas acadêmicas e/
ou profissionais. Normalmente, ao referirem-se a quem dá apoio, a quem efetivou a matrícula 
na escola, mencionam o pai. Fato contrário será percebido, posteriormente, nas entrevistas, ao 
menos, nas quais as entrevistadas eram filhas de divorciados36.

Meu pai e minha família me apoiaram (Débora – GF1).

Meus pais sempre me deixaram à vontade, sempre me mostrou vários 
caminhos mas sempre me deixou livre para escolher e sempre me 
apoiaram (Lu – GF4).

  Por exemplo, no GF4 e no GF5, as meninas foram enfáticas ao expressarem que tiveram 
liberdade para escolher o curso em que se matricular. Porém, no GF4, as que não sabiam o 
que escolher, pois não haviam lido ou se informado sobre os cursos do Instituto, dizem que 
seu pai influenciou na escolha e aquelas que expressaram ter sozinhas escolhido o curso 
alegam apoio do pai.

A escolha foi minha, mas eu fui apresentada ao mundo da informática 
e vi todas as opções que podia seguir” (...) sempre me deixaram a 
vontade, sempre me mostrou vários caminhos mas sempre me deixou 
livre para escolher e sempre me apoiaram (Lu – GF4).
Primeiramente, fui eliminando as questões de química, não gosto 
de química de coisas que lembrem enfermagem. Eu pensei em fazer 
informática também, aí eu fiquei com informática, eletrotécnica e 
eletrônica aí eu fui lá em experiências profissionais e alguma coisa, 
realmente não sei explicar, o que eu sei é que gostei do que vi escrito lá 
em eletrônica e aí eu me inscrevi em eletrônica (Sami – GF4).
Diante da minha dúvida, ele falou que seria uma boa por causa do mercado 
de trabalho eu tinha mais oportunidade de emprego e aí eu entrei no curso 
assim por influência de meu pai, meio sem saber (Karen – GF4).
É meu pai sempre me incentivou muito a vir pra cá pra escola técnica 
é tanto que ele fez Segurança do Trabalho, fez e não pegou o diploma 
e concluiu aí ele disse que era bacana aí fui muito incentivada muito 
(Mari – GF5).
muita gente depende do apoio do pai, sem apoio não é suficiente para 
seguir ou pra escolher alguma coisa (Alice – GF5).

36 A preferência pelo termo mãe em detrimento de pai não se deve à mudança de estratégia – GF por entrevista – mas 
ao fato de as alunas em questão estarem ou não convivendo proximamente com seus pais. As entrevistas, nesse caso, 
possibilitaram apenas a melhor perceber, dada a profundidade, quem eram as pessoas que habitavam a sua casa.
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  Como se vê, houve entre elas quem se inscrevesse decidida e quem pouco ou nada 
conhecesse acerca dos cursos. Sami escolheu o curso após pesquisas que realiza na internet 
sobre ele e Lu já conhecia a área de informática por meio de seus tios. Estas falam com mais 
liberdade e com mais entusiasmo sobre o curso. Por que umas escolhem e outras não? Para 
escolher é preciso conhecer, nem sempre as famílias têm suporte suficiente para expor a suas 
filhas informações ou para direcioná-las a buscá-las. O que nos faz pensar que as escolas do 
ensino fundamental, talvez, pudessem inserir em suas práticas pedagógicas formas de lhes 
apresentar caminhos a serem trilhados após a fase do ensino fundamental.
  A fala de Alice, GF5, resulta de uma consciência da dificuldade que tem de infringir 
os gostos da família, aliás, como se verá depois em seu discurso, essa aluna vai mostrar-se 
conformada com os valores sociais que designam lugares a ser ocupados pelos homens e pelas 
mulheres. Ela se sente bem nesse papel. As demais meninas do GF4, além de terem recebido 
“influência” ou “incentivo” na hora de se matricularem, esclarecem que é muitas vezes por 
conta deles que não desistem do curso.   

Não desisti porque não se resolve desistindo; porque meu pai me disse 
duas coisas: tem tanta gente que quer entrar no IFS e não consegue 
porque vai abandonar algo tão cobiçado lá fora e mostre que você é uma 
menina que tá no meio de tantos homens mas você vai conseguir chegar 
até o final, mostrar que é uma mulher e vai conseguir terminar o curso 
e exercer a área se quiser (Karen – GF4).

  É lógico que elas não desistem por conta de vários fatores: teriam de recomeçar o 
ensino médio em outra escola; sentem-se privilegiadas, afinal estudam em um Instituto 
Federal “algo tão cobiçado lá fora”; bem ou mal estão concluindo o ensino integrado, o que 
lhes dá mais chances de conseguirem emprego. Na fala do pai retratada pela filha, Karen, 
está o fato de ele reconhecer o curso como “masculino”, mas que a sua filha como mulher 
também pode galgar a formação, soa como se sua filha galgasse o “status” que até agora 
poucas possuem. Fossem outros tempos, seria mais difícil tomar a decisão de matricular 
a filha. Outro fator para que elas não desistam é que ainda são menores, dependentes 
financeiramente da família. Isso certamente contribui para que permaneçam no curso 
mesmo tendo certeza de que não seguirão a carreira.
  Não são apenas as meninas que entram em um curso sem saberem exatamente do que se 
trata, também no GF2 um aluno contou desconhecer os cursos: “Escolhi o curso sem saber 
o que era, mas, depois do primeiro ano, passei a mudar, comecei a gostar do curso, tô aqui” 
(Clóvis – GF2). Logo, o que se tem de avaliar é: considerando que meninas e meninos entram 
sem conhecer propriamente o curso, por que uns têm mais chances de acabar gostando e outros 
não? A resposta não está na biologia, mas em como cada um foi recebido como aluno/a e como 
cada um foi reagindo diante da vida escolar (as atividades, as provas, os relacionamentos etc.) 
como se nota na fala de Clóvis (GF2) “Escolhi o curso sem saber o que era, mas, depois do 
primeiro ano, passei a mudar, comecei a gostar do curso, tô aqui”.
  Terem recebido apoio dos pais não é suficiente para que permaneçam na carreira 
escolhida. Parece que o compromisso selado com os pais foi apenas o de concluir o ensino 
integrado. Agora, muitas delas, começam a reavaliar a escolha que fizeram e começam a ver 
novas possibilidades de curso para prestarem vestibular. Na fala de Clóvis, não se atribui à 
família o fato de ele ter permanecido no curso nem o de ter começado a gostar de ser um 
técnico em eletromecânica. Não estaria aí um exemplo de que a instituição escolar facilita ou 
dificulta a vida acadêmica de seus alunos/as?
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  Nos outros focais, as alunas cursavam a modalidade subsequente, possuíam mais idade, 
logo, o apelo paterno não ficou evidente. Aqui no GF4, como ainda são alunas do ensino 
integrado, o apelo paterno foi mais forte. Curiosamente as duas do GF4, que alegaram não 
terem precisado dos pais para escolherem o curso, são as que pretendem se manter na carreira 
– uma de informática, Lu, e outra de eletrônica, Sami –.
  A partir do que se pontuou na tabela e na seleção das falas, podemos em princípio 
julgar que, no geral, as famílias estão mais abertas ao diálogo e apoiam os filhos e filhas na 
escolha da profissão. Entretanto, nos focais, ficou claro que também há nela preconceitos, 
discursos carregados de clichês, consequentemente, uma educação em que as relações de 
gênero estão ainda revestidas de preconceito. Por isso a necessidade de reverter alguns 
valores dentro dela, afinal, é um espaço de entraves e desentraves. É na teia de poderes 
(entenda-se aqui também resistência) que se (des)constroem tradições, costumes ou 
simplesmente pontos de vista. 
  De acordo com Mari (GF5) “hoje em dia ainda muitas mulheres não se impõem 
naquela profissão, não dizem que querem determinadas coisas porque existe preconceito 
das famílias das criações dos pais”. Se nas famílias aparecem os primeiros sinais de 
preconceito também pode ser nelas onde a formação do sujeito pode ser desconstruída. 
As relações de força e de enfrentamentos são questionadas, postas em dúvida, logo podem 
ser alteradas, pois “não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja 
dominação seja incontornável” (FOUCAULT, 2003b, p. 232). Uma etapa está cumprida, 
fazer com que suas filhas tenham escolaridade. Parece este o desejo das famílias. Mas ainda 
há muitas outras etapas pela frente.

5.2.1.2 Instituto

  O ponto mais pacífico em todos os focais foi discutir acerca da instituição. Todos estão 
cientes de que o Instituto é uma grande escola profissionalizante e que muitas empresas 
reconhecem seus cursos como promissores. Muitos são os/as jovens que almejam entrar 
na escola, muitas são as famílias que se sentem seguras por ter filhos/as matriculados lá. 
Apesar disto, a escola não foi vista nos focais como excelente ou como garantia de futuro 
promissor. Os/as discentes reconhecem a escola como um momento de transição em sua 
vida, como uma via que possibilita outras oportunidades, mas nos pareceu que eles e elas 
acreditam mais em si do que na instituição. O focal em que menos críticas surgiram foi o GF1 
(ex-alunos/as), nos demais, fossem alunos/as dos cursos integrados fossem os/as dos cursos 
subsequentes, se a moderadora não desse um fechamento no assunto se despenderia muito 
tempo a falar das estruturas precárias. Destacamos, pois, quatro dos assuntos relacionados 
ao IFS mais tratados nos focais: estágios, disciplinas, corpo docente e colegas. Esses quatro 
aspectos são vistos ora como positivos ora como negativos. Positivos porque contribuíram 
com a formação deles/as e negativos porque são muitos os problemas que dificultaram ou 
comprometeram uma melhor formação.
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5.2.1.2.1 Estágio

  Como se sabe, o estágio curricular supervisionado tem por objetivo estabelecer parâmetros 
conceituais e legais, necessários à execução de suas atividades relativas, proporcionando aos 
estudantes um treinamento prático para o futuro profissional, em linha de sua formação; deve 
ser planejado, executado, acompanhado e avaliado.
  Estágio Curricular é parte integrante do Projeto Pedagógico do Instituto, sua realização é 
obrigatória para determinados cursos e tem por finalidade:

  a) Complementação do Ensino-Aprendizagem;
  b) Adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional;
  c) Treinamento do estudante para facilitar sua futura inserção no mercado de trabalho;
  d) Avaliação na escolha de sua especialização profissional.

  Assim, a escola exige do aluno o cumprimento de um estágio curricular para que este seja 
certificado com conclusão do curso integrado ou subsequente. Portanto, nos estágios acontece 
parte da formação do discente e é um momento muito esperado por ele porque muitas vezes é seu 
primeiro contato com o mercado de trabalho, além de ser o momento de praticar efetivamente as 
lições aprendidas em sala de aula. Estagiar é como se fosse o ápice do curso, gera-se expectativa 
para muitos discentes mesmo para aqueles em cujo curso não haja a obrigatoriedade do estágio. 
  Quanto aos estágios, as falas dos alunos e alunas confirmam que para obtê-los depende muito 
do interesse e do esforço pessoal, pois na maioria das vezes os estágios ofertados pela escola são 
mínimos e não atendem a toda demanda. São insuficientes. São eles que enviam seus currículos 
a empresas, fazem inscrição e procedem com toda a formalidade para concorrerem ao estágio. Se 
nos restringirmos aos que são notificados pelo Instituto, no que se refere às questões de gênero, 
há que se registrar o que foi recorrente: os estágios são para ambos os sexos, porém, preferem, 
absolutamente, homens, ao menos nas carreiras aqui selecionadas como objetos de estudo.

Eu passei por preconceitos no momento que sei lá, do estágio, ambos 
os sexos. Quando eu ligava, a não porque a gente quer é homem... 
(Brisa – GF1).
Então assim, eu acho que todo mundo aqui conseguiu o estágio por si 
próprio. Nós fomos atrás. Assim, alguns professores individualmente 
nos indicou, não o colégio, mas alguns professores explicavam ‘vai em 
tal empresa’... (Pedro – GF2).
No nosso curso temos que prestar estágio, mas um professor estava 
tentando transformar as nossas aulas de prática me créditos de estágio, 
mas ainda não conseguiu nem sei se vai conseguir (Gabi – GF4).
Pesquisadora: e resolveria para vocês?
seria melhor pra nós que não conseguimos estágio, mas acho que não é 
a mesma coisa que na empresa (Gabi – GF4).
o ruim do CIEE é isso, eu olho todos os dias as vagas para estágio e até 
tem mas só pedem homens (Karen – GF4).
Às vezes botam sexo masculino nos cartazes, mas normalmente é 
ambos os sexos (Felipe – GF5).
É ambos os sexos, mas a preferência é o sexo masculino (Mari – GF5).



97

  Tanto os alunos quanto as alunas podem sentir dificuldades em conseguir estágio uma 
vez que a escola não colabora a contento, mas é fato que a dificuldade é maior para elas. No 
GF3, havia 3 mulheres, embora estivessem cursando o penúltimo período, ainda não estavam 
estagiando. Estavam cientes das dificuldades que teriam para encontrar um. No GF5, das três 
participantes, uma estagia; no GF4 das seis participantes, apenas uma já estagiou na área de 
informática. No GF1, três das ex-alunas estagiaram, duas na área de informática e uma em 
segurança do Trabalho, aliás, esta concorreu com seis homens e conseguiu a vaga ao passo que 
outra aluna de eletrônica sequer, na ocasião, conseguiu agendar entrevista. 
  Os rapazes não veem o estágio como dificuldade nem para si nem para as meninas. Todos 
os rapazes do GF2, do GF3 e do GF5 estagiam ou já trabalham na área. Todos os rapazes do 
GF1 trabalham. Segundo eles, é uma questão de “correr atrás”, esforçar-se. 

Pedro, em termos de estágio, as meninas teriam alguma dificuldade a 
mais do que vocês? (Pesquisadora)
Não se tivessem o mesmo interesse, acho que não (Pedro – GF2).
Quantas meninas estagiam com você? (Pesquisadora)
Ah! no estágio? (Pedro – GF2)
Sim, em eletrotécnica, onde você faz estágio não tem mulheres? 
(Pesquisadora)
Na categoria de estágio? Não (Pedro – GF2).
Assim, eu  acho que todo mundo aqui conseguiu o estágio por si 
próprio. Nós fomos atrás, assim, alguns professores individualmente, 
não o colégio, mas alguns professores explicavam ‘vai em tal empresa’ 
e assim fomos conseguindo! (Pedro – GF2).
No nosso curso nos temos que prestar estágio, mas um professor estava 
tentando transformar as nossas aulas de prática em créditos de estágio, 
mas ainda não conseguiu nem sei se vai conseguir (Gabi – GF4)
E resolveria pra vocês? (Pesquisadora)
Seria melhor pra nós que não conseguimos estágio, mas acho que não é 
a mesma coisa que na empresa (Gabi – GF4).

  Se considerarmos apenas o curso integrado em Eletrotécnica, de um lado 5 alunos (GF2) 
estão estagiando, do outro lado três alunas (GF4) sem estágio. Desinteresse? Pode ser. Nenhuma 
delas quer continuar na carreira. Mas se houve professores que indicassem as empresas para 
eles, por que os professores também não indicaram empresas para elas? No caso das meninas, 
segundo Gabi (GF4), querem transformar aulas práticas de laboratório em atividade de estágio. 
Nas discussões, ninguém apontou para a necessidade de uma intervenção da escola na tentativa 
de que as empresas ofertassem vagas sem a discriminação de sexo. Karen afirma passar no 
Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) todos os dias e não ver estágios solicitando 
mulheres. De quem é a responsabilidade? Os preconceitos de gênero passam muitas vezes 
despercebidas na instituição. Por exemplo, o aluno Pedro não se surpreende em não ter colegas 
do sexo feminino estagiando com ele nem poderia, pois também não estranhou não ter tido 
colegas mulheres durante o curso, não ter tido professoras nas aulas de disciplinas técnicas.  
  No GF3, uma parte sabe das dificuldades para a obtenção de estágio e do insignificante 
favorecimento da escola, mas ao ser citado que, no mural do IFS, havia um cartaz em que a 
Petrobras solicitava vagas para estágio e exigia o sexo masculino para ocupação das vagas, a 
primeira pergunta foi:
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Para a plataforma? (mais de um falante)
Era em Aracaju, mas não sei se era em plataforma. Por que você disse 
plataforma? (Pesquisadora)
Porque plataforma é só homem, imagine uma mulher no meio? (Adriano 
– GF3)
Aqui é assim! (Marilia – GF3)
Mas em plataforma, tá certo (Adriano – GF3)
Porque os homens vão desconcentrar (Euclis – GF3)

  “Está certo” apenas solicitar homens para o estágio numa plataforma foi dito por um aluno, 
mas antes houve uma insinuação discriminatória de gênero no folder de uma empresa de grande 
porte, houve acatamento do cartaz discriminatório na instituição de ensino e houve centenas de 
pessoas entre discentes, docentes, técnicos administrativos e transeuntes que não manifestaram 
repúdio contra o cartaz. Nesse sentido, a fala da maioria dos rapazes do GF3 é tão condizente 
com a perspectiva do senso comum, que funciona como informação comum que a ninguém 
incomoda: “aqui é assim!”. 
  O problema não é em si o trabalho a ser desenvolvido no estágio na plataforma, é o fato 
de estar uma mulher no meio de tantos homens ou de estarem tantos homens com uma mulher. 
Se não permitem a oferta de tal estágio, como poderão contratar mulheres para trabalharem 
nesse ambiente? Permitem que as mulheres façam quaisquer cursos, mas vetam a entrada em 
determinados espaços. Quem poderia reclamar das poucas vagas ou das inexistentes vagas de 
estágio para as mulheres? 
  Os estágios37 que acontecem na própria instituição não discriminam o sexo. Aceitam-se 
os dois, porém, um estágio em Eletrotécnica no IFS é preenchido com um aluno (Albert – 
GF2) e em informática quando se trata de estagiarem meninas, por exemplo, muitos setores se 
surpreendem ao verem uma estagiária.

Eu trabalhei à noite no SECOM com suporte e aí o povo está sempre 
acostumado a chamar o técnico, o menino da informática. Manda lá 
chamar o técnico, o técnico né, um menino formado. Manda o menino 
aqui e aí quando eu chegava: ‘nossa! é uma menina!, você é uma 
menina!, que bom, agora já tem meninas, né’ ... risos (Vanessa – GF1). 

  No GF5, apontou-se outro problema que afeta diretamente a entrada no mundo do trabalho:

É muito difícil encontrar estágio (Marcos – GF5).
Eu entrei mesmo em química porque eu via que tinha muito estágio mas 
depois pela própria estrutura não tô vendo estágio (Mari – GF5).
A atual conjuntura não favorece (Marcos – GF5).
Você também tem que ter conhecimento pra conseguir estágio nessas 
empresas mais reconhecidas, tem que ter conhecimento de alguém lá 
dentro na área de produção, aí você consegue mas se você não tiver 
você não consegue (Mari – GF5).

37 Não era um objetivo de nossa pesquisa fazer observações nos estágios, mas acreditamos ser um lócus importante 
a fim de verificar a atuação dos/das estudantes e observar as relações de gênero.
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  Como se não bastassem as dificuldades quanto à concorrência, capacitação, ainda há a 
necessidade de “conhecimento” ou indicações. Isso torna mais difícil, pois nem todos os alunos, 
pais e professores têm contatos com as pessoas que trabalham nas empresas. 
  Essas indicações para obtenção de trabalho nas empresas foi registrada na pesquisa 
de Charlot (2006). Os Jovens precisam estar qualificados mas não é suficiente, há de ter 
um apadrinhamento que opere em prol de um trabalho ou de ascensão na carreira. Se em 
Charlot (2006) o “QI” – pejorativamente, quem indica – ocorre no emprego, aqui nos GF38 o 
acobertamento é denunciado na obtenção de estágio: “... assim, meu pai já está conseguindo 
um emprego pra mim num escritório em que eu fique com o computador pra fazer arquivos” 
(Mônica – GF4). 
  Como grande expectativa é criada em torno do estágio, quando ele não acontecer estima-
se também que será difícil encontrar trabalho, consequentemente, como quem mais consegue 
estágio são os homens, eles ficam com melhor autoestima. Portanto, é importante que se abram 
espaços de discussão na escola sobre os estágios, para que deslizes como os que acontecem 
acerca da discriminação de gênero sejam evitados. Além disso, é preciso ajudar as alunas do 
curso integrado a se capacitarem para também procurarem estágios nas empresas, mesmo as 
que não estão credenciadas pelo Instituto.

5.2.1.2.2 Disciplinas 

  Quais são as disciplinas mais fáceis ou mais difíceis? Com quais disciplinas sentem 
mais afinidade? A pergunta colocada para o grupo partiu do nosso interesse em testar as 
diversas pesquisas e testes que apontam para déficits das mulheres, no Brasil, relacionados 
à aprendizagem da matemática. Muitas outras pesquisas descriminam o baixo resultado para 
as meninas na matemática como uma das razões para o fraco acesso delas nos cursos da área 
tecnológica, por exemplo.
  No IFS, considerando os cursos aqui selecionados, as disciplinas das áreas de exatas são 
vistas como as mais difíceis, as mais “puxadas”, isto é, as que exigem mais dos/das alunos/as. 
Ao passo que as disciplinas do núcleo básico são consideradas as mais simples. 
  Não gostar de matemática ou não sentir por ela afinidade atrapalha bastante os/as estudantes, 
mas essa falta de empatia é mais forte nas mulheres, muitas vezes isso é determinante para a 
escolha de um curso ou para a substituição por outro. Porém, como os GF foram realizados em 
cursos que possuem bastantes matérias voltadas para matemática e física esperávamos não ouvir 
tantas reclamações, julgávamos, em princípio, que os/as estudantes matriculados sentissem 
afinidade por essa área. Eis algumas observações constatadas a partir dos focais:

a) Os rapazes também sentem dificuldades em física e matemática, ou seja, as matérias de 
cálculo são difíceis para todos;
b) Muitas mulheres gostam de tais disciplinas e tal gosto, muitas vezes, as direcionou para 
os cursos na área de exatas;
c) Cursos de Informática e Química exigem, segundo as alunas, menos conhecimento de 

38 O apadrinhamento também foi visto nas entrevistas, por exemplo: “eu entrei por vontade própria minha capacidade, eu 
fiz entrevista, eu não tive a ajuda de ninguém...” (Nadi – entrevista). Tanto na fala de Mônica (GF4) quanto nesta entrevista, 
há o registro da presença do “QI”, mesmo que a última não tenha utilizado esse artifício para entrar na empresa.



100

cálculos especificamente matemáticos;
d) É Física, ou as disciplinas relacionadas a essa área, a mais temida das matérias;
e) A área de exatas possibilita ganhar mais dinheiro.

Particularmente, gosto muito de matemática. É a minha praia. (...) 
Vamos comparar a matemática, é como se umas pessoas tivessem 
mais aptidão do que outras. Assim acontece com essas disciplinas, há 
pessoas que têm dificuldade bem maior em umas disciplinas do que 
em outras; as pessoas que têm mais aptidão para umas elas se sentem 
mais seguras, se sentem mais estimuladas, se interessam mais, buscam 
estudar mais, então essas pessoas vão continuar e tem aquelas que não 
se identificaram mesmo que não gostaram, que tiveram tem dificuldade 
mesmo vão preferir sair. Não necessariamente mais homens ou mais 
mulheres (Lu – GF4).
Foi Circuito I que é física elétrica equivale à física III, nela houve uma 
galera reprovada e também não quis seguir adiante. E teve técnicas 
digitais que equivale a Lógica, juntas, eram as duas matérias técnicas 
do primeiro ano (Sami – GF4).
Não quis Eletrotécnica porque tem muita física. Não tenho muita 
afinidade com física, então... (Alice – GF5).

  As disciplinas de Eletricidade, de Física e de Lógica são consideradas as que mais esforços 
exigem tanto dos meninos quanto das meninas. O índice de reprovação nessas disciplinas é 
enorme e atinge a ambos os sexos, especialmente, no primeiro ano do curso integrado. Se há 
menos garotas nesses cursos não é exatamente porque elas reprovaram mais que os garotos, elas 
entram em menor número que eles, haja vista que o medo de matemática é bem anterior à entrada 
nos cursos. No GF4, duas apreciam a área de exatas e alcançam notas altas. As quatro demais 
apreciam, mas sentem dificuldades. Inclusive duas de Eletrotécnica dizem que sempre acharam 
que tivessem afinidade com a área de exatas e que tinham altas notas no ensino fundamental, 
mas, ao entrar no IFS, passaram a ter enormes dificuldades. Elas insinuam que a física que 
tanto estudam no IFS poderia ser diferente se houvesse diferentes professores. No GF4, a aluna 
de eletrônica admite que muitos reprovaram em sua turma, homens e mulheres, mas ela ficou 
porque tem afinidade com essas disciplinas e porque estuda realmente com afinco. As alunas de 
eletrotécnica disseram ter dificuldades mas não reprovaram, tampouco são as disciplinas que as 
fazem pensar em abandonar a carreira. A falta de estágio é um problema mais desolador.
  Alunos/as da modalidade subsequente revelam normalmente que, antes de se inscreverem 
em um curso, observam a grade curricular e ao perceberem que um curso possui em sua grade 
mais cálculo que outro, reconhecem que por conta desse detalhe podem mudar a escolha. Esse 
foi o caso de Alice (GF5), por exemplo.

Eu tenho dificuldade nas matérias de cálculo, são todas né?! (risos) Eu 
estudo e peço orientação a Fabiana (Michele – GF3).
Minha dificuldade no curso é cálculo (Cristiano – GF3).
E cálculo também que é difícil para os homens? (pesquisadora)
Claro que é.... (Adriano – GF3).
Eu não gosto (Luan – GF3).
Para mim é difícil (Cristiano – GF3).
Para mim já é a humana, a exata para mim é o bicho! É a minha área (...)  
só nas áreas de humanas assim uma apresentação... esses negócios aí...
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eu já tenho uma dificuldade....maior (Janderson – GF3).
Eu acho que a maioria entrou tipo só para conhecer mas quando viu 
a quantidade de cálculos mulher geralmente não gosta de cálculo... 
(Marilia – GF3).
É verdade (Janderson – GF3).
E o curso é todo cálculo. Eu gosto! (Marilia – GF3).

  No GF3, duas das garotas, uma de Eletrônica e outra de Eletrotécnica dizem gostar 
muito de cálculos e se dar bem nas disciplinas, o que é confirmado pelos outros colegas que 
admitem inclusive tirar dúvidas com elas. Dentre os que expressaram sentir dificuldade estão 
uma aluna de eletrotécnica e um aluno de Eletrônica, sendo que ela reconhece com mais pesar 
sua dificuldade pois imediatamente fala: “são todas, né? Ou seja, todo o curso se constitui de 
cálculo, então sente dificuldades em todo o curso, mas vai permanecer, não fala em abandono. 
  Quando se pergunta se homens têm dificuldades com as disciplinas que envolvem cálculo, 
a resposta é imediata: “claro”, dita com certa ênfase. Luan diz simplesmente não gostar delas, 
mas não diminui seu desejo em continuar com o curso. Em dado momento, esse mesmo aluno 
diz ser repetente, mas o faz sem constrangimento, ao contrário, está bem no curso. Estes alunos 
apresentam que é possível não gostar de cálculos ou não sentir afinidade por eles, contudo, 
focar no objetivo que é formar-se em Eletrônica ou Eletrotécnica. 
  É possível perceber dificuldades quanto à área de humanas a que um aluno se refere como 
“apresentação de trabalhos”, tanto na parte de redação quanto na de comunicação. Os outros 
não se manifestam porque pode ser uma dificuldade menor ou porque podem não tê-la. Mas 
o fato é que as alunas, em todos os focais, excelentes nas disciplinas de cálculo também se 
desenvolvem satisfatoriamente nas de produção e apresentação de texto.

Eu gosto de física e matemática, mas gosto de português também gosto 
de história não por isso (Ivo – GF2).
na maioria dos casos, é profissões como eletricistas, engenheiros que 
lidam mais com questões exatas.... ciências exatas eles tem a tendência 
maior para os homens, mas estão entrando as mulheres em compensação  
em questão de ciências humanas, letras eu acho que existe uma tendência 
maior para as mulheres mas também existem homens (Kássio – GF2).
Eu acho porque as mulheres não se identificam mais com esta área de 
exatas, né?  mas elas gostam muito da área Humana, exatamente.... Elas 
não gostam muito desta área não gostam de física, de matérias exatas 
(Clóvis – GF2). 
Elas gostam mais de cultura, arte (Iuri – GF2).

Vai dar dinheiro para elas? Quem sabe? Será que a mulher pensa 
também no financeiro?  Porque pode ser que estas áreas aí não deem 
tanto dinheiro como a eletrotécnica, informática, a área de exatas, pode 
ser isso também? (Euclis – GF3). 

  Na opinião dos rapazes, reprova em uma disciplina quem não estuda, independentemente 
do sexo. Todavia, no GF2, eles pensam que de fato a maioria das mulheres está mais próxima 
da área de humanas. Talvez apenas repitam o que escutam do senso comum, mesmo porque se 
consideram expertos também em português, história etc. Além disso, apreciam música, alguns 
deles tocam instrumentos. Ou seja, se para os rapazes são as mulheres a terem mais afinidade 
com a área de humanas, isso não os impede também de se aproximarem dessa área, logo, 
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também não há impedimentos de elas gostarem de matemática e disciplinas afins. Entretanto, 
ainda é pouco o número delas na área de exatas. Por ora, as que se dão bem no curso e até 
pretendem continuar crescendo nele demonstram ter afinidade por disciplinas que envolvem 
cálculo. No IFS, como as disciplinas são predominantemente teóricas, o grau de dificuldade é o 
mesmo para todos, segundo os GF.
  A reprovação afeta alunos e alunas e mais que isso, a desistência. Embora aparentemente 
sejam problemas distintos, inevitavelmente um pode gerar o outro. Os alunos, de modo geral, 
não acham que a desistência se deva à dificuldade na matéria ou à reprovação, julgam a falta 
de interesse a maior razão do abandono. Ao contrário, a razão da desistência em Informática, 
segundo as alunas do GF4, são as disciplinas do primeiro ano, em especial, Lógica. Como esta 
disciplina é pré-requisito, significa que reprovar nela gera atraso em todo o curso. Mas Lógica 
é difícil para todos e todas, não foram só as meninas que desistiram, também muitos meninos 
abandonaram o curso. Outra aluna mostra que foi um susto pegar as disciplinas de Programação 
e Suporte, não reprovou por pouco. 
  Em Eletrônica, as matérias do primeiro ano também são responsabilizadas por grande 
parte da reprovação: “o primeiro ano é uma peneira”. Em Eletrônica eram 34 meninos e 4 
meninas, hoje são doze meninos e uma menina” (Sami – GF4).
  Ou seja, se a reprovação não determina o abandono do curso, ao menos é o fator principal. 
Não há no IFS projetos que tratem desse assunto ou uma assistência aos alunos que reprovam. 
É verdade que boa parte deles julga descobrir não ter afinidade com o curso, não gostar ou 
não ter interesse, consequentemente, estuda-se pouco e resulta abandonar a escola. Mas, a ida, 
com mais frequência, aos laboratórios poderia criar afinidade uma vez que em outras falas 
comentam gostar mais das aulas práticas do que das teóricas.
  No caso dos cursos subsequentes, supõe-se que na inscrição o/a candidato/a tenha uma 
percepção do que seja o curso, a profissão. Mas na turma de eletrônica, presentes no GF3, 
alegam que eram quatro meninas e que agora só havia uma. O que nos permite inferir que 
também no subsequente há um grande índice de desistência. Isso faz com que um dos rapazes 
afirme que as empresas contratam menos porque há menos garotas, se houvesse mais garotas 
formadas em Eletrônica mais contratadas existiriam. O comentário do aluno é procedente, mas 
é preciso salientar que não necessariamente as mulheres desistam ou reprovem mais do que os 
homens, na verdade elas entram menos nos cursos do que eles e as oportunidades de estágio 
para elas também são menores.
  É preciso salientar que as dificuldades de conteúdo de alguns alunos são sanadas com 
os próprios colegas, Michele afirma que a colega Fabiana explica melhor que os professores, 
aliás, também revela que os meninos que sentem dificuldades na disciplina recorrem à colega. 
Em Eletrônica, os rapazes dizem que Marília sabe tanto quanto ou mais que eles, “no dia da 
prova ela até nos dá dicas” (Janderson – GF3). A aluna de eletrônica concorda que gosta dessas 
disciplinas, mas reconhece que a maioria das mulheres teme cálculo, daí temer eletrônica. Os 
homens em GF2, GF3 e GF5 também dizem que cálculo é muito difícil para eles, mas não 
desprezam o curso.
  A percepção da matemática como um domínio masculino já foi alvo da análise de diversas 
pesquisas (PÉREZ, 2007). Os resultados praticamente em todos os países dão conta de que 
os homens se saem melhor na aferição da aprendizagem da matemática ou que pelo menos 
demonstram mais interesse por estudar39. Segundo Pérez (2007, p. 295):

39 Portugal é o único país dos pesquisados em que se registra maior interesse das meninas por matemática do que 
o dos meninos (PÉREZ, 2007).
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La causa de estas diferencias pueden ser atribuidas a las prácticas y 
políticas educativas y como al más amplio contexto sociocultural, pues 
existen países donde están diferencias no existen y ello nos indica que 
estas diferencias pueden desaparecer y no son debidas a ningún tipo de 
cuestión biológica que dificulte los logros en matemáticas de las chicas.

  Euclis diz que a área de exatas permite ganhar mais dinheiro e até indaga se as mulheres 
pensam em dinheiro. É o tipo de questionamento que pouco se faz para um homem. 
Tradicionalmente as mulheres ocuparam funções cujos salários são baixos, são ligadas 
ao altruísmo ou aos afazeres domésticos. Na fala do aluno, insinua-se que se elas querem 
dinheiro devem perder o temor pela matemática e abraçar outras áreas do conhecimento. A 
questão, entretanto, não é tão simples assim. Há tradições tão presentes nas famílias e nas 
escolas que muitas vezes passam despercebidas, uma delas é a escassez de modelos femininos 
“nas atividades relacionadas à ciência e tecnologia área de exatas” (CASAGRANDE; 
CARVALHO, 2009, p. 113)
  As mulheres do GF3 e do GF4 que gostam bastante de cálculo não apresentaram reclamações 
ou dificuldades quanto às disciplinas da área de humanas e concordaram que, realmente, as 
apresentações escritas ou orais dos trabalhos normalmente são tarefas atribuídas a elas. Mas na 
turma do GF2, como só há homens, durante os quatro anos não precisaram dispor desse recurso, 
portanto, sempre apresentaram seus trabalhos. Além disso, não se queixaram das disciplinas da 
área de humanas. Gostam de língua portuguesa, de história, apenas disseram que a dedicação 
sempre foi maior para aquelas que lhes exigiam mais atenção, ou seja, as disciplinas da área de 
física, como eletricidade.
  A aluna do integrado de eletrônica é a única na sua turma e as apresentações dos trabalhos 
escritos em sua equipe ficam sempre sob sua responsabilidade, mas isto não significa que ela 
possa deixar o trabalho do seu modo. Os garotos intervêm pedindo-lhe mais objetividade, não 
permitem “adornos”: “quando é trabalho a gente gosta de colocar, botar uns “fluflu”, ajeitar, 
mas eles não querem isso, geralmente não gostam e dizem: ‘Vamos fazer o trabalho normal, 
deixe de inventar coisa’”... (Sami – GF4).
  Por que não prevalece seu gosto, já que é ela quem redige o trabalho? Porque ela não 
vê o trabalho como seu, vê como da equipe e como é minoria cede, pois considera que não 
vale a pena discutir por pouco; porque, acreditamos, redigir pode funcionar como estratégia 
para fazer parte da “turma dos meninos” ou ao menos para entrar nessa turma. A questão é: 
em que os “fluflu” atrapalhariam o trabalho? Em nossa opinião, a recusa pelos adornos nos 
trabalhos acadêmicos pode resultar da exigência imposta pela tradição institucional. Pode 
resultar também das experiências que as moças e os rapazes tiveram na infância relacionadas 
aos adornos. Em nossa cultura, as vestes e os materiais escolares, por exemplo, costumam ser 
mais sóbrios quando se destinam aos meninos e mais coloridos e repletos de imagens quando 
se destinam às meninas.
  Quanto às disciplinas que remetem à prática, estas são as mais apreciadas, são envolventes, 
definitivamente, são denominadas como as mais prazerosas. E o maior pesar em relação a elas 
é que são poucas. Em todos os GF, houve críticas em relação à parca quantidade de prática. 
Afirmam que os cursos são demasiadamente teóricos. Considerando, então, as aulas práticas, 
ainda que insuficientes, gostaríamos de registrar que no GF2 não sabem exatamente dizer se as 
meninas se sairiam bem nessas experiências, afinal tiveram pouco contato com elas. Acreditam:

Porque em casa, o menino já sente a paixão pela prática, a gente já 
tem um conhecimento de casa a gente tem uma noção ferramentas, 
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equipamentos elétricos, pá e a menina, nada (Iury – GF2).
A mulher teria facilidade até porque a mulher tem facilidade de pegar 
as coisas na hora, por exemplo, esta questão da parte teórica estes anos 
mudaram o nosso primeiro ano por exemplo tinha duas meninas e 
elas reprovaram  mas ao longo dos anos foram passando aparecendo 
meninas que ... o que para nós parecia impossível né? Aconteceu: as 
meninas que atingiram o curso no terceiro ano, passando para o quarto 
ano! (Clóvis – GF2).

  Iury expressa o que já foi constatado em outras pesquisas. Porém, se por um lado elas não 
praticam em casa, o que, possivelmente, facilitaria na escola, por outro, vendo essas tarefas, 
poderiam despertar o desejo. Como atualmente se entra cada vez mais cedo na escola, poder-
se-iam nesse ambiente ser apresentadas as tais práticas às alunas e assim suplantar a ausência 
no lar. Por exemplo, a fala em seguida, a de Clóvis, em princípio, nega a de Iury, mas é uma 
contestação superficial, pois primeiro diz que a mulher tem facilidade, mas remete o exemplo 
para disciplinas teóricas e depois não esconde a surpresa de saber que hoje há meninas no 
quarto ano. Durante quatro anos esses alunos estiveram sós entre eles e professores em sala 
de aula e em laboratórios, hoje, mesmo tendo no estágio uma supervisora, eles ainda veem 
de modo exótico mulheres na eletrotécnica. Não viram provavelmente em sua casa nem na 
escola mulheres consertando máquinas ou estudando o funcionamento de suas peças. Mas 
não ver não significa não existir. Então, o que se pode confirmar por ora é que o dia a dia tem 
possibilitado pouco a essas famílias e a essa instituição escolar (re)pensarem as suas práticas 
em torno das relações de gênero.
  No GF3, um dos rapazes diz que as mulheres podem não se sair bem na parte prática 
porque são delicadas e existem alguns serviços que exigem posturas mais rudes, enérgicas; 
por exemplo, ao mexerem em algumas máquinas pode acontecer de peças despencarem ou sair 
fumaça, o que pode agredir ou no mínimo ser inconveniente para elas. Uma de suas colegas 
retruca dizendo que a fumaça não a incomoda pois faz parte da profissão, nesse momento, 
instala-se mais um conflito no grupo:

A maioria das mulheres são meio delicadas, então por exemplo se você 
for tirar um componente  de uma placa  da parte de eletrônica, precisa 
de um ferro de solda, você precisa tá ali raciocinando, sai um pouquinho 
da fumaça da solda (Euclis – GF3).
Tem que deixar em casa a frescura de lado, aquela fumacinha nos olhos 
ou o cheiro ruim  você deixa de lado e continua... (Marilia – GF3).
A pessoa tá lá, aí vai tirar um componente e o ferro tá lá aquecendo, às 
vezes até aquece, né? (dirige a pergunta a Marília) (Euclis – GF3).
Se queima... tá queimando o meu dedo e aí? (Marilia – GF3).
Se tá queimando é porque não tem competência... (Luan – GF3).
Eu vou no embalo dele  só para tentar tirar um negócio dizem “ai, 
quebrei a unha” (Risos) (Rodrigo – GF3).
Eu acho totalmente ao contrário ... eu acho que pra um serviço 
delicado mesmo o homem fazendo é um serviço mais delicado tem 
que ter atenção. É tudo miudinho, tem que fazer tudo com delicadeza e 
normalmente quem é mais paciente e mais delicado consegue executar 
melhor. Eu mesmo com duas patas deste tamanho para fazer este serviço 
pequenininho!!! Eu mesmo Falo lá no serviço, é delicado faz você aí  
(Cristiano – GF3).
Esta parte de placa mesmo são mais mulheres (Rodrigo – GF3).
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  O conflito se resolve temporariamente com a observação de Cristiano. Há de se ressaltar 
que as meninas discordaram de que fumaça e calor lhes atrapalhassem. Mas a fala de Marília 
não nega a “frescura”, contudo deve ser deixada em casa, pois, no momento, não é com esse 
atributo que vai atuar. Ou seja, não nega que queira a unha limpa e pintada mas não significa 
que no trabalho isso seja importante. Ao serem indagados se já tinham visto a cena em que 
alguma colega mulher reclamasse do calor ou da unha quebrada, os rapazes afirmaram que 
nunca tinham visto, mesmo porque só têm aula prática com uma e esta é uma boa estudante 
tanto quanto eles. A reprodução do senso comum, das piadas que escutam se aplica nesse caso. 
Por outro lado, a fumaça não incomoda também os homens? Deve incomodar, mas o ambiente 
de trabalho forja o corpo para que este não se incomode ou, ao menos, não manifeste incômodo. 
  Quanto às meninas que fazem o integrado, no GF4, as disciplinas mais prazerosas também 
são as práticas: construção de sites, instalações elétricas, entre outras. No GF5, duas meninas e 
um menino dizem ter descoberto o gosto pela química durante o ensino médio, quando iam às 
aulas práticas. Em todos os focais, no que se refere às disciplinas teóricas os homens entendem 
que as mulheres podem se sair bem; nas disciplinas práticas há certa resistência. Veem suas 
colegas de curso como se fossem estranhas, no mínimo, exemplificam-nas como se fossem 
exceções. O parâmetro de comparação são eles mesmos. Então, se suas colegas se saem bem é 
como se elas fossem como eles. Se se saem mal, são meninas, pois.
  Além do prazer pelas aulas práticas, outro ponto unânime dos focais foi quanto à estrutura 
física dos laboratórios. Porém, nesse caso, um desprazer, já que não houve sequer um laboratório 
no IFS elogiado pelos/as alunos/as. A estrutura precária contribui diretamente para o mau 
funcionamento das aulas práticas e talvez seja até a razão de haver poucas aulas desse tipo. Os 
problemas são diversos: 

Falta de equipamentos, materiais envelhecidos ou inadequados, por 
exemplo, muitos computadores não funcionam e os que funcionam 
fazem precariamente. Então é isso, prática que a gente ainda não tem 
(Michele – GF3).
Eu sei que eu não estou preparado, porque se eu chegar em uma empresa 
e para usar o voltímetro e eu não sei... (Vitor – GF3).
Teoria a gente tem... tem muita teoria só que  quando vai ver na prática 
fica se batendo  (...) com os circuitos básicos... (Janderson – GF3).

Há algum problema na estrutura física, nos laboratórios? (pesquisadora)
(risos)Não dá tempo dizer todos! (Marcos – GF5).
Muitos reagentes, muitos equipamentos distribuídos aqui que não são 
utilizados por nós, as vezes só os mestrandos utilizam e olhe lá. Nós não 
temos acesso ao que deveríamos ter (Mari – GF5).
Há aparelhos aqui que nunca foram usados por que falta alguma peça, 
alguma coisa (Thamires – GF5).
Há equipamentos aqui, aparelhos muito velhos, reagentes que não 
reagem mais... (Marcos – GF5).
(aponta para trás) olha aqui, tudo da década de 90 (Felipe – GF5).
(também aponta para trás) veja, bombas que não funcionam mais, tudo 
quebrado (Luís – GF5).
Você faz uma análise, o resultado não é confiável, aliás nunca bate 
como que você está esperando não porque você tenha errado mas é 
que... (Marcos – GF5).
Nem na análise Quantitativa nem na qualitativa que temos na química 
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aqui não há certeza porque os equipamentos tudo fora do prazo. A 
estrutura é essa aqui mesmo que você tá vendo, os outros laboratórios 
são iguais a esse ou piores (Felipe – GF5).
A gente trabalha mais é na teoria, mas na prática quase nada (Marcos – GF5).

É justamente o que a gente tava falando na questão dos materiais, há 
falta de muitos materiais e equipamentos, às vezes a gente pega um 
voltímetro e ele tá completamente desregulado e faz medições erradas 
e a gente pensa que fez um circuito equivocado, mas não foi e alguns 
professores também deveriam auxiliar mais por conta dos equipamentos 
darem defeitos, darem errado, eles sabem que são os equipamentos mas 
não relevam e não fazem por onde dar certo. Então, é só nesse aspecto 
a questão de equipamentos  (Bárbara – GF4).

  A partir desses relatos, verifica-se a impossibilidade de terem aulas práticas e, possivelmente, 
justifica-se a quantidade dessas aulas ser tão exígua. A ida aos laboratórios, em princípio seria 
um momento de intenso prazer, não obstante, termina por deixá-los bastante indignados. É 
difícil compreender como uma escola da Rede Federal, um Instituto com investimentos tão 
propagados nos últimos tempos pelo governo, sofra com esse problema. Na instituição, não 
fornecem esclarecimentos, não tem havido espaço de discussão acerca dessa precariedade, 
segundo os GF.
  Como são as aulas? Conforme ficou claro, de forma mais enfática, o GF2 e o GF3 julgam 
serem mais simples as disciplinas do núcleo básico. Uma das mais animadoras é instalações 
elétricas. Ainda sobre as disciplinas, há um fator mencionado nas turmas dos cursos integrados:

É difícil porque você fazer um curso de 04 anos integrado ao ensino 
médio, sinceramente é uma luta, todo mundo que tá aqui é porque 
persistiu porque eu dizer que foi fácil, não foi. Porque conseguir 
conciliar o ensino médio com provas muitas vezes do técnico no mesmo 
dia sobre pressão de um lado do técnico, sobre pressão do outro você 
tem que ter do ensino médio é difícil no aspecto geral e matéria que tem 
que estudar pra todas da mesma forma pra conseguir atingir o objetivo 
no final e esta dificuldade não depende de sexo é para todos (Ivo – GF2).

Eu não desisti porque o problema não se resolve com desistir. Mas eu 
quase reprovei no primeiro ano porque é pesado mesmo, muda a vida 
da gente, sair de casa de manhã e chegar a noite, é muito tempo que se 
passava aqui na escola (Karen – GF4).

  É o GF4 que reclama do tempo intenso que se passa na escola, “sair de casa de manhã e só 
voltar à noite”. Curioso, porque no GF2 os meninos falam da intensa quantidade de disciplinas 
e, particularmente, argumentam que as disciplinas do núcleo básico deveriam exigir menos, 
pois eles se esforçam e se concentram mais nas disciplinas técnicas. As meninas expressam 
a palavra tempo fora de casa alegando ser demasiado. Para os alunos e alunas que escolhem 
fazer a modalidade integrado, a escola realmente passa a ser o espaço onde eles permanecem 
a maior parte do dia. Muitos deles chegam pela manhã, às 7h, e só voltam às 17h30min, de 
segundas a sextas-feiras. Muitos discentes moram distante da escola e então não é possível 
deslocar-se até a sua casa para almoçar. Os que participaram do focal permaneciam na escola 
durante todo o dia. Agora, os rapazes do GF2 dividem o tempo com o estágio na empresa 
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e as aulas no IFS. Possivelmente tanto o tempo dispensado quanto a quantidade imensa de 
disciplinas afetam ambos, mas cada um priorizou o que mais desgasta. Por que tanto tempo 
fora de casa aflige mais as mulheres do que os homens? Se considerarmos o mundo do trabalho 
e as mulheres casadas, muitas pesquisas apontam que elas reclamam do tempo em virtude dos 
afazeres domésticos e do cuidado com os filhos. Mas, e no caso das alunas do GF4, não têm 
filhos, não são responsáveis pelas tarefas domésticas, por que o tempo é reclamado em prol de 
ficar em casa? Não gostariam os rapazes de terem tempo livre para voltar a casa?

  Várias falas deram conta da importância ou da precariedade dos professores do IFS. Este 
é um ponto delicado,40 afinal a pesquisadora também faz parte da categoria dos docentes no 
instituto. Apesar disso, os/as alunos/as não se sentiram constrangidos em falar dessa categoria41. 
Há praticamente três fatos mencionados a respeito deles:

  a) Carência
  b) Descompromisso
  c) Compromisso

  Todos/as os/as estudantes que participaram dos GF, principalmente os do modo integrado, 
sentiram todas as consequências de não terem professores em determinadas áreas. Praticamente 
todo o primeiro ano deles aconteceu com a falta de muitos professores tanto no núcleo básico 
quanto no técnico. Essa falta de professores acarretou danos terríveis, pois ficaram sem férias 
regulares e tiveram uma carga horária exaustiva no segundo ano para compensar a falta do 
primeiro ano. Além disso, muitos professores que chegaram no segundo semestre do primeiro 
ano tiveram que sobrecarregá-los fazendo de um semestre dois. O estresse foi enorme.
  Nos cursos subsequentes, também houve falta de professores, em especial o que mais 
reclama disso é o curso de Processos Químicos, mas em todos os outros ocorreu o problema. 
Ora, por que os/as alunos dos subsequentes reclamam menos ou sofreram menos que os/as do 
integrado? Por algumas razões: a maioria dos alunos trabalha, então quando não há professor é 
menos uma disciplina que têm para estudar, sobra tempo para as outras; por vezes, a disciplina 
que está faltando não é da área técnica específica, é de inglês ou de empreendedorismo, então, 
na concepção deles é uma disciplina menor, é possível, pois recuperá-la posteriormente; vieram 
do ensino médio feito, em sua maioria, numa outra escola pública, então, já passaram por esta 
situação e agora consideram a ausência de um professor como problema menor. Especificamente, 
os discentes de Processos Químicos (ver síntese dos GF, apêndice C) participantes do focal são 
oriundos da escola particular onde normalmente não se vivencia tal situação, mostraram-se, 
pois, intolerantes quanto à falta de professores bem como à falta de assiduidade e pontualidade.
  De qualquer modo, a ausência de professores causa perdas e sempre surpreende, afinal 
se trata de uma escola federal que nos últimos anos foi alvo de uma propaganda exaustiva do 
governo federal, então, muitos discentes não entendem como a melhor escola profissionalizante 

5.2.1.2.3 Professores

40 Um ponto delicado para a pesquisadora a tal ponto que não colocou em seu roteiro questões referentes ao 
corpo docente.
41 Dos trinta e sete participantes dos GF, apenas 7 foram meus alunos, a saber: 5 do GF2 e 2 alunas do GF3...
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do Estado sofre falta de professores (assim também como questionam o porquê de faltarem 
equipamentos, materiais nos laboratórios etc.).
  Outra coisa tão ou mais reclamada que a falta de professores é o descompromisso deles. 
Em todos os focais alunos e alunas relatam que os mestres não são assíduos nem pontuais. 
Também falam das aulas que muitas vezes são apenas conversas fúteis. 

É como se fosse um círculo, sei lá, os alunos desistem muito porque os 
alunos reprovam muito dos Institutos Federal, você vê aquela liberdade 
os professores vêm quando quer às vezes nem vêm, e o aluno se sente 
livre aí vai relaxando, relaxando, relaxando as aulas e não consegue se 
adaptar (...), por exemplo, eletricidade 1 e eletricidade 2, as fórmulas  
eram   muito difíceis, mas  nós tivemos ótimos professores  eu acho que 
na área estamos capacitados tanto na eletricidade 1 como na eletricidade 
2 . Existem matérias que as dificuldades eram inferiores mas não temos 
o domínio pelo fato de não termos tido um bom professor (...) e aqui 
colégio no Instituto federal, você vê que são professores graduados, eu 
acho que eles têm muito a ensinar, têm muito conhecimento mas são 
relaxados, não vêm a aula (Pedro – GF2)
Você também encontra professores ruins (...) não dá para entender como 
uma pessoa estuda consegue passar num concurso público e não dá 
valor aquilo que tem, falta ou vem para escola para ficar conversando 
com o aluno na sala... (Ivo – GF2).

Um ponto positivo? Eu acho que assim é alguns professores realmente 
ensinam, com certos professores eu aprendi muito, houve outros que se 
dependesse deles não saberia de nada,  né? (Thamires – GF5)
Professores vêm quando quer, não todos. Porque eles são do serviço federal. 
Eles devem pensar que isso é que é ensinar no federal (Felipe – GF5).
Não, o caso não é falta de professores. Eu acho, assim, muitos 
professores trabalham de um jeito aqui e trabalham de outro jeito 
em escolas particulares, porque aqui é federal, eles cumprem se eles 
quiserem, eu digo  trabalham muito diferente, na escola particular é 
muito diferente, eu já pude verificar isso (Mari – GF5).

Eu tenho dificuldade na programação, a disciplina que mais dificuldade 
eu tenho. Temos dificuldade quanto à estrutura do colégio porque tem 
muitos computadores que não funcionam, ou que não funcionam bem, 
tem outros que a gente vai rodar um programa aí cai, outros que nós 
não temos permissão pra mexer em tudo que o computador proporciona 
e também temos dificuldades com professores por ter carência, nos 
primeiros anos havia falta de professores e agora no quarto ano é que 
tão  cobrando coisas que eram pra ter sido vistas. Enfim, existe muita 
dificuldade na estrutura do curso (Mônica – GF4).

  Nos GF 2, 4 e 5 citaram nomes de professores geniais, atenciosos, competentes e 
compromissados, mas também citaram nomes de outros que muito desprestigiam o curso. Os 
professores citados como descomprometidos causam repúdio neles principalmente porque 
pertencem à área técnica. Eles não toleram a falta de assiduidade nem aceitam que os professores 
de uma rede federal de ensino técnico sejam incompetentes ou fracos. Em distintos GF houve 
reclamações, a pergunta nos focais não era direcionada ao corpo docente, a pergunta era geral 
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sobre a instituição, mas houve o aproveitamento da questão para desabafar contra o descaso e 
o descumprimento de horário. O tom reivindicatório agravou-se nos GF2 onde há alunos na 
iminência de um vestibular e no GF5 onde há alunos oriundos da escola privada. O GF1, onde 
há ex-alunos, pouco se referiu a tais problemas.
  Ainda em relação aos professores, as alunas contam que é frequente estranharem a 
presença delas na sala de aula. Nos primeiros dias da aula, costumam fazer comentários: “oh, 
tem meninas na sala’. Há sempre um espanto inicialmente, depois eles têm de se acostumar” 
(Lu – GF4). Só depois é que “Eles já estão achando natural” (Mônica – GF4).
  Em contrapartida, também são os professores que comunicam a outros alunos sobre a 
existência de meninas competentes e inteligentes. Se no início expressam estranhamento, 
posteriormente, eles apresentam-se solícitos. Nos focais, os registros de constrangimentos em 
sala de aula devem-se a piadas contadas ou permitidas por eles. Mas as alunas dizem que, 
quando conseguem mostrar que são “boas”, os professores mostram-se companheiros delas 
também. Na verdade, segundo elas, os professores se tornam mais amigos dos alunos que 
estudam mais, independente do sexo. 
  Os cursos de Eletrônica e de Eletrotécnica se constituem, conforme foi demonstrado, por 
professores; a aluna de eletrônica do GF4 revelou só ter tido uma professora vinda da área de 
informática. Não passa despercebido para as alunas que não há professoras. Já para o GF2, os 
meninos sequer mencionam isso. Faz parte do senso comum que nas disciplinas do núcleo básico 
como língua portuguesa, história, geografia haja professoras e nas disciplinas técnicas, professores. 
  Quando falam bem dos professores, referem-se, principalmente, ao compromisso e ao 
entusiasmo com que dão aula. Dizem que determinados professores empenham-se tanto no 
curso que dedicam até recursos financeiros próprios para a compra de determinados materiais 
para que a aula ocorra. Falam da competência que eles têm. A admiração advém do carinho e do 
apoio que recebem desses mestres. Ausentes de casa tanto tempo, tais professores fazem-lhes 
sentir-se bem na instituição.
  No GF5, ao perguntar a todos qual era o ponto positivo da escola, de modo imediato 
responderam: os professores, os bons professores. Aqui vão sempre utilizar o masculino, pois 
de fato o número de homens que ensinam no IFS é imensamente superior ao de mulheres, 
conforme se sabe. Muitos professores viabilizaram os contatos entre alunos e donos ou 
gerentes de empresas para que consigam estágio. Muitos deles citam nomes de professores 
que são extremamente dedicados. Os mais satisfeitos com os professores são os discentes do 
subsequente de eletrônica e de eletrotécnica e também são eles os que menos reclamaram de 
seus professores. Os mais insatisfeitos são os do subsequente de Química – GF5 – e as alunas 
do integrado de Eletrotécnica – GF4.

  O relacionamento em sala de aula é muito importante. A sala de aula é o espaço onde 
alunos passam boa parte de sua vida. Sentar próximo de outro, conversar concordando ou 
discordando, tirar dúvidas, silenciar, desabafar são ações constantes no dia a dia de uma escola. 
Isso, logicamente, é uma variável que se vê com mais intensidade nos alunos do integrado do 
que com os alunos do subsequente por uma questão óbvia: os cursos subsequentes duram apenas 
dois anos em média na escola com aulas em um só período, no caso dos alunos selecionados 
para os GF veem-se apenas pela noite. Os/as alunos/as do sistema integrado ficam juntos todo 

5.2.1.2.4 Colegas de curso
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o dia por quatro anos e, no caso do GF2, ainda se encontram no estágio, pois quatro dos cinco 
estagiam na mesma empresa.
  A turma que se apresentou como a mais amistosa foi a de processos Químicos – GF5. 
Contam que são amigos, costumam se reunir fora da sala de aula para eventuais festas, organizam 
encontros entre eles para “churrascos”. Uma turma também bastante amistosa foi a do GF1, 
esta aliás costuma se falar mesmo já tendo saído da escola. O contato é viabilizado pelas redes 
sociais, pelos telefones, emails. Embora fossem de cursos distintos, encontravam-se na escola 
nas atividades esportivas e culturais. Não negam que discutiam bastante, mas ao mesmo tempo 
reforçam que as divergências só fortaleceram a amizade entre eles. As turmas de Eletrotécnica e 
de Eletrônica GF3 pouco falam do convívio entre eles. Quando falam dizem apenas que é bom. 
Mas é fácil perceber que em eletrônica existem muitas piadas sexistas em relação à presença de 
uma menina entre eles. É no GF2 e GF4 que se fala mais de relacionamentos.
  Primeiro, o GF2 e GF4 reconhecem que as mulheres são capazes para estarem nos cursos 
em que estudam e para exercerem quaisquer profissões. Os rapazes do GF2 fazem uma ressalva: 
os homens têm mais facilidade para determinados cursos como o de Eletrotécnica, mas elas 
“não são incapazes, com dedicação podem até ser melhores que o homem”. Eles tiveram apenas 
uma colega de sala quando estudavam o primeiro ano e desconhecem quem são as alunas de 
Eletrotécnica de outras turmas. Quando se pergunta sobre as amizades com as alunas do seu 
curso, desconhecem-nas e se referem às “meninas do curso de Turismo”. 
  Em sala de aula ou nos laboratórios as alunas se manifestam pouco. Como estão em menor 
número se sentem pouco à vontade para falar. Mas vencida a timidez das primeiras semanas, 
é possível estabelecer um diálogo. No GF4, as três de eletrotécnica admitem que conversam 
pouco com os alunos de sua turma, são apenas elas três na turma, mas não se desenvolveu 
uma amizade entre elas e eles ou com algum deles. Alegam que seus colegas são imaturos, 
“muito crianças”, brincam demasiadamente e conversam bastantes futilidades. As alunas de 
Informática dizem que no início era mais difícil, porém, próximo do fim do curso, é possível 
expressar-se em sala de aula, opinar, entre outras coisas. A aluna de Eletrônica diz não ter 
problemas com os colegas e conversa com eles sempre em torno dos assuntos de sala de aula.
  No subsequente, também elas comentam se sentir constrangidas no início do curso, 
mas no decorrer dos meses algumas começam a superar o constrangimento e até se tornam 
líderes de turma. As que superam a timidez são as que têm afinidade com o curso, gostam de 
matemática e física, e quando conseguem se expressar, passam a se sentir tratadas como iguais. 
São também estas que ocupam a função de líder da turma. Uma mulher exercer liderança numa 
turma majoritariamente masculina é algo no mínimo questionável. Normalmente, ela só se 
torna líder se tiver demonstrado competência nas disciplinas do curso além de ter fluência na 
comunicação. Estar líder significa que manterá contato com os coordenadores e pedagogos do 
seu curso e de outros cursos que também forneçam recursos a eles. Cabe à líder repassar o que 
se passa com a turma; é um exercício de comando muito interessante. 
  Por que os rapazes dos cursos subsequentes não querem a liderança? Normalmente, 
trabalham e dispõem de pouco tempo para cuidar de outros afazeres que não sejam os 
específicos das disciplinas. Eles também não julgam importante para seu futuro profissional. 
De nossa parte, defendemos que as mulheres veem aí uma oportunidade de se aproximar de 
professores e a partir deles conhecerem outros profissionais que possam no futuro providenciar 
estágio ou simplesmente emprestar livros, por exemplo. É também uma forma de se fazer 
notar na turma e até de estabelecer diálogo com os colegas de classe. Embora também elas 
tenham outros afazeres, aceitam ser líderes pois veem o exercício da fala como um atributo 
conveniente. Elas anotam as reivindicações ou as satisfações feitas em sala de aula e as levam 
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para o colegiado de curso. Tal como as apresentações de trabalhos na sala de aula, os rapazes 
consideram uma tarefa menor.
  Contrariando o que se passa nos subsequentes, nas turmas de integrado, as mulheres 
dificilmente são líderes. Os rapazes fazem questão. Há uma maior timidez e se sentem ofuscadas. 
Em Eletrotécnica, as alunas participam muito pouco em sala de aula seja questionando os 
professores seja votando em alguma decisão em prol da turma. Elas consideram os seus colegas 
de classe mal educados. Preferem, portanto, participar somente quando não há outra alternativa, 
ou seja, quando são intimadas a falar: “lá a gente deixa eles resolverem tudo, gritar, reclamar... 
quando acalma as coisas e sobrar espaço é que a gente fala alguma coisa” (Gabi – GF4).
  Nas turmas de informática, no integrado, as meninas dizem que se manifestam, expressam 
dúvidas, tomam decisões, muitas vezes são vencidas, mas ao menos já começam a se posicionar. 
Elas também reclamam pois os garotos conversam bastante, gritam, mas, ao contrário de 
Eletrotécnica, estão em maior quantidade, então, é mais fácil se manifestar. Agora, uma ressalva 
há de ser feita: elas precisam ser amigas dos meninos pois as “brincadeiras são pesadas”, sendo 
amigas eles poderão poupá-las das brincadeiras de mau gosto.

Nossos colegas de turma brincam muito e, querendo ou não, há 
brincadeiras e brincadeiras que podem ser tiradas, eu acho que em 
diversos momentos que os meninos pegam pesado, tiram brincadeiras 
pesadas. Então, para nós meninas nessas horas a gente tem de saber 
lidar tanto com o preconceito de fora quanto com o preconceito de 
dentro. Eu, particularmente, nunca sofri nenhuma piada sempre tentei 
levar os meninos como amigos, mas isso acontece muito (Lu – GF4).

  No GF4, a aluna de eletrônica conta que ficou assustada no início do curso, tudo lhe era 
novo e a preocupava o fato de haver muitos homens em sala de aula. Uma de informática, 
conforme se pode perceber, falou sobre constrangimentos que sofreram (sofrem) durante o 
curso, os maiores constrangimentos vêm da própria sala. Os colegas brincam muito, fazem 
“piadas pesadas”. Não é só o preconceito externo que afeta, é pior ainda o preconceito de 
“dentro”. Para se defender, Lu (GF4) diz “eu nunca sofri uma piada, sempre tentei levar os 
meninos como amigos”. Se a conversa não é em torno de algum assunto do conteúdo de 
sala de aula, moças e rapazes, particularmente do GF2 e GF4, relatam ter interesses muito 
divergentes. As conversas são diferentes, os meninos falam muito sobre pornografia e as 
meninas falam menos. Os meninos falam muito de futebol e as meninas se entediam com este 
assunto. Em Eletrotécnica, os meninos constrangem muito também, “falam muita besteira” e 
sobre mulheres, “as nega”.

A conversa que tem só homens seria muito diferente se tivesse mulheres 
(...) porque teria coisas que nem tudo a gente fala  que a gente não pode 
... (Albert – GF2).
Civilidade (Iury – GF2).
Mudaria (Albert – GF2).
Não teria tantos absurdos (Iury – GF2).
Risos
Ou colocaria um algodãozinho no ouvido (Albert – GF2).

E uma coisa que constrange, quer dizer não é que constranja, mas é uma 
coisa insuportável que eu acho que é quando eles começam a falar de 
futebol, você pode até gostar de futebol mas tem uma hora que estanca 
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eles repetem e começam a tirar onda com um outro e pronto acabou não 
falam de mais nada. Passam o dia assim (risos) (Sami – GF4).
Um dia? Uma semana por vezes (risos) (Lu – GF4).
E quando resolvem jogar futebol dentro da sala. Não dá para aguentar 
(risos) ... quando conversam sobre as meninas, dizem “as nega” (risos)  
(Gabi – GF4). 
Acho que tem momentos que eles esquecem que somos meninas e ficam 
falando como se tivesse só homens, então eles falam mesmo (Lu – GF4).
Acontece muito também na sala de eletrotécnica. É de constranger não 
só as meninas mas eles fazem comentários grossos, palavras indevidas 
em sala de aula e acabam constrangendo também os professores 
(Bárbara – GF4).

  O constrangimento é intenso a tal ponto que até os professores ficam incomodados. 
No GF4, elas dizem que os meninos falam tão à vontade em sala de aula que “esquecem 
que somos meninas e ficam falando como se tivessem só homens”. O ambiente é favorável 
mais aos assuntos de que eles gostam de conversar. Nas aulas práticas, os meninos 
correm desesperadamente para os melhores lugares nos laboratórios enquanto as meninas 
de eletrotécnica sobram para os lugares mais distantes. As alunas de eletrotécnica que 
participaram do focal expressaram certo cansaço em relação a essas atitudes e desdém para 
com elas. As alunas não cogitam mudar o quadro a essa altura. 
  Gostar de disciplinas que envolvem cálculo, de profissões tradicionalmente associadas ao 
masculino não implica afeiçoar-se a todos os gostos masculinos.  Inserir-se em universos mais 
masculinizados não significa adotar todos os hábitos deles. Indagadas se em alguma ocasião 
falam palavrões ou constrangem os meninos de alguma forma, responderam negativamente. 
De acordo com elas não os constrangem, nada há que os faça ficarem constrangidos, nem 
falam palavrões ou pouco falam mesmo porque: “Em virtude do preconceito, se uma mulher 
fizer isso (disser palavrões) aí pronto será manchada pelo resto da vida” (Sami – GF4).
  Enfim, conforme se pode observar, as performances de alunos e alunas repetem-se todos 
os dias e a cada repetição podem sofrer interferências porque seus colegas, pais, professores etc. 
levam e trazem velhos e novos costumes, por sua vez os/as discentes geram questionamentos 
e insatisfações para confrontar com a realidade. Quando chegarem ao mundo do trabalho, 
terão solidificadas algumas situações e desfeitas outras.

  A segunda categoria diz respeito aos grandes anseios dos sujeitos da pesquisa: concluir 
(ou ter concluído) um curso profissionalizante e participar do mundo do trabalho (ou crescer 
profissionalmente). Por isso focamos mais uma vez a Instituição de ensino, dessa vez, no 
que ela mais se aproxima do mundo do trabalho – estágios – e partimos para o mercado 
de trabalho sob o prisma da vontade sentida pelos/pelas alunos/as de inserir-se nele ou de 
melhorar a função. É aqui onde também trataremos dos sentidos masculino e feminino 
atribuídos a carreiras.

5.2.2 Educação Profissional e Trabalho
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  A instituição não prioriza as necessidades do mercado, oferta disciplinas mais teóricas 
do que práticas, muito do conteúdo ministrado nas disciplinas já está ultrapassado, enfim, 
em todos os focais se expôs essa realidade42. Por isso, o estágio mais do que um desejo dos 
alunos é uma necessidade para suprir a precariedade das aulas práticas no Instituto. O estágio 
supervisionado é um momento de amadurecimento, nele as dúvidas teóricas surgidas ao 
longo do curso ou as descobertas feitas na prática do estágio podem ser compartilhadas tanto 
com os professores do IFS quanto com os supervisores de estágio ou com os funcionários das 
empresas. É o momento de constatar ou, algumas vezes, de refutar o que foi aprendido em 
sala de aula ou de encontrar caminhos mais fáceis para solucionar determinados problemas.
  O estágio sana grande parte das deficiências da escola. Como? É no estágio que se 
exerce plenamente a prática do que foi aprendido teoricamente, nesse caso estarão em contato 
com máquinas modernas, funcionando devidamente, estarão vendo o produto do seu trabalho 
sendo ofertado à comunidade. E, mesmo que seja simples em virtude do vínculo temporário, 
é lá que se experimentam também as relações trabalhistas, como cumprimento de horário, 
atendimento às determinações de chefe, realização das atividades, a contento ou não, escuta 
das ponderações sobre o exercício do ofício, participação de seminários e/ou palestras etc.
  Para os/as alunos/as da modalidade integrado e para alguns do subsequente, o estágio 
funciona realmente como se fosse o primeiro emprego. Para os que trabalham, como local de 
aperfeiçoar-se. Conforme relato dos alunos, nas empresas os supervisores do estágio ou os 

5.2.2.1 Instituição

42 Esse problema também constou nas entrevistas realizadas.
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encarregados são pacientes e concedem o tempo necessário para que os estudantes aprendam. 
Também no estágio se oferece treinamento. Mas, considerando os problemas estruturais do 
IFS, como conseguem os alunos se dar bem no estágio?

No curso, acho que como Ivo falou, a grande dificuldade é conciliar as 
matérias do técnico com as do ensino médio porque tem professores 
do ensino médio que acham que as matérias deles é a que vale e a 
gente sabe que as do técnico é muito pesado... Não tem como sair da 
escola  preparado e já  chegar lá na empresa e trabalhar bem, mas ao 
sair da escola você chega lá no ponto de ser treinado. A gente sai daqui 
qualitativamente bem, podia sair melhor, mas o aluno que se dedica, 
consegue sim se tornar um profissional  capaz de chegar em qualquer 
local e se adaptar, chegar lá e exercer bem (Yuri – GF2). 

Por que as empresas não contratam mulheres como estagiárias, estão 
contratando mais homens, sim? (pesquisadora)
Os gerentes são atrasados! (Adriano – GF3)

É por conta do pensamento dos gestores das empresas. Porque os 
gestores eles são mais antigos, eles têm assim um pensamento mais 
fechado acham que a mulher não vai dá muito resultado não vai ser tão 
eficiente, entendeu? (Marcos – GF5).
Como ele falou os gestores hoje ainda são antigos, na empresa em que 
eu trabalho mesmo, os gestores são pessoas antigas, não tem nenhuma 
gestora, só gestor (Felipe – GF5). 

  Os alunos, especialmente os do GF2, dizem que na escola aprenderam a ser esforçados, 
versáteis, uma vez que laboraram com uma diversidade de informações e de pessoas. Passaram 
por testes muito difíceis e aprenderam a organizar o tempo quando este lhes pareceu curto dada 
a quantidade imensa de disciplinas que tinham. Alegam que, uma vez atendidas as exigências 
do ensino Integrado, sentem-se preparados para outros desafios. Acrescente-se o fato de os pais 
lhes transmitirem credibilidade na escola o que, possivelmente, repercute nos filhos. Também 
quando disputam as vagas do estágio, sentem-se mais confiantes em conseguirem-nas por 
pertencerem a uma escola pública federal. Quando prestam vestibular, sentem-se confiantes, 
pois o que estudaram com afinco foi matemática, física, entre outras, e como os cursos escolhidos 
normalmente são os que exigem bastante conhecimento na área de exatas, então, normalmente, 
são aprovados nesses exames.
  Apesar disso, a escola não apresenta à sociedade o que são seus cursos. A escola informa 
muito pouco sobre os cursos e sobre a realidade de cada profissão. As informações contidas 
no guia acadêmico dizem muito pouco da realidade de cada um. Sobre a carreira escolhida, 
aprendem no decorrer do curso, particularmente nas aulas. Também são raras as empresas que 
se apresentam na escola, assim conhecem pouco do mercado sergipano, o conhecimento que 
adquirem é passado por professores em conversas informais. 
  Alunos e alunas têm pouco referenciais ou modelos de pessoas que trabalham nas empresas. 
Na maioria das vezes conhecem gerentes ou diretores quando são contratados para estágio. 
Nessas horas são ainda raros os momentos em que conhecem mulheres como chefes ou técnicas 
em se tratando da área de eletrônica e de eletrotécnica, principalmente. O GF 2 conta ter uma 
chefia feminina no estágio, mas imediatamente superior a ela está um engenheiro. Conforme 
registrado, nos estágios, a presença maciça é de homens, fato percebido tanto por ex-alunos/as 
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como por alunos/as, o que se pode constatar é a falta de preocupação seja da parte do IFS seja 
da parte das empresas em propor uma igualdade quanto à oferta de vagas.
  Os participantes do GF3 reconhecem que nas empresas a “galera das antigas” prefere estágio 
para homens, as empresas que não contratam mulheres são as que têm gerentes “atrasados”. Este 
fato também é percebido pelo GF5: “os gestores mais antigos têm um pensamento mais fechado, 
acham que a mulher não vai ser eficiente” (Felipe – GF5). As empresas têm poucas gestoras. 

Depende da área da química. Porque você pode trabalhar no laboratório 
que é uma área que exige mais sensibilidade, mais cuidado do que na 
parte de produção. Nesta parte eles pedem muito homem, já na parte de 
laboratório, eles pedem mais mulher é porque elas têm maior cuidado. 
Tem empresa mesmo que na hora da seleção para produção chama 
somente homens, nem na seleção para a parte de produção querem 
mulher! (Thamires – GF5) 
Na tua opinião existe realmente uma área, um eixo mais adequado para 
os homens e outro para as mulheres? (Pesquisadora)
Não. Tenho certeza de que as duas áreas servem para homens e para 
mulheres (Mari – GF5). 
Não dá para definir por sexo (Thamires – GF5) . 
Os dois podem trabalhar da mesma forma, da mesma maneira (Mari – GF5).
Eu acho que na produção tem que ter mais homens mesmo porque 
mulher não tem força suficiente para pegar as coisas pesadas, é isso 
mesmo mulher não aguenta pegar as coisas pesadas, por isso que na 
parte de produção tem de ter mais homem (Alice – GF5).
Lá no meu estágio é como falaram a maioria é homem, só tem uma 
mulher lá que é operadora, já no laboratório também acontece a mesma 
coisa, ou seja é tudo mulher (Luís – GF5). 

  Quanto ao curso técnico em química, em princípio, homens e mulheres conseguem estagiar. 
Porém, há dois segmentos de estudo e de formação: laboratório e produção. Os estágios, por sua vez, 
obedecem a essa segmentação de estudo, logo, ocorre a segregação por sexo. Se é na linha de laboratório, 
há vagas para todos, mas se é na linha de produção só há vagas para homens. Não há alunas estagiando 
em produção, mas na de laboratório. A escola vivencia essa realidade segregacionista, mas boa parte 
dela não se sente incomodada ou talvez não tenha se dado conta ainda da segregação. As alunas do 
focal sentem-se preparadas para atuar tanto em uma área quanto em outra, os rapazes também pensam 
que elas poderiam estar na seção de produção, mas alegam que as empresas são conservadoras.
  Uma das alunas, entretanto, alega que a força física tem sido o entrave para que as alunas 
não estejam no setor de produção ao passo que no de laboratório exige-se trabalho minucioso, 
assim, elas parecem mais adequadas para tal serviço. Os rapazes se sentem confortáveis onde 
estão. São mais valorizados, costuma-se pagar mais no setor de produção.
  No curso de Eletrônica, uma aluna relata que não conseguiu estagiar pois as empresas 
anunciavam vagas para estágio, mas quando ela se apresentava diziam explicitamente querer um 
garoto, “precisavam de alguém que subisse em postes e muros” (Brisa – GF1). No entendimento 
das empresas, só os homens são peritos em subirem em postes e muros. No próprio IFS, que 
oferece estágios na área de Eletrotécnica, não há meninas estagiando. Não que esses estágios 
tivessem de ser destinados a elas, mas o que queremos dizer é que nem a própria instituição de 
ensino seleciona mulheres. 
  O GF2 reclama da instituição por esta não arranjar estágios. Todos conseguiram por 
empenho próprio, a escola parece desmerecer essa etapa apesar de não conceder o diploma 
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para o estudante, se ele não obtiver o certificado de estágio. Os alunos não se sentem capazes, 
preparados para assumir a profissão (GF2), mas isso não os afeta diretamente uma vez que se 
sentem encorajados para lá, no estágio, aprenderem. Os alunos do GF3 e GF5 sentem-se mais 
capazes, muitos deles já trabalham na área ou estão cursando o ensino superior; o trabalho e/ou 
o curso superior lhe dão segurança.

Eu penso que a escola não prepara completamente (Euclis – GF3).
Também tenho a mesma opinião..a gente não sai preparado não 
(Michele – GF3).
Lá em Estância vai abrir um curso de eletrotécnica no começo do ano, 
como é que vai abrir  sem ter uma estrutura? Sem ter laboratório? Aqui 
no campus Aracaju há laboratórios e estrutura (mínima, mas temos) e  a 
preparação deixa a desejar ... (Fabiana – GF3).
Não é querendo ser chato não, mais eu tenho uma objeção posso dizer? 
Vocês já trabalharam, já estagiaram? (Luan – GF3).
Ainda não. (Marilia – GF3)
Então como podem dizer que não estão preparadas se ainda não 
conseguiram colocar a mão na massa? (Luan – GF3).

  No GF3, houve um instante em que se discutiu sobre sentir-se ou não preparado para 
o mercado de trabalho. Algumas das participantes afirmaram sentir-se despreparadas. 
Considerando que elas nem trabalham nem estagiam não foi surpresa ouvir isso delas, mas 
foi o suficiente para que um dos rapazes as desafiasse perguntando-lhes: “já estagiaram? Já 
trabalharam?” O que significa a interpelação? Que não se espera de uma escola preparação? 
Que o despreparo não atinge somente as moças? Outro rapaz minimiza a situação e se diz 
também não preparado, assim a discussão ruma para esclarecer que todo o aparato pedagógico 
não necessariamente os protegerá do temor, das ocorrências de deslizes num ambiente de 
trabalho. Entretanto, os rapazes não foram capazes de perceber o que as moças alegavam: fracos 
estágios ou ausência deles pode provocar com mais frequência deslizes. Ou seja, no estágio até 
se admitem deslizes mas elas (e eles também) sabem que não serão admitidos no trabalho. Ao 
cometerem deslizes, serão compreendidas por não terem sido suficientemente preparadas ou 
usarão do senso comum: “mulher não serve mesmo para esse tipo de trabalho?” O consenso 
no GF3 foi que, independentemente de serem homens ou mulheres, todos podem errar, daí a 
importância do estágio, todavia, nos GF, são as alunas que mais sentem medo de errar.
  Muitas empresas sergipanas reconhecem o valor do IFS, os funcionários antigos, os 
gerentes e diretores, em sua maioria, estudaram na escola, então, acreditam no Instituto. 
Apesar da insatisfação com os laboratórios, todos os focais reconhecem que a escola 
propicia, no mínimo,  uma base. Na maior parte das falas, entretanto, ficou claro que o IFS 
deixa muito a desejar na preparação para o mercado de trabalho. Todos consideram que 
deveriam ser mais bem preparados. Há aqui uma divergência: os rapazes do GF2 creem que 
as empresas ajudam na prática, dando-lhes treinamento; contrariamente, o GF3 diz que “o 
mercado é duro, exige que você saiba se não souber procura-se quem já saiba: “o mercado 
não te dá chances”. Trata-se de visões diferentes, os do GF2 estão no mercado de trabalho 
como estagiários e os do GF3 como funcionários.
  É no GF3 que uma aluna registra o fato de os novos campi do IFS, a exemplo do Campus 
Estância, que recentemente passou a funcionar no Estado, não contam com laboratórios. Se 
os do Campus Aracaju são precários, os do campus Estância sequer existem, “os alunos de 
lá assistem às aulas práticas aqui em Aracaju” (Fabiana – GF3). A precariedade de máquinas, 
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instrumentos, enfim, laboratórios aflige alunos e alunas e ambos, portanto, sentem que podem 
ser prejudicados posteriormente em sua atuação.
  O GF5 queixou-se da grade curricular. Pensa que a grade está longe do que o mercado 
exige. A falta de disciplinas que julgam ser importantes tais como informática, redação técnica, 
inglês, compromete a eficácia do curso. Enquanto o GF5 exige mais disciplinas, o GF2 diz 
haver muitas. Outra distinção clara, pois os alunos do subsequente passam dois anos na escola 
estudando em apenas um turno, os do Integrado passam o dobro.

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, então quando eu 
vou abrir o leque de opções profissionais, estou adentrando mais fácil no 
mercado de trabalho, se hoje eu sou técnica em segurança no trabalho, 
então a grande maioria na área quando eu fui estagiar era homem, eu 
quis fazer, então, por quê? Porque teria mais facilidade, abriria um 
leque no mercado de trabalho, conseguiria me inserir melhor. Por que 
queria competir com homem? Não. É questão mesmo de conseguir um 
lugar (Jéssika – GF1).
acho que hoje em dia as pessoas não escolhem porque é de homem 
ou de mulher elas olham de uma forma mais ampla a área de trabalho 
se vai ter vagas e tal, entendeu. Eu acho que é isso hoje em dia essa 
questão de ser de homem ou de mulher já não impede a mulher, já não 
intimida mais ninguém porque não existe tanto hoje (Brisa – GF1).
Hoje nós temos escolhas, eu posso escolher o que eu quero não porque 
a sociedade dita que isso é função pra mulher ou pra homem, hoje eu 
posso escolher o que eu quero, eu acho que sou capaz disso e quero 
fazer isso, eu vou lá e faço. E a discriminação? é claro ainda existe, mas 
bem menor que antes... (Débora – GF1).

  As falas acima representam uma nova geração de mulheres. Uma geração que não sofre 
proibições legais, nem se sente rechaçada pelas suas escolhas profissionais. Elas sabem que 
nem sempre foi assim, o advérbio “hoje” demarca o tempo a que elas pertencem, demarcam a 
certeza que houve uma mudança: a “sociedade não dita a função da mulher” ou “não a intimida”. 
Hoje há um “leque” de opções e se escolhe aquilo para o qual se tem “mais facilidade”. Mas 
como se faz essa “facilidade”, a competência para exercer as carreiras? 
  As razões das escolhas refletem a formação, o gosto ou a vontade e a necessidade de 
trabalhar.  O gosto ou a vontade podem ser criados em casa, na escola, no dia a dia. O gosto 
não é imutável. Quanto mais experiências diversificadas a pessoa tiver, estará mais aberta 
a novas vontades. Há alunos e alunas no IFS que, por exemplo, nunca haviam digitado um 
texto ou acessado à internet, mas ao serem contratados como bolsistas no setor de informática 
direcionaram seus estudos para essa área. Há uma aluna que gostava de eletricidade e queria 
entrar no curso de Eletrotécnica, mas, no concurso, conseguiu entrar no curso de Segurança do 
Trabalho, aparentemente cursos diferentes, mas dentro de Segurança do Trabalho encontra um 
viés para trabalhar na área elétrica. Há, portanto, possibilidades de adaptar-se43.

5.2.2.2 Carreiras

43 Os dois exemplos citados referem-se a duas situações expostas nas entrevistas conforme se verá adiante.
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  A necessidade de trabalhar também é imperativa. Hoje mais do que nunca as novas gerações 
consideram necessário que a mulher trabalhe. Solteira ou casada é fundamental partilhar as 
despesas. Consumir, vender, comprar, pagar, produzir e investir são palavras que fazem parte do 
dia a dia de todos e todas, não excluem sexo, gênero ou classe social. De um modo ou de outro, 
todos participam da roda do mercado e participar dela pressupõe-se ter trabalho. Assim, quando 
um estudante vai escolher trabalho, escolhe de acordo com a sua competência, mas escolhe 
também de acordo com o que o mercado oferece. Os estudantes do Instituto Federal pertencem às 
classes média e baixa.  São filhos em sua maioria de trabalhadores, veem o trabalho como forma 
de ascender social e economicamente e socialmente. Na maioria das vezes, agarram as chances de 
trabalho que aparecem e para tal não levam em questão “sou homem” ou “sou mulher”. 
  Em questão está modernamente o currículum vitae. O que consta no currículo? Onde 
estudou e onde estagiou? Que experiências possui? A formação acadêmica sem dúvida contribui 
bastante para a escolha da carreira. Então, as “facilidades” a que se refere a aluna Jéssika vão 
depender da formação que teve. A escola possibilitou uma formação igualitária do ponto de 
vista do gênero? Os estágios aconteceram em que medida? 
  As famílias, conforme os focais, se sentem honradas por terem filhos/as estudando numa 
“Escola Técnica” e também se sentem honradas quando eles/elas conseguem seu primeiro 
emprego. Nesse sentido, estão abertas à aceitação de quaisquer profissões para as suas filhas. 
Primeiro porque elas precisam trabalhar; segundo porque há um voto de confiança dado à 
escola; terceiro porque já percebem que a dinâmica do mercado faz com que ocorram permutas, 
estar numa função hoje numa empresa não é garantia de que vai permanecer nela, logo há de se 
preparar para isso.
  Por sua vez, a escola, por força da lei, não discrimina gênero/sexo. E as discussões acerca 
do gênero começam a se fazer sentidas. O estranhamento dos professores para com a presença 
das meninas em sala de aula está diminuindo por conta da persistente e constante matrícula delas, 
ainda que seja pouco o número percentualmente. Há a mídia que propaga a ideia de mulheres 
poderem exercer quaisquer funções bem como há professores/as mais próximos das políticas 
públicas, que reconhecem discriminações nas relações de gênero. Por mais que um professor 
não acredite que uma aluna vá desempenhar bem o papel de técnica em Eletromecânica, do 
ponto de vista pedagógico não se pronunciará negando a capacidade da aluna. E ao pronunciar-
se poderá ser contestado. Além do mais, de acordo com as meninas do GF4, nem todas se 
incomodam com atitudes estranhas dos professores, pois podem no decorrer do curso reverter 
a situação mostrando-se tão ou mais capazes do que os alunos. Acreditamos que o fracasso – 
entendido aqui como desistência ou abandono do curso – não se deve simplesmente ao fato de 
um ou outro professor manifestar-se preconceituoso. O sujeito também resiste, encara desafios 
ou esmorece conforme suas experiências.

  Cada grupo dentro da sua experiência responde a seu modo.  Se pegarmos apenas dois 
dos focais – GF2 e GF4 – veremos, a depender do instante do debate, opiniões controversas. 
Naquele, as mulheres podem exercer quaisquer profissões, mas há profissões que exercem 
melhor que outras. Há afazeres que cabem ao homem, exigindo delas esforço para executarem, 
no GF4, disseram que as profissões estão aí para quem quiser exercê-las. Talvez o trabalho 
braçal não seja o mais adequado às mulheres, mas se elas quiserem não há problema, a não ser 

Afinal, exercem o que querem?
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o preconceito. É importante observar que os dois grupos não estão se opondo nessa opinião, 
ao contrário, concordam que todos e todas fazem escolhas, reconhecem que há funções em 
que uns treinam mais, estudam mais que outros e daí a maior ou a menor aptidão. Em um 
fato um se diferencia do outro: o GF4 explicita o preconceito como empecilho ao exercício 
profissional das mulheres em tais profissões, o GF2 não.
  Se tomarmos como exemplo o GF5, o curso de química tem duas grandes áreas: 
laboratório e produção e, como foi visto, há um número maior de homens que seguem 
produção e um número maior de mulheres que segue laboratório. Entretanto, de modo geral, 
o GF5 acredita que muitas carreiras femininas estão saturadas, e isso vai impulsionar as 
mulheres a mudarem de área. Segundo o grupo, o fluxo será maior das mulheres para as 
supostas carreiras masculinas do que dos homens para as ditas carreiras femininas em virtude 
de tradição machista. Então, o quadro pode ser alterado ainda que a realidade específica das 
linhas do curso de química pouco sinalizem alteração.
  Em relação ao fluxo nas carreiras, houve no GF 1 um momento em que a pesquisadora 
questionou se a área da saúde passasse a ser responsabilidade dos homens como seria a 
saúde brasileira, ao que eles responderam subitamente: “a saúde definitivamente acabaria” 
(Alex – GF1). No GF 2, de modo semelhante, a pesquisadora perguntou-lhes se aos homens 
coubesse apenas a área de hotelaria o que eles fariam, as respostas foram hilariantes: “iríamos 
passar fome, seria anormal, haveria indignação”. As afirmações denotam um tom jocoso, por 
certo podem ser tomadas como preconceituosas se forem analisadas descontextualizadas, 
mas o sentido atribuído é o de que os alunos do GF2 escolheram muito bem sua profissão 
e que não a trocariam por nada.
  De certa forma, ao que tudo indica, as mulheres parecem estar mais disponíveis a 
mudarem de profissão ou a adaptarem-se a outras mais facilmente do que os homens. A 
lógica do mercado e de suas contratações é bastante determinante nesse caso. Como até agora 
os homens pouco tiveram de passar por isso é difícil imaginar a situação em que tenham de 
abdicar da indústria e procurar a área de hotelaria. Na verdade, os/as participantes do GF, de 
modo geral, creem que homens e mulheres vão transitar nas profissões, se hoje há preconceito 
em determinadas profissões, amanhã será normal o trânsito porque novas opções estão sendo 
ofertadas. Tendo opções, as pessoas escolhem visando o financeiro, enfim, para o grupo, a 
questão de salário é fundamental. As pessoas obedecem à oferta/demanda do mercado mais 
do que às regras culturais, consequentemente, o estabelecido nos padrões socioculturais em 
torno das profissões tem sofrido rupturas.
  É como se os alunos e alunas dos GF partilhassem de uma regra geral – as mulheres 
podem trabalhar onde quiserem desde que considerem algumas ressalvas como “há profissões 
que exercem melhor que outras” ou “terão que se esforçar mais” – Sim, de modo geral, elas se 
preparam mais para umas profissões do que para outras haja vista a matrícula delas, em todo 
o país, nos cursos profissionalizantes técnicos e tecnológicos e a escuta reiterada de que são 
melhores em tais coisas do que em outras, seja em casa seja na escola podem direcioná-las 
mais para umas atividades do que para outras. Então, a performance estabelecida socialmente 
é forte. Por exemplo, as alunas de química gostariam de estagiar na área de produção, mas 
como não tem havido muitas oportunidades no mercado, terminam por aceitar estagiar na de 
laboratório porque é a primeira opção que lhes aparece, evidentemente, estarão aptas para 
exercer função em uma linha mais do que na outra. Ora se por ventura, arranjarem trabalho 
na linha de produção, terão de se desdobrar muito mais. Desdobrando-se mais poderão abrir 
caminho para que mais facilmente cheguem outras mulheres a essa área e assim quebrem aquilo 
que convencionalmente ainda se mantém. Mas por que a instituição de ensino não reflete sobre 
isso, não elabora projetos que possam alterar esse padrão?
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  Nos grupos focais não se buscou o consenso nas opiniões, ao contrário, desde o início 
tivemos claro que a história da qual fazemos parte atualmente é a de que tudo é muito transitório, 
logo, o que hoje ainda causa estranhamento amanhã pode deixar de causar. Homens e mulheres 
circulam por diversas profissões esbarrando em preconceitos e, portanto, têm de superá-los. 
No Brasil, há a livre entrada nas escolas e a rigor pode-se matricular em quaisquer cursos, mas 
escolhas livres parece que não foram totalmente assimiladas uma vez que quando um garoto 
escolhe Turismo ou uma garota escolhe Eletromecânica ainda são estigmatizados.
  A fim de perceber os porquês da rejeição social em torno de determinadas carreiras, a 
partir do vídeo visto no início dos GF, resolvemos perguntar aos alunos e alunas que profissão 
exercida por mulheres causava mais estranhamento ou chamava mais atenção para eles/elas. 
As respostas foram diversas e com suas justificativas trouxeram-nos alguns esclarecimentos e 
muita informação. 

  Como se pode ver, a profissão que mais chama atenção é a de policial. As justificativas 
giram em torno da ideia de proteção, do perigo, que tradicionalmente foi construída no ideário 
masculino e presente na corporação policial. O senso comum diz: “é o homem quem tem força, 
é o homem quem deve proteger, por exemplo, em uma situação de perigo ou de assalto”. Foi 
comentado no GF1:

Vou falar de sua namorada, suponhamos que você esteja lá com ela 
e chega, sei lá, um assaltante, uma situação de perigo. O que é de se 
esperar que você faça? Tome a frente e ela fique atrás! Eu não iria pra 
trás e botaria ela na frente! (Igor – GF1)
(risos, muitos risos)
E se sua namorada fosse uma policial, ela não tomaria a frente? 
(pesquisadora)

Tabela 7 - Profissão44

Fonte: Organizada pela pesquisadora a partir da transcrição dos GF.

(*) B=Bombeira, A=Astronauta, P=Policial, Pi=Pilota, Pr=Presidente, C=Caminhoneira, Pe=Pedreira, S=Surfista

Grupo 
Focais

Nº 
votante

PROFISSÕES EXÓTICAS Total

B A P Pi Pr C Pe S
M F

M F M F M F M F M F M F M F M F

I 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0

II 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

III 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0

IV 6 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

V 6 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3

Totais 37 2 4 7 3 3 2 2 1 20 4

44 O vídeo apresentou mulheres ocupando uma série de profissões, todas elas consideradas tradicionalmente 
como “masculinas”.  A pergunta feita nos GF foi: das profissões que apareceram no vídeo, qual delas te 
provocou mais admiração ou estranhamento?
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Rapaz, acho que não, na hora eu ia esquecer que ela era policial. No 
sentido dela, certamente ela iria a frente, mas... (Igor – GF1)
Eu iria para trás... se ela era policial... (Tom – GF1)
Ele (Igor) tomaria a arma emprestado dela e resolveria o problema 
(risos) (Débora – GF1).
Ela podia ser policial ou ser general do exército, ou sei lá o quê... que 
eu tomaria a frente (Alex – GF1).

  A tradição está tão impregnada que a ideia de proteger a namorada parece mais forte do 
que reconhecer que num dado momento é ela a mais competente para exercer a função. A ideia 
de perigo faz com que o impulso entre em ação. Naturalmente, estamos em situação fictícia, 
mas carregada de simbologia na qual, mesmo reconhecendo conscientemente que a mulher 
está devidamente preparada, capacitada, contradiz-se com o que foi aprendido tradicionalmente 
através da educação familiar (talvez escolar). O sentido de que a mulher também pode ser 
policial, pode manusear uma arma, pode proteger a sociedade está sendo ainda internalizado, 
mas numa discussão, no calor do debate, sobressai-se o que está latente.
  Em outros GF, a ideia de que a policial chama atenção também veio à tona:

Carregando aqueles fuzis, aquilo pesa pra caramba (Vitor – GF3).
Ela poderia até superar o homem por causa da capacidade física dela 
(Sérgio – GF3).
Tem mulheres que fazem trabalho de fisiculturista e aí? (Denilson – 
GF3)
Tem? Quantas? (Rodrigo – GF3)

Não tem limite não, cara, é o mundo que às vezes fecha as portas para 
a própria mulher, mas não tem limite não, faz tudo o que o homem faz 
(Denilson – GF3).

No físico, pode ela também é! só faltava acreditar e se empenhar  naquilo 
porque o homem  ele  treina ... todo policial treina também (Ivo – GF2).

  Aqui se sobressaiu a ideia do peso. O peso que a mulher não poderia carregar, mas 
imediatamente o colega interpela e lembra imagens esportivas que circulam pela mídia, o que 
não convence pois outro colega o contesta aludindo ao fato de serem poucas as mulheres que 
suportam grande peso: “Quantas?” (Rodrigo – GF3). Lógico que ele não sabe responder quantas, 
certamente poucas, mas não é o que conta. O que importa é que elas existem e se existem é 
porque é possível: “Não tem limite” (Denilson – GF3), ou seja, se as portas se abrirem, a mulher 
ocupará qualquer lugar, até o de policial. Agora, quantas são mesmo? Por que a divulgação dos 
exemplos de mulheres policiais, políticas, cientistas é normalmente falha? Em sala de aula, 
ainda raramente anunciam-se nomes de mulheres cientistas ou filósofas.
  No GF2, ao ser questionado se uma mulher não seria impedida por questões físicas de 
ser uma policial, Ivo responde afirmativamente: “desde que haja treinamento”. As pessoas se 
esquecem de que os homens também não nascem prontos para exercerem as profissões. Há o 
estudo e o treino, então, são etapas. Em se tratando de emprego público, homens e mulheres 
passam por provas de conhecimento e de aptidão física. Subentende-se que os/as aprovados/as 
estão aptos/as ao exercício da função.

Eu gosto muito de Policial, eu nunca me interessei assim pela área, 
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tenho uma prima também que é policial federal , acho interessante 
quando ele está com as amigas dela, e olha que já tem muitas, eu pensei 
que fossem poucas mas são muitas (Gabi – GF4).

Eu tenho uma prima que é bombeira, uma excelente bombeira, pra mim 
é indiferente se é um ou uma policial (Felipe – GF5).

  Nos GF4 e GF5, a profissão policial aparece chamando a atenção pela responsabilidade 
que possui, mas, ao contrário do que aconteceu nos outros focais, Felipe e Gabi conhecem 
de perto uma policial, possuem primas policiais. Consideram interessante, para o aluno, o 
importante é a função que exerce: salvar vidas. Portanto, quando se conhece, é mais fácil 
acontecer a aceitabilidade.
  Quanto à segunda profissão que mais provoca estranhamento, a de astronauta, três alunas 
e um aluno disseram ser esta a que mais lhes causa admiração, mas uma delas não justificou.
 

Acho que astronauta é fora do real, porque não é muito comum, velho, 
você não vê assim, é velho, quantas pessoas você conhece? Karen – GF4.
Astronauta por quê? Sei lá acho que por causa da dificuldade ficar 
grudada com um rebanho de homens lá no espaço todos os dias, (risos) 
vinte quatro horas., quer dizer dentro de um local com pouco espaço, 
sem nada sei lá... Mônica – GF4

a astronauta, sei lá acho que é muito complicado, eu tenho a imagem do 
homem indo pra lua não a da mulher (Marcos – GF5).

  Quando Karen responde astronauta, uma colega olha para ela como se a interpelasse 
e duvidasse do que acabara de ouvir. Assim, a justificativa é direcionada para a colega – 
“Velho”, veja que a profissão que desperta sua atenção é “fora do real”, ou seja, pouco vemos 
mulheres astronautas. Ou como sugere Marcos (GF5), a imagem de astronauta que nos vem 
à cabeça é a de um homem.
  As imagens nos servem de referência. As imagens nos educam, familiarizamo-nos com 
as ações. Além de provocar desejo. Se já existem astronautas significa que “eu também posso 
ser uma”! Mas a resposta da Mônica nos lembra a discussão da “plataforma” afinal em ambos 
os espaços a imagem seria de uma mulher rodeada de muitos homens. É como se fossem os 
homens vilões capazes de aviltar a mocinha. A ideia de estar sozinha no meio de tantos homens 
na plataforma (ver GF3) ou no espaço assusta, se fosse o contrário, um homem no meio de 
tantas mulheres, a imagem não causaria tanto impacto pois não há construída a ideia de vilania 
feminina para com o homens.

Por exemplo: um homem que esteja num local cercado de mulheres 
dificilmente vai sofrer alguma violência o que provavelmente acontece 
com uma mulher cercada de muitos homens, não estou dizendo que o 
homem esteja sendo machista, mas ele não sabe o que os outros homens 
querem, entendeu, os outros homens podem não pensar como ele, não 
tem esse mesmo tipo de pensamento a questão é essa (Ítalo – GF1).

 
  O fato de estarem em um ambiente de trabalho – plataforma ou espaço – sequer é levado em 
conta.  O que vem à cabeça é uma mulher no meio de homens, não são profissionais trabalhando 
ou uma engenheira e engenheiros a trabalharem. É como se o estigma de frágil fosse levado 
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para todos os campos. Mas, de acordo com as falas das alunas dos GF, as mulheres têm menos 
receio de estar entre eles do que o que os homens pensam.
  Ao elegerem as profissões que mais lhes provocam estranhamento ou admiração, um dado 
curioso é que apesar de o vídeo demonstrar mulheres em atividades relacionadas aos cursos de 
Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica e Eletrônica, campo de nossa pesquisa, nenhum 
dos alunos ou alunas elegeu alguma dessas atividades. Estariam eles e elas mais acostumados 
às mulheres técnicas em eletrônica daí essa imagem não lhes chama mais a atenção. A ideia de 
uma mulher usar armas, capturar criminosos parece mais exótica do que a das mulheres usarem 
ferramentas ou computadores.  O convívio ainda que não muito intenso com mulheres em 
sala de aula contribui certamente para que venha a se tornar senso comum existirem técnicas 
atuando como tal. No momento de realização dos focais, pareceu-nos não causar estranhamento 
ter uma colega em sala de aula e nos laboratórios.
  Mônica estranha que uma astronauta trabalhe o dia inteiro com colegas do sexo masculino, 
mas não se apercebe que sua colega – Sami – também fica em um laboratório o tempo inteiro 
com homens. Os rapazes do GF3, conforme se verá posteriormente, também estranharam 
mulheres numa plataforma, mas sentem-se bem com a presença de Marília em sua turma. Em 
sala de aula não se sente repúdio por uma mulher estar entre tantos homens, mas no ambiente 
de trabalho isso causa incômodo.

Muitas mulheres e muitos homens possuem traços culturais que 
lhes distinguem e que facilitam ou dificultam exercer determinadas 
profissões. Mas tais traços culturais se modificam e não são os mesmos 
para todos os homens e todas as mulheres há possibilidades de você 
poder escolher mas a gente não quer tirar a dominância do homem em 
determinadas áreas, é uma questão de, não tem como evitar nossas 
características natas, isso aí não tem para onde correr, então a mulher 
em sim vai sempre vai ter mais afinidades em áreas de humanas, então 
quem tem mais afinidade na área de humanas ou características normais 
a mulher, ela vai seguir a carreira de humanas, por isso você vai sempre 
buscar, aquela carreira que está mais próxima da suas afinidades. Então 
só que acontece que tem mulheres diferenciadas, gostos diferenciados, 
e hoje tem a oportunidade de dar continuidade a esses gostos dela, a 
mesma coisa o homem, quando tem homens que buscam profissões que 
são diferentes da deles, as vezes não tenha como hoje eu querer até que 
na área de informática tem mais mulheres do que homens, e na área de 
enfermagem ter mais homens do que mulheres. Sempre vai ta existindo 
(Débora – GF1).

  A fala acima é de uma aluna que cursou no IFS Eletrônica, depois cursou Desenvolvimento 
de Sistemas e atualmente cursa o superior em Ciências da Computação além de exercer a 
profissão de programadora. Vê-se que há muito está inserida em um contexto tipicamente 
masculinizado, mas se por um lado reconhece que traços culturais podem ser modificados, por 
outro acredita que como as características natas sempre vão existir vai continuar existindo a 
afinidade das mulheres pela área de humanas. 
  Ora, se ela subverteu o gênero, escolhendo Eletrônica e Desenvolvimento de Sistemas, por 
que outras mulheres não poderão? A luta não é para tirar o homem do lugar da dominância em 
determinadas carreiras, porque não é substituindo um pelo outro que teremos uma sociedade 
menos sexista. Débora parece não se incomodar com o fato de haver poucas mulheres em sua 
área de atuação, importa-lhe que a sociedade reconheça a possibilidade de as mulheres serem 
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diferentes se assim preferirem. Mulheres podem ir para as ciências humanas e homens para 
as exatas ou ao contrário. A luta é para reconhecer que não há um fator determinante o tempo 
todo. É poder inserir as mulheres em quaisquer carreiras sem que se sintam deslocadas, é 
poder, quiçá, exterminar essa definição segregacionista de que há profissões para homens e 
profissões para mulheres.

  O mercado, a rigor, está aberto a todos sem distinção de sexo ou de gênero. Porém, 
existem estratégias de seleção que eliminam os desqualificados e as de opressão que 
eliminam os qualificados a tal ponto de o profissional sentir-se incapaz para o exercício da 
função. Por exemplo, a exigência de cumprimento de uma rígida carga horária, a exigência 
de cursos de capacitação, a intensa mobilidade na empresa e salários não condizentes com 
o que deseja receber. 
  No que diz respeito a salários, os trabalhos que mais se aproximam de tarefas domésticas 
envolvendo limpeza e cuidado não são bem remunerados. Como se sabe, muitas vezes, quando 
se faz em sua própria casa nem é visto como trabalho e quando se faz na casa de outrem costuma 
ser mal pago além de, no Brasil, tais serviços sofrerem um desprestígio. Como a predominância 
de mulheres é uma marca desse tipo de serviço e como determinadas estudiosas acreditam que 
a melhor forma de atingir uma equidade de gênero será os homens também partilharem dos 
afazeres, resolvemos perguntar ao GF4 se elas gostavam de tais afazeres.

Dizem que cozinha é só pra mulher, que nada, tem tanto homem por aí 
que cozinha melhor que as mulheres (Mônica – GF4).
Melhor do que eu na cozinha, qualquer um pode ser, eu não duvido que 
eles cozinhem melhor que eu (risos!!) (Sami – GF4).
Arrumar a casa, eu gosto de arrumação (Bárbara – GF4).
(risos) eu detesto tudo, cozinhar, limpar banheiro, detesto (risos), gosto 
de criança mas também fico impaciente com elas (Gabi – GF4).
Não gosto muito não (Karen – GF4).
Quem faz essas atividades nas casas de vocês? (Pesquisadora)
Minha mãe (Todas).
Eu mais atrapalho do que ajudo (risos) (Gabi – GF4).
Nada, nada não, minha mãe faz quase tudo, de vez em quando eu faço 
um pouquinho. Eu também não gosto muito de serviço de casa. Tenho 
um irmão, mas se depender dele nada e feito (Sami – GF4).
Eu gosto de limpar casa! Mas esse negócio de cuidar de bebê, Deus me 
livre!! Olhe os meus sobrinhos o mais novo nos primeiros quarenta dias 
do bebê eu acho eles muito moles e eu sei lá tenho medo até de chegar 
perto e a mais velha eu não tenho paciência com ela (Mônica – GF4).

  Todas dizem ser a mãe a assumir a responsabilidade dos afazeres domésticos. Não falam 
do pai nem dos irmãos. De si, dizem que contribuem pouco com os afazeres porque todas 
elas estudam no IFS e passam quase todo o dia na escola. Mas o fato é que das seis que se 
manifestam apenas duas disseram gostar de alguma atividade relacionada ao lar. Ora, com 
quem essas mulheres vão partilhar no futuro os afazeres domésticos? Elas não gostam. Suas 

5.2. 2.3 Mercado
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mães ou suas avós podiam não gostar, mas faziam porque eram obrigadas, mas e agora, quem as 
obrigará? Elas já não são mais educadas nem no lar nem na escola para serem “donas de casa”, 
ao contrário, são educadas para o trabalho fora de casa. 
  Quanto ao trabalho fora de casa, todos os alunos e alunas concordaram que a mulher deve 
mesmo ter sua autonomia financeira, buscar trabalhos que a tornem feliz, realizada etc. Mas 
essa realização pressupõe hoje duplas ou triplas jornadas, continuarão as mulheres dispostas a 
tudo isso ou os homens partilharão dos trabalhos domésticos?

  Os serviços que se associam aos domésticos são desvalorizados do ponto de vista 
financeiro. “empregada doméstica, costureira não são bem remuneradas” (GF1). Mas vê-se 
que há muitas mulheres que se submetem a estes trabalhos, pois elas precisam trabalhar e por 
isso submetem-se a qualquer atividade: “vejo isso na periferia, os homens desempregados e 
as mulheres tendo de ir trabalhar, tendo de ir levar os filhos na escola” (Vânia – GF1). Além 
do mais, tais serviços permitem uma maior flexibilidade nos horários fazendo com que outros 
encargos sejam atribuídos às mulheres.
  Houve um tempo em que se dizia que se recebia mal porque não eram devidamente 
capacitadas ou não tinham formação. Esta explicação é superada, pois as mulheres hoje têm 
mais escolaridade que os homens e continuam a receber menos que eles mesmo que estejam na 
mesma profissão. É verdade que isto vem se alterando ao longo dos tempos, mas até agora, há 
um déficit salarial (CASTELS, 2007)
  A questão não se restringe à rivalidade homens versus mulheres, muitas vezes a diferença 
enorme de salário é entre mulheres mesmo. Assim, em muitos casos, o baixo salário não se 
justifica por ser mulher, mas por conta dos cargos que assume. Mas há casos em que a mesma 
função rende salários diferentes. Nestes, o que justifica? Por que por uns cargos paga-se tanto e 
por outros paga-se pouco? A justificativa seria somente pelo fato de nestes estarem maciçamente 
as mulheres? Aliás, as mulheres quando procuram trabalho, colocam o rendimento acima de 
qualquer requisito? Nos GF, em diversos momentos, foi posto à prova se o rendimento seria a 
razão pela qual se deve escolher uma profissão: 

Quando quis me inserir no mercado de trabalho não quis competir 
com um homem, a questão é mesmo de conseguir ocupar um lugar 
(Jéssika – GF1).

Tabela 8 - Em todo o mundo, as mulheres gastam mais horas por dia na prestação de cuidados
e na realização de tarefas domésticas do que os homens

Fonte: Banco Mundial, 2012

Paises
Atividades no mercado Tarefas domésticas Cuidados infantis

Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.

Paquistão 0,6 4,7 5,5 2,5 1,2 0,2

Camboja 2,7 3,8 4,4 3,3 0,9 0,1

Africa do Sul 2,1 3,8 4,2 1,8 0,5 0,0

Bulgária 2,9 3,9 4,7 2,6 0,4 0,1

Suécia 3,2 4,6 3,2 2,3 0,6 0,3

Itália 2,1 4,8 4,9 1,4 0,6 0,2



126

Eu também concordo com a Jéssica, porque eu acho que hoje em dia 
as pessoas não escolhem porque é de homem ou de mulher elas olham 
de uma forma mais ampla a área de trabalho se vai ter vagas e tal, 
entendeu. Eu acho que é isso hoje em dia essa questão de ser de homem 
ou de mulher já não impede que a mulher já não intimida mais ninguém 
porque não existe tanto hoje (Brisa – GF1).
(...)
Eu acho que a pressão hoje não tá naquela coisa que é de homem ou de 
mulher, mais profissão que dar dinheiro e qualidade (Tom – GF1).
Busca-se dinheiro e status (Vanessa – GF1).
Todo mundo que eu conheço sempre foi assim entendeu o pessoal é 
assim os pais são mais preconceitos: ah, vou fazer engenharia civil, 
ótimo! Ah, vou fazer arqueologia (faz cara de desdém) risos (Igor 
– GF1).
Qual é o pai que não quer um filho ou uma filha médico não é? Não é a 
questão do valor, mais do status (Ítalo – GF1).
(...)
como tecnologia hoje tem sido campo que mais abriu área de trabalho, 
é a área que tem mais proporcionado oportunidades, aí como a demanda 
tem sido maior, consequentemente vai ser maior a entrada de mulheres, 
elas estão migrando mais (Tom – GF1).

  De acordo com as falas, procura-se por vagas quaisquer que sejam elas e não por 
vagas que sejam adequadas. Nesse sentido, o setor cujas vagas mais têm se ampliado 
é o setor tecnológico, assim, onde há maior abertura para trabalho mais se confirma 
a entrada das mulheres. É incontestável a entrada delas cada vez mais no mercado de 
trabalho. Dificilmente haverá retrocesso. Elas entram mais fácil, atualmente, no mercado 
de trabalho e a corrida é pelo rendimento que o serviço pode proporcionar. O discurso 
acima registra o que pensam alunos que já se inseriram no mercado de trabalho ou ao 
menos tentaram inserir-se. Vale a ideia de ganhar dinheiro, de se dar bem no trabalho, de 
obter bons rendimentos ou galgar status.
  Alegam que é a mesma coisa que os pais pensam – querem que os/as filhos sejam 
bem remunerados/as –, ou seja, se há preconceito não é em torno do sexismo, é em torno 
do quanto se pode ganhar ou valer. O poder de compra dita novas regras sociais. Parte-
se do pressuposto que a competição no mercado de trabalho é decidida de acordo com as 
competências que cada um possui. Mas o curioso é que a mesma aluna que alude ao fato de 
o mercado não impedir nem intimidar a entrada das mulheres nas profissões seja a mesma 
que foi impedida de estagiar por ser mulher. Os alunos e alunas dos GF sabem que as novas 
tecnologias propiciam oportunidades, contudo também sabem que o número de mulheres 
ainda é reduzido em comparação ao dos homens. O otimismo presente nas falas não condiz 
completamente com o que realmente dita a realidade.
  No GF1, os cinco homens trabalham – um é auxiliar administrativo, três são programadores 
e um é técnico em comunicação – e entre as cinco mulheres, três trabalham – uma é gerente 
de suporte, outra é técnica em Segurança do Trabalho e outra comerciante –, duas estão 
desempregadas – uma estudou Desenvolvimento de Sistemas e outra, Eletrônica. Esses dados 
significam que, se de um lado há mais abertura para a entrada no mundo do trabalho, de outro, 
é inegável que existam barreiras, empecilhos que atrapalham, ao menos se considerarmos o 
universo de nossa pesquisa.
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  Na indústria, conforme se observou, cada vez mais as mulheres vão inserindo-se nos 
diversos segmentos, mas o índice de dificuldades para manter-se no trabalho é enorme a tal 
ponto que não raro sejam coagidas a abdicar do casamento ou de ter filhos para ascenderem 
profissionalmente ou a renunciar trabalharem em determinadas funções para que seja possível 
conciliar a jornada de trabalho com a jornada doméstica. Preocupações como estas, na verdade, 
afligem tanto mulheres como homens, afinal de contas, eles muitas vezes são obrigados a se 
distanciar da família por conta de viagens, horas extras de trabalho etc. A diferença é que, 
conforme os costumes, muitas pessoas continuam a achar que tais encargos são adequados 
para os homens mas inadequados para as mulheres. A sociedade precisa perceber que o abuso 
no trabalho pode ser ruim para todos. Homens e mulheres, se preferirem, precisam ter direito a 
horários flexíveis para cuidarem dos filhos e da casa.
  No momento, como tem cabido mais às mulheres do que aos homens a tarefa de cuidar 
dos filhos, vê-se que para elas têm sido maiores os empecilhos de conquistar e de se manter 
no trabalho. Do modo como as estruturas sociais trabalhistas estão compostas, exige-se, por 
exemplo, que a procriação seja retardada, ou seja, cuida-se primeiro da estabilidade profissional 
para depois cuidar das questões pessoais. É preciso formar-se, conseguir um emprego, atingir 
o posto máximo para depois cuidar do emocional porque se, antes de chegar ao posto máximo, 
precisar parar por conta de uma gestação, é muito provável que ao terminar a licença gestação 
esteja substituída por outra pessoa. Portanto, terá de recomeçar.
  A opção por ter filhos, gostar de cuidar de crianças ou desejar de forma mais zelosa 
acompanhar o crescimento deles se choca muitas vezes com o exercício profissional em uma 
grande empresa. Este é um dilema para a mulher e para o homem, mais para aquela do que para 
este, haja vista que tradicionalmente, em Sergipe, a mulher está mais vinculada à maternagem 
e aos afazeres do lar, levando-a a escolher um trabalho que não a distancie da família a fim 
de não abrir mão de ver os filhos crescerem. Por razões culturais, é mais fácil os homens se 
desvincularem da maternagem e dos afazeres domésticos.
  Nos grupos focais, os empecilhos listados pelas alunas e alunos foram: gravidez, 
menstruação, postura sentimental, educação familiar, preconceito e falta de experiência. 
Curiosamente, não alegaram a escola como difusora de atitudes segregacionistas entre gêneros, 
apesar de conter cartazes, livros, camisetas usadas como uniformes e convocação de estágio 
com preconceito de gênero.
  Quanto à gravidez, é uma barreira do ponto de vista econômico, pois as empresas, segundo 
os alunos (GF2, GF3), não querem ter prejuízo. Julgam que uma mulher com filhos a prioridade 
em seus horários destina-se mais ao lar do que à empresa. Tanto que nas entrevistas, comumente 
perguntam à mulher e raramente aos homens se têm ou não filhos. No GF3, um aluno comenta 
que na empresa em que trabalha não se contratam mulheres por conta disso, alegou que as 
empresas estão sendo cruéis também com os homens casados, enfim, preferem solteiros, pois 
pagam menos por planos de saúde e demais benefícios. Por conta disso, homens e mulheres 
continuam a recorrer ao emprego público por meio de concurso. Buscar a estabilidade em 
serviços públicos foi destacado principalmente no GF2 e GF5.
  Quanto à menstruação, alunos e alunas discutiram sobre a possibilidade de haver perda no 
rendimento ou mal estar no trabalho em decorrência da tensão pré-menstrual.  
  Dado que em muitos trabalhos na área de Eletrotécnica, Eletrônica e Química lidam com 
situações de risco e de instrumentos e materiais pesados, alunos do GF3 levantaram a questão 
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de se a mulher for sentimental não atrapalhará determinadas atuações em trabalho. As alunas 
respondem que podem até ser sentimentais, mas não quando estão no exercício de uma atividade. 
  Algumas famílias ainda segregam as atividades domésticas – as meninas lavam os pratos 
e os meninos trocam a lâmpada, os brinquedos e vestes de cor azul compram para os filhos e 
os de cor rosa para as filhas, entre outras coisas. Para os mais jovens, ingressar numa carreira 
depende da experiência que possuem. Daí a falta de experiência ser um problema que afeta 
mais as mulheres do que aos homens em virtude de elas terem mais dificuldades em conseguir 
estágios. Acrescente-se à falta da experiência a falta de indicação para ocupar postos. Há 
muitas empresas em Sergipe que selecionam trabalhadores/as por sugestão de outras pessoas 
(CHARLOT, 2006), segundo os alunos e alunas, em especial do GF5. O GF2 cita o fato de 
muitos dirigentes de empresas, por exemplo, usarem esse artifício.

  Por parte das alunas pesquisadas, em princípio, não há intimidação. Acreditam que, 
se fizerem um bom curso, vão inserir-se rapidamente no mercado de trabalho. Não veem 
casamento ou filhos como impedimentos, aliás, não se sentem diferentes dos homens em 
relação à capacidade de executar uma tarefa. Ignoram que haja diferenças salariais por conta de 
diferenças sexuais. Não terem filhos (exceto – Vânia – GF1) e não serem assalariadas (exceto 
Lu – GF4) fazem delas despreocupadas com a disparidade salarial ou com possíveis empecilhos 
por conta da maternidade.
  Os alunos do GF2 falam da dificuldade em entrar em determinadas empresas sergipanas, 
pois os funcionários aposentados acabam retornando como prestadores de serviço para elas, 
além disso, muitas vezes, são os aposentados que indicam pessoas, independente do currículo, 
para entrar nelas. Os alunos estão conscientes (veem isso no estágio) de que o mercado está 
aberto, mas explora bastante, exigindo muitas horas por dia, acrescentando, inclusive, o sábado 
na carga horária. O Salário varia muito, como técnico em Eletrotécnica vai de dois mil a dez mil 
reais em uma multinacional. Os rapazes falam muito mais de trabalho e de concurso do que as 
moças (somente no GF5, ao se falar em concurso, pode-se perceber um pouco de empolgação, 
uma das participantes chega a afirmar que uma carreira será promissora se lhe der retorno 
financeiro). Mas são os rapazes que mencionam até a hipótese de deixar o estado em que moram 
para, se preciso for, trabalharem. 
  As tecnologias facilitam o exercício de algumas atividades e tão importante quanto isso 
é o traquejo e o manuseio que mulheres e homens empregam em seus trabalhos, pois se para 
determinadas tarefas é necessária a força física, há uma preparação para tal. As mulheres 
têm treinado para tal – subir nos muros e nos postes, mover extintores, carregar produtos 
químicos etc. – de modo que a ideia de força física atrelada somente ao homem começa a ser 
destituída. Enfim, “o aumento da instrução, maior participação no mercado de trabalho” têm 
sido fundamentais para que as mulheres construam novos sentidos de encarar a formação e o 
trabalho e os sentidos não só se multiplicam mas também se retroalimentam gerando outros 
sentidos, o que nos causa hoje estranhamento, amanhã poderá ser-nos algo comum.

Estamos na era do computador, não há mais necessidade de força física 
e sabe-se que não há diferença entre homens e mulheres em relação à 
produtividade. As próprias mudanças, parciais e contraditórias – aumento 
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  Atribuímos à categoria subjetivação o que foi surgindo na pesquisa a partir, principalmente, 
dos debates nos GF, que pudesse ser denominado como atributos do ser humano: o que nos constitui 
como sujeitos, o que nos faz tomar atitudes ou posições diante do outro. Assim, para construir essa 
parte do trabalho, pensamos nas palavras que ao pronunciá-las em nossa cultura ainda se associam 
semanticamente às mulheres. Entre elas, sentimento, corpo, sensualidade e ação. Não que essas 
palavras se restrinjam às mulheres, mas no contexto dos GF lhes foram direcionadas.

  Como se pode notar na tabela abaixo, fruto das conversações, foram surgindo vários 
adjetivos e substantivos que exprimiam certas denominações atribuídas às mulheres e aos 
homens. Foram essas denominações que nos remeteram a identificar uma subcategoria aqui 
chamada de sentimento. É preciso esclarecer, todavia, que não compreendemos os ditos por 
alunos e alunas como irretorquíveis, pois não lhes pedimos esclarecimentos ou explicações, 
surgiram em meio a contradições e espontaneidade.

5.2.3 Subjetivação

5. 2. 3.1 Sentimento

da instrução, maior participação no mercado de trabalho, diversificação 
das trajetórias e escolhas familiares –, ocorridas no que tempos atrás se 
chamava de “a condição feminina”, constituem elementos de grande 
diversificação entre mulheres (CRUZ, 2009, p. 109).
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Tabela 8 - Qualificações atribuídas ao HOMEM e à MULHER

• Mulher: Sentimental, emotiva, ansiosa, cuidadora, atenciosa, 
machista, frágil (no sentido de ser fisicamente fraca e no sentido de 
chorar facilmente), preocupada com o todo, detalhista e versátil.
• Homem: desconfiado, ciumento, forte (físico), protetor, autoridade, 
preocupado com as partes, não muda e desorganizado.

GF1

• Mulher: multifuncional, destreza, divertida, corajosa, emocional e 
euforia.
• Homem: destreza, não são sociáveis, discriminados (os que cursam 
turismo).

GF2

• Mulher: autoconfiantes, capacidade de interagir, submissa, 
sentimental, frágil, indecisa, detalhista, calma, estrategista, delicada, 
exigentes,  cuidadora do lar e dos filhos, calma e delicada.
• Homem: retraídos, apressado, pervertido, 

GF3

• Mulher: submissa, indignada, frágil e manchada. 
• Homem: cozinha melhor que mulher; crianças, cegos e histéricos 
(em relação aos homens da sua sala).

GF4

• Mulher: luta pela independência, cuidadora, tenta ser igual ao 
homem, sensível, nutricionista,  fragilizada, mais estressada, não sabe 
ser fria, subordinada e detalhista.
• Homem: aguenta pegar coisas pesadas, cavernosos e esquisitos (os 
caminhoneiros), não aceita opinião,

GF5

  Ao longo deste trabalho ficou claro que não partilhamos da ideia do essencialismo 
que distingue ser mulher de ser homem. Cada um vai constituindo-se de acordo com as 
circunstâncias, interesses, vontades etc. Cada definição vai depender da teia em que o 
sujeito se insere. Algumas características temporariamente podem nos permitir atribuir uma 
definição ou outra, mas tal definição não deve anular outras possibilidades. Entretanto, ainda 
hoje, quando se fala em determinados traços, teimamos em categorizar as pessoas. As que 
não se encaixam em nossas categorias, the outsiders, continuam aí infringindo as normas 
sociais até que possa a infração ser regularidade e deixar de ser infração. Hoje, do ponto de 
vista legal, no Brasil e em praticamente todos os países ocidentais, não há impedimentos para 
que as mulheres estudem quaisquer cursos, trabalhem em quaisquer empregos, vistam-se de 
qualquer modo, casem com quem desejem etc. Do ponto de vista de nossos costumes, leva-se 
mais tempo para assimilar as novidades e os preconceitos são como “tatuagens” no corpo, às 
vezes, difíceis de serem apagados. 
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  Uma dessas marcas persistentes é a questão do sentimento, ser sentimental. Todos 
sabem que homens e mulheres são criaturas que expressam sentimentos diversos, mas se o 
colocarem em cheque quem é sentimental, normalmente a resposta é a mulher. A marca soa 
degradante, pejorativa ou excludente de outros atributos, isto é, como se o lado emocional 
excluísse o lado racional e vice-versa. Assim, causa estranhamento quando alguém de quem 
se espera leituras emotivas de um poema apareça consertando máquinas elétricas e gritando 
impropérios. Mais estranhamento ainda, em nossa sociedade, quando se executam as duas 
ações com o mesmo prazer.
  Foi o que encontramos em muitas das conversações dos focais. Para os/as integrantes dos 
GF, pode-se ser sentimental e excelente técnica em eletrotécnica, por exemplo. As mulheres 
e os homens não precisam sufocar seus sentimentos ou seu lado emocional para poderem 
trabalhar em serviços supostamente “masculinos”. Ser sensível não impede nem atrapalha o 
exercício da profissão. 
  Quanto à palavra sentimento, é preciso frisar que apareceu nos debates gerados no GF1 e 
GF3. No GF2, com sentido equivalente foi usada a palavra emoção e derivadas. Tais palavras e 
situações decorrentes surgiram nos Focais sem que tivessem sido inquiridas pela moderadora. 

Muitas mulheres, elas também são voltadas muito ao sentimentalismo, 
procuram sempre profissões que não deixem, não façam com que elas, 
fiquem muito tempo longe da família (Vânia – GF1).
A mulher é mais voltada pra família (Igor – GF1).
Então ela é muito sentimentalista entendeu? Eu vejo muito por esse 
lado também (Vânia – GF1).
Ela é sentimentalista, é ansiosa, é emotiva (Alex – GF1).
Trabalhar embarcada, porque pense assim um homem passa quinze dias 
lá e quinze dias aqui, beleza né? agora pense uma mãe passar quinze 
dias longe dos seus filhos? Então a mulher vai pensar também por esse 
lado sentimental, de ficar com seus filhos, de tá acompanhando seu 
crescimento, e... (Jéssika – GF1).
E o homem já foi criado pra isso, pra não ter esse sentimento todo. 
O homem vai  pra guerra, arriscado morrer não é igual ao da mulher 
(Vânia – GF1).

  No GF1, a qualificação de que a mulher é sentimentalista surgiu a partir do exercício de 
profissões que as distanciassem dos filhos. A palavra foi primeiramente anunciada por uma das 
ex-alunas e repetida por um ex-aluno e outra ex-aluna. A expressão foi pronunciada por duas 
mulheres e um homem apenas. Quem são eles? Vânia, a mais velha do grupo e a única que é mãe, 
e Jéssika que cursou Segurança do Trabalho e cursa o superior em Serviço Social. A experiência 
de cuidado, de zelo faz parte do dia a dia dessas duas ex-alunas quer no trabalho doméstico 
quer no trabalho remunerado. São as duas que ainda exemplificam tal situação valendo-se 
como argumento do exemplo de homem não ser sentimental ou ser menos sentimental que a 
mulher. Alex, que trabalha em um hospital e cursa letras, é o único dos meninos que explicitou 
concordância. Não é curioso o fato de ele também estar próximo de atividades consideradas 
femininas? O adjetivo não voltou a aparecer no debate, após a fala delas um dos garotos, Tom, 
discordou dizendo que gostava muito de crianças, isto é, zelar por crianças não é um atributo só 
das mulheres. Mas isso não o fez caracterizar-se como sentimental.
  Por que os demais participantes não se interessaram por definir quem era ou não sentimental? 
Primeiro, de maneira geral, a preocupação com filhos, com família foi pouco notada em todos 
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os focais, inclusive no GF1. Segundo, a questão sentimental não afetava o grupo considerando 
que a maioria dos/das participantes vinculava-se à área da informática e da indústria, ou seja, 
provavelmente, em especial, as mulheres já lidam bem com essa questão de serem sentimentais 
ou não. O grupo estava muito mais preocupado em qualificação e em competência.

A mulher é capaz estabelecer melhor equilíbrio emocional, isso é 
importante  para qualquer tipo de profissão principalmente aquelas que 
exigem  maior risco maior  pressão e o pessoal que trabalha é importante 
sim a presença da mulher nos locais de trabalhos. Vamos supor estão 
os pais  e a  filha  pelo que eu posso, tiro pela minha família, então, sei 
lá a minha prima cai  e se machuca, minha tia fica mais eufórica, meu 
tio não ele já é mais calmo, imagino uma situação de incêndio sei lá a  
casa caindo e você ter que entrar para salvar uma pessoa eu acho  que a 
mulher ficaria mais eufórica do  que o homem (Pedro – GF2).
A mulher consegue levar o emocional melhor que o homem aí no caso 
também afeta o racional. No caso o homem consegue usar a razão do 
que a emoção em situações como essas acho que o homem sai melhor 
nas situações como incêndio, acidentes por isso que não é tão comum 
ver mulheres no Corpo de Bombeiros (Iury – GF2).

  No GF2, somente Iury usa a palavra emoção e similares. Em seu caso, a palavra foi usada 
no início do debate e perto do fim. Na primeira vez, o sentido é positivo; sendo emocional, a 
mulher nos ambientes de trabalho agirá cautelosamente nas situações em que há de ser precavida 
por conta dos altos riscos. Contudo, na última vez Iury se contradisse. É que antes de falar pela 
segunda vez, houve uma argumentação do colega Pedro em que afirmava nas situações de 
perigo, por serem emotivas, as mulheres costumam ficar eufóricas e podem prejudicar. Ao ouvir 
o colega, Iury inverte sua argumentação a fim de concordar com o ele.
  Finalmente, para o GF2, a emoção atrapalha ou não? Podemos inferir que: a) o caráter 
emotivo está presente mais na mulher quer seja útil ou não para o exercício das profissões; 
b) Eles não possuem resposta definida, bem se vê que discutir sobre isso é complexo e, no 
momento, do GF as falas denotam seus costumes, suas experiências, não é um momento em que 
se possa pesquisar, estudar, avaliar etc. para poderem emitir opiniões. Os rapazes falam do que 
ouvem em seu dia a dia; c) Agir emotivamente pode, a depender da profissão, ser positivo ou 
negativo. Não é a emoção em si que é positiva ou negativa, é a circunstância em que se deixa 
tomar pela emoção que pode ser inconveniente. O que não foi percebido pelo focal é que os 
homens podem ser, a depender da circunstância, mais emotivos do que as mulheres, aliás, é um 
fato pouco percebido nos focais.
  No GF3, também foi logo no início do debate que surgiu a palavra sentimentalismo 
atribuída às mulheres. Partiu de um homem. O que nos chamou a atenção é que tanto lá no GF1 
quanto no GF3 o sentimentalismo foi explicitado pelos participantes –Vânia e Euclis – como 
sinônimo de empecilho para o exercício profissional. No GF2 somente ao usar o termo pela 
última vez é que ganhou esse significado. 

Sempre tive uma dúvida em relação às mulheres porque dizem que 
sempre são muito sentimentais e aí professora eu gostaria de saber se 
realmente algumas profissões podem afetar, entendeu? (Euclis – GF3).
O sentimento é uma questão, porque a mulher é mais sensível na verdade, 
mas como eu tô nessa área procuro dividir: a gente pensa profissão é 
profissão, lazer, lazer, a parte, né? (...) na minha sala, muitas vezes os 
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homens se retraem, o professor pergunta alguma coisa  aí as mulheres 
partem para responder, interagir. Mas o homem não. Não tem mais este 
preconceito de dizer ‘ah não ela não tem capacidade’, as vezes a gente 
está a frente de vocês homens (Fabiana – GF3).
Não tem que se livrar de sentimento. Eu acho que a mulher nessa área 
é melhor porque ela tende a ser mais calma a parar para pensar e os 
homens não: tem uma coisa eles vão resolver logo e acabam fazendo 
outras coisas (Marilia – GF3).
(...) no exército e tal ficar com aquele sentimentalismo aquilo vai 
atrapalhar, por exemplo, a mulher tá lá na guerra, aí pensa em atirar e aí 
‘será que eu mato, não mato’ e aí?  (Euclis – GF3).
Rapaz, acho que o medo bate em homem e mulher, não tem essa não 
(Luan – GF3).
Tem um treinamento para isso vai chegar lá com ela e colocar lá no 
meio na guerra para atirar, existe sempre um treinamento em tudo 
(Cristiano – GF3).
Eu acho que isso aí não tem nada a ver (Vitor – GF3).
É raciocínio, cara: ‘se eu não matar ele vai me matar (Luan – GF3).
Eu acho que os dois sentem a mesma coisa, só que com intensidade 
diferente. A mulher é mais sentimentalista (Vitor – GF3).
Eu acho também que isto não tem nada a ver não, isso aí é cultura ... que 
mulher é mais frágil não sei o quê, eu acho que tudo é a mesma coisa 
que é cultural e todo mundo tem isso de fragilidade (Adriano – GF3).

  As mulheres são sentimentais? Nos GF, elas não negam o sentimental. Os rapazes do GF3 
questionaram se o sentimentalismo não as deixa menos competentes, ao que elas demonstraram, 
sem irritação45, saber distinguir o momento de expor ou não o lado sentimental.
  Uma delas, Fabiana, contou-nos levarem vantagem por serem emocionais. Por exemplo, 
na sala de aula, expõem com tranquilidade as dificuldades enquanto os rapazes se retraem e 
quando sabem sobre determinados assuntos fazem mais comentários do que eles, o que torna a 
aula mais dinâmica.
  Numa situação em que se presume os homens sentirem mais facilidade do que as 
mulheres, pode ser que eles temam ser avaliados. E para as mulheres o temor é diminuto pois 
normalmente em sala de aula não se espera delas conhecer determinado assunto. Ao menos 
é isso que subentendemos da fala de Fabiana. Em alguns assuntos torna-se surpresa para o 
professor saber que as meninas sabem ao passo que em relação aos meninos não há nenhuma 
manifestação de contentamento por eles saberem. Da mesma forma, quando elas não sabem é 
encarado com naturalidade pelos professores ao passo que se surpreendem e tecem reclamações 
aos meninos quando eles revelam desconhecer tal assunto. Isto significa que muitas vezes as 
garotas em Eletrotécnica se sentem mais à vontade para expressar-se.
  Porém, em outro momento da pesquisa (entrevista), as mulheres vão relatar que é difícil se 
expor na sala de aula porque seus colegas homens demonstram impaciência em ouvi-las. Elas 
temem o riso de desaprovação da parte deles. No caso de Fabiana, sente-se confortável em sala 
de aula e fala com segurança pois tem conhecimento bastante em física e em eletricidade, assim 
sente-se segura para expor comentários nas aulas. De modo semelhante, acontece isso também 
com Marília, mas não ocorre com Michele, pois revela ter dificuldades em algumas disciplinas, 
o que a impede de se expressar mais em sala de aula.

45 Apesar do tom desdenhoso das falas dos rapazes, as meninas responderam normalmente.
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5.2.3.2 Corpo

  Marília defende que a mulher não deve se livrar do sentimento, ser sentimental até ajuda 
pois é necessário agir com calma e paciência, atributos importantes na área de eletrônica. Essa 
opinião foi corroborada por um dos rapazes ao comentar que o trabalho em eletrônica muitas 
vezes exige paciência e delicadeza e só quem tiver esses atributos vai sair-se melhor. 
  A questão sobre sentimentalismo remeteu a diversos comentários. Ao longo da discussão, 
à palavra sentimento foram associadas outras como indecisão e dúvida para Euclis; lazer e 
capacidade de interagir nas respostas da Fabiana; calma no comentário de Marília; medo para 
Luan; fragilidade para Adriano. A concepção de sentimento para as moças no GF3 teve valor 
positivo, ao passo que na dos rapazes valor negativo. Todo o desenrolar da fala é na tentativa de 
explicar e convencer Euclis que provocou a discussão. A maioria dos rapazes está convencida 
de que sentimento, seja ele medo ou indecisão, é inerente aos dois gêneros. Vale ressaltar que 
essa discussão surgiu ainda no início do focal, em outros momentos o grupo mostrou-se menos 
convencido do “cultural”.
  Sobre os sentidos da palavra, houve no GF2 uma fala em que se preferiu usar a palavra “calma” 
em oposição à seriedade como se à primeira estivesse ligada à emoção e a segunda, à razão. 

Convivo, por exemplo, no ambiente de trabalho onde uma  das chefes é 
uma mulher  você percebe realmente como  se um completasse o outro  
um pouco da calma da mulher e um pouco da seriedade  do homem 
ou vice versa  quando se precisa porque nem todo mundo tem  este 
estereótipo (Ivo – GF2).

  Essa é a primeira fala de Ivo e é feita logo após o vídeo. A citação elenca calma e seriedade 
como estereótipos, ambos os sentimentos podem estar tanto no homem quanto na mulher ou 
não estarem em nenhum. A calma, colocada inicialmente do lado da mulher, não é impedimento 
de agir profissionalmente. Faz-se um reconhecimento de que o emocional é importante. De 
modo geral, os homens ainda não se autodefinem também como seres sentimentais. Para as 
mulheres dos focais, essa definição não lhes tem causado transtornos.

  Numa pesquisa que se propõe a examinar sobre os modos de subjetivação que ocorrem 
numa escola profissionalizante, era inevitável, em algum momento do trabalho, discutir 
sobre corpo, afinal de que corpo as mulheres, na sociedade contemporânea, necessitam para 
exercer as carreiras historicamente consideradas masculinas? Se atuam com feminilidade, 
dizem não serem adequadas para o serviço que é rústico e por vezes perigoso; se atuam com 
masculinidade, dizem ser “Maria Rapaz”, como se negassem o corpo que a natureza lhes deu 
e que a sociedade espera que elas o tenham. Indagações como essas surgiram nos focais e 
geraram bastantes divergências. 
  Considerando que o poder também possibilita resistências e, consequentemente, constitui 
corpo que se expõe diante do outro, é importante verificar, através dos discursos, como a 
instituição escolar – regimentos, aulas e estágios – disciplina o corpo de um/uma técnico/a. 
Além disso, é relevante também saber como os/as estudantes se posicionam, nessa sociedade 
de transição (mas que gostaria que o corpo fosse duradouro), diante de um corpo que se altera 
o tempo todo: o corpo mulher, técnica, sedução, força, sujeira, beleza etc. 
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5.2.3.2.1 Corpo Fragilidade

  Sem dúvida foi uma das discussões mais conflituosas e, ao longo dela, o corpo se configurou 
através de vários sentidos, um deles foi “fragilidade”: a mulher é frágil do ponto de vista da 
força física, isto é, a mulher tem menos força e resistência física (GF1, GF2, GF3, GF5). O 
limite físico, exceto para o curso de desenvolvimento de sistemas, era ponto de interesse em 
todos os cursos para os quais direcionamos nossa pesquisa. Havia a necessidade de falar sobre 
força física pois para a contratação de estágios ou de trabalhos se alegava a questão física 
(Eletrotécnica, Eletrônica e Química) como empecilho. O corpo físico, normalmente, vinha 
associado à questão do limite versus superação e do biológico versus cultural.  
  Outros sentidos associados ao se falar de corpo feminino nos GF foram os de biologia e 
de sensualidade. O sentido biologia carregou consigo os quesitos menstruação e gravidez, 
pseudovilões para o exercício pleno da mulher num mercado atualmente tão competitivo. Muitas 
vezes, a maternidade choca-se com os interesses profissionais, tornando-se impedimento para 
atingir o ápice em uma profissão; ao sentido sensualidade vinculou-se sedução, estética e assédio.
  Para nós, o corpo é discurso, pois “la diferencia sexual nunca es sencillamente una función 
de diferencias materiales que no estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas 
discursivas” (BUTLER, 2008, p. 17). O corpo é carne, osso, enfim, matéria. Mas tudo isso é 
revestido de discurso. As pessoas carregam um código genético, vivem de acordo com o 
funcionamento do seu organismo, todavia, também estão imersas no mundo de linguagem e seu 
corpo vai se materializando nas relações de poder.

É interessante as mulheres se expor a esse tipo de coisa é ate uma coisa 
assim mulher é mais frágil quando você ver uma mulher fazer uma coisa 
(refere-se às forças aramadas) mais masculina, masculina no sentido de 
que exige mais físico pô, legal é interessante mesmo mulher se arriscar 
pra botar uma arma na mão (Igor – GF1).
Em sua fala disse “arriscar-se”, o homem também não corre riscos 
nessas profissões? (pesquisadora).
Mas o homem não é tão frágil, a mulher fisicamente é mais frágil, é 
por isso que as profissões que requer um pouco mais de riscos, forças 
físicas, ao longo da história, são inicialmente masculinas, porque 
biologicamente e no início dos tempos o homem por ter mais força 
física ele começa a exercer determinadas funções e a mulher outras que 
requeriam menos força física, só que aí com o passar do tempo a mulher 
veio lutando pra tomar um outro espaço... (Alex – GF1).
O homem já tem esse potencial digamos assim físico e a mulher tem 
que se esforçar pra ultrapassar esse limite, quer queira quer não, não 
tem como a gente dizer que o preparo físico é o mesmo (Igor – GF1).

A mesma coisa que tem um menino magrinho que não vai conseguir 
carregar um peso, Uma mulher que tenha mais preparo físico que tenha 
o hábito de fazer esse serviço, essa questão não é porque é nato, é uma 
preparação (Vanessa – GF1).
Risos e tumultos indicando discordância...
Eu assim, eu vou dar o meu exemplo, eu  tava na área da Petrobras é que 
eu trabalhava na área de gás, quando era pra pegar um extintor daquele 
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de pó então eu já me sentia muito frágil (os meninos e algumas meninas 
riem), eu conseguia pegar mais depois eu ficava assim, eu me sentia 
frágil fisicamente agora se colocasse pra intelectual eu e o homem eu 
não me sentia frágil eu tinha ali um posto , então aqui competindo com 
todo mundo, mais quando era assim pra pegar assim a força física, 
biológica como ela falou isso não tem como mudar é fator verídico em 
mulher, não tem como,  você se sente frágil sim nessa parte física como 
eu me sentia frágil na área de trabalho (Jéssika – GF1).
Não é que eu acredito mas porque realmente assim mulher é 
biologicamente mais frágil, eu já vi exemplos justamente  uma vez 
passou no fantástico a questão de mulheres das forças armadas, elas 
assumiram que era realmente complicado, elas tomavam remédio para 
interromper o ciclo menstrual porque nós que somos mulheres sabe 
como é difícil esse momento você ficar lá menstruada, você pode sentir 
cólica certas (...) Também já vi casos de mulher pedreira que ela disse 
que trabalhava ali mais teve que pelo trabalho pesado retirar o útero 
coisa assim porque ela teve consequências, porque o corpo dela, o 
corpo da mulher não é adaptado pra tá pegando tanto peso quanto o 
homem, ela tem o útero, ela disse que o útero baixou, machuca, essa 
coisas (Brisa – GF1).
Não, eu só queria dizer assim que eu não sei eu acho que não rola essa 
coisa de biológico, de genético, se rola tudo bem, mas eu acho que 
é muito individual isso, pessoas que se sentem preparadas pra fazer 
determinadas coisas, não sei, se sente preparada para fazer determinadas 
coisas, física e mentalmente, se eu quero ser uma pedreira sei lá talvez 
tenha uma estrutura melhor (Vanessa – GF1)46.

  A discussão acerca da fragilidade do corpo feminino começa, no GF1, por Igor ao mencionar 
seu espanto e admiração por ver as mulheres participarem das Forças Armadas.  Seu espanto 
deveu-se justamente a isto: um corpo pensado frágil que tem de executar ações de um corpo 
forte. O fraco não pode se expor a situações de risco, pois como poderá proteger-se? A ideia 
sofreu uma intervenção da pesquisadora, mas imediatamente foi respondida por Alex ao negar 
que um homem seja intensamente frágil. O ex-aluno explicou a suposta discriminação sexual 
nas profissões a partir desse prisma. Expressar que a força física é potencialmente masculina 
parece ser uma assertiva conclusiva em que não se admite negação. Vanessa contrariou a opinião 
mostrando que o corpo forte não deveria ser generalizado para todos os homens, afinal existem 
aqueles que são fisicamente frágeis. Ela tentou convencer os colegas de que a força não está 
só de um lado, mas tornou-se alvo de risadas e nenhum/a dos/das colegas saiu em sua defesa. 
  Ao contrário, apareceram muitos exemplos para confirmar a fragilidade feminina. Um 
deles foi o de Jéssika, que citou sua própria história, a impossibilidade de carregar um extintor. 
Só que, ao contar que não conseguia carregá-lo, seus colegas riram. O riso em torno dela foi para 
mostrar que havia aí um exagero, um disparate, ou seja, estavam falando de coisas realmente 
mais pesadas, não carregar um extintor lhes pareceu fragilidade demais para uma técnica em 
Segurança do Trabalho. O riso foi uma dupla retaliação: a Vanessa e a Jéssika.
  O debate seguiu com outros exemplos e é como se a maioria pactuasse com o argumento 
de que, se o assunto é intelectualidade, mulheres e homens estão no mesmo patamar, mas 

46 Quando se começou a falar que a mulher é frágil fisicamente, vários foram os exemplos retirados do esporte para 
confirmar. Acima optamos por destacar as falas relacionadas a trabalho.
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47 Alguns vocábulos são recorrentes nas falas geradas nos GF. Entre eles, o termo físico apareceu 29 vezes no 
GF1, 15 vezes no GF2, 7 no GF3 e 11 vezes no GF5. No GF4, não aparece o termo físico; aparece recorrentemente 
o termo física, 11 vezes, referindo-se à disciplina curricular. Já o adjetivo frágil ou o substantivo fragilidade 
surgiram 35 vezes no GF1, 2 vezes no GF3, 1 vez no GF4 e no GF5 e nenhuma no GF2. O vocábulo biológico 
apareceu 14 vezes no GF1.
48 Alguns termos são recorrentes nas falas geradas nos GF. Entre eles, o vocábulo físico apareceu 29 vezes no 
GF1, 15 vezes no GF2, 7 no GF3 e 11 vezes no GF5. No GF4, não aparece o termo físico; aparece recorrentemente 
o termo física, 11 vezes, referindo-se à disciplina curricular. Já o adjetivo frágil ou o substantivo fragilidade 
surgiram 35 vezes no GF1, 2 vezes no GF3, 1 vez no GF4 e no GF5 e nenhuma no GF2. O vocábulo biológico 
apareceu 14 vezes no GF1.

em matéria de estrutura corporal o homem é de longe o mais forte. Só houve mesmo uma 
dissonância: a de Vanessa que continuou a discordar dos colegas enfatizando que “essa coisa 
do biológico não rola comigo”. A questão do frágil se encaminha para outros sentidos como o 
sentir-se frágil emocionalmente.
  Saímos de uma construção para outra – da fragilidade física para a emocional47.
 

A mulher pode exercer a função de policial? pode! mas tem uma 
limitação queira ou  não queira tem uma limitação: a força física, o 
mesmo cem quilos que o homem  vai pegar  a mulher pode  pegar  
mas digamos que homem pegue com uma mão a mulher vai pegar 
com as duas... sabemos que a mulher tem um papel muito importante 
na sociedade mas, tem afazeres que cabem mais ao homem do que a 
mulher  não se trata de só o homem pode fazer, a mulher pode fazer 
também, agora com um esforço maior (Albert – GF2).

  Esse esforço maior a que se refere o GF2 também foi explicitado nas discussões do GF1. 
Não se nega necessariamente a força física, diz-se que é preciso mais esforço. A observação de 
que há afazeres mais cabíveis aos homens do que às mulheres é certamente uma constatação 
do que está em suas experiências. Ainda não são muitos os exemplos em Sergipe de mulheres 
trabalhando na construção civil ou nas fábricas de cimento ou no transporte de cargas. Então, 
torna-se difícil contrariar aquilo que se experimentou por tanto tempo. 
  As mulheres não negam o corpo anatômico, seu biótipo ou constituição genética, não negam 
adaptações que, por vezes, precisam passar para executar determinadas tarefas, mesmo porque 
o corpo é construção, carrega uma história de si, consequentemente uma história da sociedade: 
o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela 
ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático e no corporal que, 
antes de tudo, investiu a sociedade capitalista (FOUCAULT, 2003c, p. 80). O técnico forma o 
corpo: vestir-se com macacão ou no mínimo de calças compridas; ter os dedos ágeis e muitas 
vezes sujos de graxa, andar curvado (muitas vezes carrega-se uma maleta com as ferramentas e 
pesa muito); sentar-se curvado para ficar próximo da máquina ou do computador. Mas por que 
o corpo tem de ser este? E por que o corpo das mulheres não pode também ter essa construção?
  “Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe 
impõem limitações, proibições ou obrigações” (Foucault, 2009, p. 132), os corpos masculinos e 
femininos são disciplinados a atenderem uma demanda sociocultural, mas a cada época podem 
ser alteradas as demandas.  
  Os exemplos do uso da força física48 apareceram em praticamente todos os focais 
direcionados para profissões como policiais, pedreiras e para a prática de esportes, principalmente 
os de luta ou o fisiculturismo, mas e os seus próprios cursos? Esses conflitos permaneceram nos 
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focais. Muitas vezes suspendia-se o conflito com momentos de silêncio, risos, ou simplesmente 
mudava-se de assunto.
  Em Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Química e Desenvolvimento de Sistemas 
quanto se exige do corpo? Por que a ideia da fragilidade física faz-se presente e recorrente no 
discurso de alunos, alunas e possivelmente no de empresários e professores?
  Há corpos que não são adaptados para pegar tanto peso, mas o corpo pode adaptar-se, 
aprender a lidar com situações extremas. Culturalmente em torno do corpo feminino existe 
a ideia de leveza, delicadeza pouco adaptado a pegar pesos. Paralela a essas ideias há a de 
flexibilidade, pois o corpo feminino é flexível (menstruação, gravidez, menopausa etc.). Ora, 
por que se reluta tanto em achar que não teria também flexibilidade para suportar peso? Se 
o emprego de ferramentas (roldanas, por exemplo) há muito tempo é para ajudar o corpo de 
homens a suportarem tanto peso, por que não se pode acreditar que mais ferramentas possam 
ser criadas para minimizar o problema para corpos mais frágeis?
  O poder produz rituais da verdade e neles são produzidas as regras do jogo. Agora, portanto, 
as máquinas favorecem a que os corpos franzinos ou considerados frágeis também comecem a 
suportar pesos ou ao menos a movê-los, então novas verdades passam a ser formadas e, diante 
dos efeitos da verdade, reestruturaremos nossas ações e produziremos novos conhecimentos.

  Segundo Débora (GF1) “nós temos diferenças biológicas”. Os afazeres domésticos ou 
o cuidado com crianças apareceram pouco nas discussões dos GF. Os/as participantes eram 
jovens, o ambiente era uma escola pensando trabalho e possivelmente por conta disso pouco 
surgiu tal temática49.  No vídeo gerador do debate havia rapidamente a imagem de uma mãe que 
acabara de ter um filho. Essa imagem só foi comentada em um dos focais. Em todos os outros 
ela passou despercebida ou, ao menos, ninguém sentiu vontade de comentá-la. As imagens do 
exercício de uma profissão lhes causaram mais interesse. Por quê? 
  Por vários motivos, a saber: o foco da discussão era mulher e carreiras historicamente 
masculinas, a maternidade não é compreendida como carreira, tampouco é masculina. Por 
serem jovens, a maternidade ainda não está em suas prioridades. Por fim, não houve perguntas 
da moderadora direcionando esse interesse. 
  Uma única aluna expressou ter percebido a imagem, Mônica do GF4:

Eu achei esse vídeo interessante por causa do contraste porque começou 
mostrando a foto de uma criança a gente sabe que ser mãe e ter uma 
carreira não é fácil e depois ele mostrando as profissões, então eu achei 
assim pelo contraste que ele colocou a mulher pode ser mãe e também 
ter uma profissão por fora (...) eu tenho uma irmã mais velha do que 
eu e ela já é casada  e o contraste de conciliar entre ser mãe e ter uma 
profissão é muito difícil principalmente quando tem duas filhas e essa 
mais nova dela tem quarenta dias de nascida e ela tá voltando a trabalhar 
agora (Mônica – GF4).

49 Nos GF, só uma das mulheres possuía filhos, inclusive tinha 40 anos de idade, não se inclui, portanto, na 
categoria jovens.

5.2.3.2.2 Corpo Biologia
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50 A pesquisadora inseriu a imagem de maternidade no vídeo por ser mãe uma imagem recorrente quando se fala 
sobre as funções da mulher. Não perceberem ou não comentarem a imagem é no mínimo instigante, contudo, não 
aprofundamos a questão.

Menstruação

  A imagem de maternidade fez com que se lembrasse de sua irmã, que recentemente 
estava vivenciando a situação. Mas o ponto levantado por ela – conciliar tarefas, dificuldade – 
não gerou interesse nas demais e seu comentário acabou por se encerrar com ela50. Em outro 
momento da discussão apareceu a ideia de corpo. Só que, de modo geral, a discussão da força 
física se encaminhava para os aspectos orgânicos, biológicos no que eles podiam interferir no 
campo profissional. 
  Entre os aspectos biológicos destacaram-se menstruação e gravidez:

Eu assim, não é que eu acredito mas porque realmente assim mulher 
é biologicamente mais frágil, eu já vi exemplos justamente  uma vez 
passou no fantástico a questão de mulheres das forças armadas como 
é que elas assumiram que era realmente complicado, elas tomavam 
remédio para interromper o ciclo menstrual porque nós que somos 
mulheres sabe como é difícil esse momento, você ficar lá menstruada 
você pode sentir cólica certas coisas e... (Brisa – GF1).
Temperamento que muda... (Débora – GF1).
Muda sim, muita coisa, entendeu?  Já o homem não tem essas coisas, 
então elas sentiam necessidades, elas tomavam remédio porque sentiam 
necessidade, elas tomavam pra interromper, elas não menstruavam, 
é isso. Também já vi casos de mulher pedreira que ela disse que ela 
trabalhava ali mais ela teve que pelo trabalho pesado ela teve que retirar 
o útero coisa assim porque ela teve consequências, porque o corpo dela, 
o corpo dela, o corpo da mulher não é adaptado pra ta pegando tão 
peso quanto o homem, ela tem o útero, ela disse que o útero baixou, 
machuca, essas coisas (Brisa – GF1).
Eu me sinto, eu assim, com certeza na questão emocional, sensibilidade, 
empatia às vezes é muito sensível principalmente no período menstrual, 
virgem, qualquer coisa eu choro e aí as vezes é muito difícil até por ser, 
eu trabalho num meio rodeado de homens é homem pra todo lado eles 
até brincam,  reconhecem quando eu to menstruada, eles dizem: hoje 
você ta menstruada, eles até sabem. A gente muda com esses fatores 
biológicos infelizmente o nível de estrógeno que a gente tem quanto 
maior faz com que a gente tenha várias reações a fatores externos 
(Débora – GF1).

  Se a menstruação identifica o corpo feminino e se isso é tão comum, encarado como um 
processo natural, por que atreladas ao fato se perpetuam conotações negativas?

Na mata, uma mulher que é militar e ocorre um sistema desse aí e aí pra 
mulher se cuidar? (Euclis – GF3)
Eu acho que é uma questão de cuidado (Luan – GF3).
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Fica difícil (Sérgio – GF3).
Né, não! Acho que pega (Euclis – GF3).
Risos
Entendeu? é questão de cólica mesmo, isto é fato (Luan – GF3).
Tem remédio (Marília – GF3).
Então foi exatamente isso que eu falei ....mulher tem que se cuidar mais 
(Luan – GF3).

Vai entender mulher!. Não tem condições não, um homem pensa uma 
coisa  mas é outra! (Euclis – GF3)
Isso é para dar nó! (Luan – GF3).
Na empresa em que vocês foram chefiados por mulheres  tem este tipo 
de coisa de justificativa? (Pesquisadora)
Não (Luan – GF3).
Ela pode falar outra coisa, mesmo tando com este problema ela pode 
não ser assim direta pode falar outra, não sei se é questão de vergonha... 
não sei... vá entender mulher! (Euclis – GF3).
Posso fazer uma pergunta? mas vocês nunca chegaram para o namorado  
ou alguém que você.... então... não sei.... não tá a fim de ver ou tá 
marcando um compromisso nunca chegaram para dizer : A eu não vou 
porque eu tô com cólica? (Luan – GF3)
Sim, vida pessoal é pessoal, pessoal. (Marilia – GF3).

  Os rapazes do GF3 demonstraram muito interesse por discutir o assunto, praticamente todos 
opinaram euforicamente sobre ele e algumas vezes demonstraram também desconhecimento 
acerca do corpo feminino. A palavra menstruação apareceu no discurso disfarçada por outra 
palavra: “sistema”. Um deles, como se pôde observar, pensou ser incompatível estar menstruada 
e estar em serviço. Chega-se a tal ponto de pensarem ser a menstruação razão suficiente para 
faltar ao trabalho, à escola e a compromissos. “Determinadas profissões não ficam bem para as 
mulheres porque elas têm cólicas menstruais”, dizem eles.
  A mídia nos últimos tempos fala tanto em tensão pré-menstrual (TPM) que, de forma 
generalizada, se transmite a ideia de que todas as mulheres sofram com o problema. Os rapazes 
do GF3 chegaram a desafiar as colegas do grupo de discussão indagando-as sobre a possibilidade 
de sofrerem de TPM. É com surpresa que recebem a resposta de que elas não faltariam ao 
trabalho simplesmente por conta de uma cólica. Os rapazes insistem em afirmar que as cólicas 
atrapalham as mulheres, fazem gracejos no focal dizendo que suas colegas provavelmente já 
usaram a cólica como pretexto para não fazerem provas; as alunas negam com veemência e isso 
os surpreende tanto que confessam não entenderem as mulheres. 
  As três presentes na discussão mal têm tempo de falar, durante a discussão praticamente 
vão balançando a cabeça negativamente. Rejeitam todas as afirmações dos rapazes. Respondem 
afirmativamente a uma, a de que devem ter usado a cólica para justificar a falta a um compromisso, 
porém dizem de forma contundente: o compromisso era pessoal, se fosse profissional teriam 
dado algum jeito de ir. A apreensão dos homens e das mulheres sobre os sentidos do corpo 
feminino gera discursos distintos.
  A mulher é um corpo que se mostra. Os discursos em torno dos aspectos biológicos parecem 
ofuscar a competência. Por quê? No GF3, as mulheres separam o biológico da capacidade de 
exercer a profissão, dito de outra forma, o corpo não lhes impede o exercício profissional. 
Elas não negam o corpo que possuem, mas refutam as proibições que o mundo profissional 
composto muitas vezes por ideias patriarcais atribui a ele. Os esquemas reguladores que 
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produzem verdades sobre o corpo são combatidos ou, segundo Butler (2008, p. 36): “esquemas 
reguladores no son estructuras eternas, sino que constituyen critérios históricamente revisables 
de inteligibilidad que producen y conquisten lós cuerpos que inportan”.
  O mesmo assunto surgiu de forma incisiva logo no início do debate no GF5. Após a 
apresentação do vídeo, na primeira fala de um dos integrantes houve a manifestação de que as 
mulheres trabalham bem, são competentes, exceto em um determinado período: o menstrual. 

A mulher é uma pessoa que faz o trabalho mil vezes melhor que o 
homem, eu sei porque a mulher sabe tomar cuidado no local de trabalho, 
ela atende de uma forma melhor do que o homem, exceto nos períodos 
que a mulher está naqueles  tempos não se sente bem ela não exerce 
aquela profissão adequada (Felipe – GF5).
Naquele tempo? (pesquisadora)
O tempo que ela tem no final do mês ou no início do mês. (Felipe – 
GF5)
Refere-se à menstruação? (pesquisadora)
Não esse tempo, o da menstruação, já vi em pesquisa, não me lembro 
qual foi a revista, que elas não passam bem, mas fora esse período a 
mulher exerce a função melhor que o homem, na sua forma de pensar, 
pela sua forma de pensar, pela sua forma de trabalhar e pelo convívio 
que há entre os homens (Felipe – GF5).
Eu concordo com ele. Acho que sim, você fica estressada (Alice – GF5).
Lógico que o rendimento cai (Felipe – GF5).
Acho que depende do trabalho, se for um trabalho que exija a parte 
mental, é meio complicado (Thamires – GF5).
Eu não sei se o rendimento cai, mas que a probabilidade de erro é bem 
maior nesse período, lógico que depende de cada mulher, mas sendo um 
trabalho físico a probabilidade de erro é maior (Marcos – GF5).
Eu sempre achei que a mulher poderia fazer as mesmas coisas que os 
homens, só que assim ainda existe muito preconceito principalmente 
na indústria, tem trabalho pesados que eles não aceitam mulheres já 
por causa disso e falando nessa coisa da mulher de menstruação, eu  
acho que atrapalha um pouco realmente, a  mulher tá mais fragilizada, 
tá mais estressada, atrapalha um pouco, mas eu acho interessante essa 
questão do avanço da mulher nas próprias profissões masculinas e é 
isso eu sempre achei que não existe diferença entre um e outro o que um 
pode fazer o outro também pode (Mari – GF5).
Supondo que uma mulher leva de quatro a cinco dias menstruando e que 
nesse período cai o rendimento, que empresa vai querer contratar uma 
mulher sabendo que durante cinco dias terá perda em sua produção? 
(pesquisadora)
Silêncio

  No início da fala de Felipe, há um elogio ao fato de a mulher trabalhar melhor que o 
homem, porém, imediatamente direciona o elogio ao “cuidado” que a mulher sabe ter, pois esta, 
segundo o aluno, “atende” bem. Mas seu elogio ao cuidado sofre retaliação ao mencionar o fato 
de a mulher sofrer perda de “rendimento” no período menstrual.
  Antes, é preciso ressaltar que o aluno não usa a palavra menstruação, no GF3 um aluno 
usou a palavra “sistema” e agora no GF5 o aluno usa a expressão “naqueles tempos”, isto é, 
“tempo que ela tem no final do mês ou no início do mês”. Foi um momento de inquietação 
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porque a própria pesquisadora não sabia ao certo a que “tempos” ele se referia pois lhe pareceu, 
num primeiro instante, referir-se à gravidez. Percebia-se um constrangimento em Felipe ao 
pronunciar a palavra menstruação. Como sabemos, sobre o período menstrual, foram construídos 
diversos mitos: “a mulher, com seu sangramento mensal, assumiu, através da história, papéis 
os mais diversos: vidente, conselheira, bruxa, feiticeira e, atualmente, é considerada, senão 
uma coitada, pelo menos alguém que sofre de um incômodo” (GASPERINI, 1999, p. 156) 
e esses mitos circulam ainda entre nós a ponto de muitas vezes nos sentirmos, no mínimo, 
envergonhados de falar sobre o assunto.
  Apesar de pensarmos que as ideias explicitadas pelos alunos do GF5 – cair o rendimento 
no período menstrual – são resquícios desses mitos, conforme se viu acima, as ideias foram 
compartilhadas pela maioria dos/das participantes: um rapaz e duas moças além do emissor da 
fala inicial. Outro rapaz silenciou e uma moça, embora não o tenha contestado afrontosamente, 
manifestou discordância quando destacou que o preconceito é o que faz as pessoas pensarem 
que há diferenças no exercício de profissão entre mulheres e homens. Para ela, o mais importante 
é o avanço da mulher. Outro aluno não só apresentou sua concordância como acrescentou o fato 
de a mulher estar propensa a cometer erros nesse período. 
  Há uma sutil discordância entre eles quanto ao fato de definir em que tipo de trabalho – 
físico ou intelectual – o rendimento cai ou acontecem os erros em maior quantidade. O aluno 
diz ser no trabalho físico e a aluna diz ser no intelectual. A discussão continua com outras 
afirmações de que a cólica é um elemento perturbador: “com cólica nem raciocino direito” 
(Alice – GF5) até que interviemos com a indagação: supondo que o período menstrual é de 4 a 
6 dias e que nesse período cai o rendimento, que empresa contratará uma mulher sabendo que 
durante cinco dias terá perda em sua produção? Em um mercado competitivo como o que se 
vive nas últimas décadas a queda de produção por uma semana parece insustentável51. O debate 
acerca do assunto ficou temporariamente silenciado.
  O silêncio é parte das estratégias que apoiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 
2003a). No momento de debate, diversos discursos se entrecruzam e assim se pôde ver melhor 
o feixe de relações de poder em que eles são construídos, nesse caso, estavam, no meio dos/das 
participantes – alunos, alunas e pesquisadora – os discursos da família, da religião, da escola, 
do mercado etc. O silêncio foi oportuno para repensar o dito ou o escutado. 
  No GF4, apareceu um posicionamento completamente diferente do que foi abordado nos 
GF1, GF3 e GF5. As estudantes tanto da área de indústria quanto as da área de informática 
pareceram pouco preocupadas com os supostos impedimentos físicos ou biológicos. No GF4, 
tais assuntos são vistos como detalhes ou pormenores do corpo feminino:

Voltando pra questão cultural, há poucos vocês praticamente 
concordaram que as escolhas pelas profissões se davam pela cultura. 
Vocês realmente acredita que nada da biologia atrapalha ou faz vocês 
desistirem das profissões? Explico-me: como vocês veem gravidez, 
TPM na vida de vocês ou nas profissões que vocês querem exercer? 
(pesquisadora)
(risos)
Eu acho que não, ora gravidez, menstruação, toma-se remédio e esse 
negócio de TPM é bobagem, tem dia que a gente acorda e não tá bem 

51 “Os anglo-saxões, no início deste século, não permitiam que as mulheres, durante o seu “curse” (maldição = 
menstruação), entrassem nas refinarias de açúcar, pois o mesmo pretejava” (GASPERINI, 1999, p. 158). Além de 
Gasparine, o segundo volume de O segundo Sexo (Beauvoir, 2002) traz mitos e ideias sobre a menstruação ao 
longo da história.
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mesmo. Os homens também acordam em dias que eles não tão bem, 
todo mundo tem seu dia em que não tá bem. Eu acho que no século 
XXI a tecnologia não chegou ainda a todos os lugares, então no caso 
de um interior brabo que não tem nada, a mulher vai cavar um poço 
e limpá-lo, aí também é esculhambação (todos riem!). Mas também 
imagina também ter homem que não ia aguentar cavar um poço na terra 
árida sem tecnologia. Então eu acho, que a tecnologia não chegou em 
todos os lugares e isso dificulta mas que as mulheres não podem exercer 
determinada profissão, ah, isso não existe não! (Mônica – GF4) 
Eu acredito que a gente possa levar numa boa essas coisas biológicas 
(Lu – GF4). 
Acho que não influenciariam em nada essas questões biológicas pelo 
menos considerando aqui as profissões que temos visto não atrapalharia 
(Bárbara – GF4).
isso depende de cada mulher, ela tem de aprender a conviver com isso, 
pois infelizmente é natural da mulher menstruar, ter cólica, tem de 
conviver, não adianta (Karen – GF4).
Às vezes eu me estresso com os meninos lá, aí eles tiram brincadeira e 
gritam comigo só pra me irritar, brincadeira não levo a mal a gente se 
acostuma. Estresso mais nesse período, mas sigo a vida (Sami – GF4).

  A discussão foi proposta pela moderadora. A resposta veio imediatamente. A primeira 
a responder foi Mônica, justamente aquela que no início do debate havia reconhecido como 
difícil conciliar as tarefas domésticas com as profissionais. Em sua fala, o estado de mau humor 
não é atribuído a TPM, ao contrário, é a única em todos os GF a admitir que mau humor 
pode existir em todos, com ou sem TPM. Ela aproveita a ocasião para falar de um assunto 
aparentemente desconectado da discussão, em tom de indignação: “pode ou não uma mulher 
cavar um poço? Pode, porque a tecnologia atualmente veio para ultrapassar os limites físicos 
do corpo. Pode ou não um homem cavar um poço? Sem tecnologia, terá dificuldades imensas”. 
Mônica desloca o que em outros focais apareceu como problema biológico, corpo feminino 
frágil, para ineficiência na empregabilidade da tecnologia. Ou seja, quaisquer mulheres poderão 
resolver os limites do corpo através do uso da tecnologia e se esta não se faz presente não é um 
problema da mulher, é problema do atraso tecnológico que há no local de trabalho. 
  Todas as respostas dadas no GF4 sinalizam que a menstruação não é empecilho ou ao 
menos não deve ser. Há estresse em algumas mulheres, mas é possível conciliar esse estado 
de estresse com o trabalho. Não se cogitou terem menos produção no trabalho por conta de 
menstruarem. Admite-se que nesse período algumas mulheres podem ter desconforto, mas 
“isso depende de cada mulher”, ou seja, a imagem generalizante que apareceu nos outros focais 
é desfeita aqui. São, inclusive, contundentes em dizerem que, em se tratando das profissões 
correspondentes aos cursos que fazem, não há nada do biológico que possa atrapalhá-las.
  No GF4, houve um determinado momento em que a pesquisadora julgou oportuno 
apresentar-lhes a situação contada por Euclis do GF3 de modo adaptado: “como no meio de 
uma selva, em plena ação militar, uma fuzileira poderá atuar se estiver menstruada e com cólica? 
Após a pergunta, subitamente, as seis garotas riram.

Quem é que vai se preocupar com cólica numa hora daquelas? (risos) 
No meio da selva, numa tensão daquelas, só os meninos podem mesmo 
achar que alguém se lembraria de cólica numa hora dessas! (risos) 
(Bárbara – GF4)
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É a mesma coisa, quem vai querer pensar nisso, vai querer acabar logo 
o que tá fazendo, livrar-se do trabalho da selva (risos) (Gabi – GF4).

  O riso pode denotar muitos significados: por desconhecimento em relação ao corpo 
feminino (“só os meninos podem mesmo achar” Gabi – GF4) e por preconceito ou falta de 
informação, os rapazes julgam que os aspectos biológicos estão acima de qualquer coisa; as 
mulheres (tais quais os homens) não são iguais, logo, reagem de modo diferente diante de uma 
mesma situação. De qualquer modo, o riso assegura uma negação.

  Ainda relacionado ao corpo biológico feminino, outro assunto é a gravidez. Foi colocada 
como um obstáculo para a contratação de mulheres pelas empresas bem como para o pleno 
exercício de suas atividades, a depender da profissão.

Quando fala em relação a risco normalmente se preocupa com duas 
coisas: primeiro, o homem é naturalmente mais preparado pra esse tipo 
de coisa e segundo pelo seguinte  a mulher no geral em relação ao lar a 
família mulher é responsável pelo cuidado, então quando você tem por 
exemplo uma mulher que é solteira ou tem um relacionamento e não 
tem filhos por exemplo  pra ela é mais tranquilo. Para uma mulher em 
situação de risco que ela é casada é mais complicado por exemplo você 
tem uma família e o homem por acaso ele venha a falecer ou a morrer 
tudo bem a família pode continuar porque a mãe tá ali e é mais provável 
que a mãe consiga cuidar melhor dos filhos da criação (Ítalo – GF1).
Trabalhar embarcada, porque pense assim um homem passa quinze dias 
lá e quinze dias aqui, beleza né? agora pense uma mãe passar quinze 
dias longe dos seus filhos? Então a mulher vai pensar também por esse 
lado sentimental, de ficar com seus filhos, de tá acompanhando seu 
crescimento (Jéssika – GF1).

  No GF1, o termo gravidez não constou. O termo que apareceu bastantes vezes foi mãe52. 
Falou-se de mãe como função de zelo, da própria mãe em um relato bem pessoal, como exemplo 
de coragem a ser seguido e, quando se falou de mulheres que trabalham em profissões de risco 
(policial, eletricista etc.), levantou-se a hipótese de que as mulheres quando mães devem evitar 
tais profissões, pois a função de cuidar dos filhos é delas ou ao menos são elas quem executa 
melhor. Profissões em que se tenha de passar muitos dias fora de casa não lhes são indicadas 
pois há uma questão sentimental: não conseguem ficar bem no trabalho estando distante dos 
filhos. O problema recai mais uma vez na generalização: há sempre um discurso querendo 
suprimir todos os outros.
  No GF2, não apareceu o termo menstruação conforme se pôde perceber na discussão 
anterior. Entretanto, constou o termo gravidez. Segundo o grupo, gravidez não é razão para 
impedimento de as mulheres trabalharem e usaram um clichê “gravidez não é doença”, mas no 
decorrer do debate fizeram algumas ponderações sobre o assunto.

52 O termo mãe, no GF1, apareceu 25 vezes, e o termo esposa 7 vezes.

Gravidez
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Ela não tá doente, ela tá grávida, agora vai chegar o momento que 
ela não vai poder fazer  porque ela já vai tá... de resguardo para ter o 
neném  mas enquanto ela tiver condições... vemos ai vários exemplos 
tem  mulheres cantoras que elas cantam pulam; jogadora de vôlei  faz o 
que quer (Albert – GF2).
É durante este período ela tem que ter mais um cuidado a mais com essa 
mulher até porque uma vida que ela está trazendo, mas eu acho que não 
atrapalha não dependendo da área também, tem áreas que envolvem 
pesos (Clóvis – GF2).
Naquela parte de gestação, uma mulher que trabalha com produtos 
químicos, mineração que tá sujeita a uma maior periculosidade por 
causa da insalubridade acho que atrapalha sim e atrapalha muito 
(Iury – GF2). 

  A fala de Albert mostra-se entusiástica, comenta a possibilidade de a mulher estar grávida 
e poder trabalhar, entretanto, ao citar exemplos de mulheres grávidas que trabalharam durante 
a gestação, cita artistas e atletas do vôlei. Por que não citou outras profissões mais próximas da 
indústria? Não as conhece, provavelmente. O aluno cita o que mais se divulga pela mídia televisiva.
  O entusiasmo de Albert é imediatamente contestado pelos dois colegas que lhe seguem 
na fala. O primeiro, Clóvis, ressalta que, “dependendo da área”, não é possível trabalhar na 
condição de grávida pois há a questão do cuidado, não exatamente cuidado com a mulher em si, 
mas por conta do filho no ventre. Reaparece a questão do levantar peso, que pode ser um quesito 
de proibição para que a gestante permaneça na atividade. A seguir vem a opinião de Iury, uma 
questão bastante séria – as áreas insalubres – que faz com que expresse com veemência sua 
discordância em relação à defesa de que grávida possa estar em quaisquer trabalhos.
  Ou seja, quanto aos exemplos de artistas e atletas trabalharem grávidas não se discordou, 
mas ao levar tal situação para a Eletrotécnica pode-se verificar a objeção ao fato de as mulheres 
gestantes atuarem nessa área. Então, a questão que se impõe é: uma vez que exista a possibilidade 
de engravidar, devem as mulheres ser evitadas de ocuparem tais serviços? A resposta é simples: 
não, elas trabalham e, quando ficarem grávidas se afastam. Ao terminar o período de licença 
gestação poderão retornar às atividades normalmente. Então, onde está o imbróglio?
  De forma mais gritante, o quesito gravidez apareceu também no GF3. Aqui o tema foi 
tratado diretamente em relação ao impedimento da obtenção ou perda de uma vaga nas empresas 
em virtude da possibilidade de engravidarem. 

Se ela engravidar é um ano de prejuízo para a empresa. (Risos) Noves 
meses depois mais seis meses de licença, aí é mais um ano de prejuízo 
(Vitor – GF3).
Mas, se as empresas usarem este raciocínio que “gravidez vai dar 
prejuízo”, vamos ter o sexo feminino sem emprego! (pesquisadora)
Confusão de vozes
Tem empresa que pensa assim, a empresa que ele (refere-se a um amigo 
conhecido na turma) trabalhou no primeiro ano não tinha nenhuma 
mulher por causa disso que poderia ter prejuízo (Adriano – GF3).
Assim como tem empresas que preferem solteiro. Preferem solteiros 
para não ter que pagar benefícios, plano de saúde... este tipo de coisa 
(Jeferson – GF3).
Exato (Janderson – GF3).
Verdade, tem empresas que querem assim (Elclis – GF3).
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Porque é mais fácil se dedicar a empresa (Luan – GF3).
A mulher tem que ser solteira, sem filhos. É difícil fazer a entrevista a 
um homem e perguntar se tem filho e te prejudicar e não entrar por que 
tem filho, agora a mulher não. Sabe que tem que amamentar, a mulher 
já é assim mais do lar, então, qualquer coisinha... Só no caso extremo é 
que vai acionar o pai (Cristiano – GF3).

  Como se observou, gravidez foi um assunto somente comentado pelos homens no GF3. 
As três mulheres calaram-se diante do tumulto de vozes. Deu-nos a impressão de preferirem o 
distanciamento, como se o assuntos lhes fosse alheio. Nenhuma delas é mãe nem é trabalhadora, 
parece ter-lhes faltado a experiência da situação. Ao contrário dos rapazes, todos os sete alunos 
participaram emitindo opiniões, dois deles já eram pais e quase todos trabalhadores. O assunto 
parecia-lhes grave e suas falas denotavam a experiência de conhecerem situações vivenciadas 
por eles ou por pessoas próximas.
  Prejuízo foi a palavra usada para caracterizar gravidez. O mercado de trabalho, tão bem 
conhecido por eles, mostra-se preso às artimanhas capitalistas, que exigem sempre lucro à 
custa de qualquer sacrifício. Então, se a mulher afasta-se no período da gravidez (considerando 
as áreas insalubres, por exemplo) e/ou no período de licença gestação, há uma perda para a 
empresa pois lá estava uma pessoa devidamente treinada para o exercício, uma pessoa cuja 
prestação de serviço supostamente atendia às metas da fábrica e substituí-la por outra significa 
no mínimo apostar num trabalho desconhecido do/a profissional substituto/a. Ademais, quando 
terminar a licença, esta mulher se encontrará há seis meses ou bem mais sem treinamento, sem 
prática e haverá ainda o tempo que se empregará para sua readaptação além das despesas a 
serem contraídas por todo o processo de afastamento.
  Essa explicação foi também explicitada no GF2: “Por que dói no bolso, é você tem que dar 
06 meses de licença maternidade pra mulher fora este período de gestação, como nós vivemos 
num mundo capitalista ninguém quer perder” (Yuri – GF2).
  Entre casados e solteiros preferem-se solteiros pois estes podem comprometer todo o seu 
tempo, se for preciso, para a empresa. Entre homens e mulheres, preferem-se homens haja vista 
que não se afastarão seis meses afetando assim o crescimento da empresa.
  O mercado é cruel com homens e mulheres. O mercado preocupa-se em resolver os 
obstáculos tecnológicos ou quaisquer obstáculos que afetem as relações comerciais, mas não 
prioriza equacionar as disparidades econômicas ou o não reconhecimento dos profissionais bem 
qualificados independentemente de serem mulheres e homens. As mulheres entram no mercado 
de trabalho, mas a lógica de funcionamento tem sido a de explorar completamente. O mercado 
quer controlar os corpos: eternizar a juventude e funcionamento contínuo. O corpo não pode parar 
de produzir para a fábrica, não pode cansar, portanto. Nesse caso, o corpo não pode reproduzir 
porque reproduzir é incompatível com a produção no modelo capitalista em que estamos inseridos.
  No discurso dos GF, até aonde vai a fala pela empresa e a fala dos alunos? Nos enunciados 
aparece a situação da empresa que remete a “prejuízo” ou que “dói no bolso”. Os rapazes 
fingem uma neutralidade empregando a terceira pessoa. Foi um dos poucos momentos em que 
não se usou a primeira pessoa. Por exemplo, quando Yuri diz “ninguém quer perder” esquece-
se de perceber que se a empresa não perde é porque do outro lado há um perdedor: a mulher. 
Por extensão o homem, a família. Homens e mulheres perdem com ações trabalhistas que não 
respeitam os desejos do ser humano53 nem os limites do corpo. 
  Nos GF 4 e 5 não se discutiu acerca de gravidez.

53 Clara interseção entre classe e gênero.
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  Esta foi outra subcategoria elaborada a partir do que surgiu nos debates sem que fosse 
insinuada pelo roteiro que a moderadora levava consigo. Ao se tratar de mulheres que ocupam 
carreiras onde o grande contingente de trabalhadores são homens, inevitavelmente, aparece 
a imagem da mulher como sensual, a que seduz ou a que pode ser vítima de assédio. O que 
pensam as estudantes sobre isso? Se o que estava em pauta no debate dos GF era o estudar, 
exercer uma carreira, por que a sensualidade feminina ainda foi alvo de discussão? 
  A rigor, a sensualidade e o assédio não nos pareceram preocupar as alunas do IFS. Não 
foram considerados problemas, durante os três semestres do curso subsequente ou três anos do 
integrado, sequer cogitaram passar por esse tipo de situação. O que esteve em pauta foi concluir 
o curso, arranjar estágio, depois, arranjar emprego. A partir de suas falas não se percebeu 
importância à questão de terem ou não de se sentir sensuais, “femininas” ou sedutoras. Ao 
contrário, os homens pareceram, no mínimo, mais interessados por essa questão. 
  O assunto surgiu nos GF2, GF3 e GF4. No GF2, veio à tona, quando um dos alunos, 
Albert, mostrou certo desconhecimento das linhas de estudo que contém o curso Engenharia de 
Produção Civil. Seus colegas mostraram certa surpresa e com desdém disseram-lhe para prestar 
vestibular para Turismo. Ocorreu, nesse exato momento, uma intervenção da moderadora a fim 
de saber a razão do desdém e eles explicaram. 

Vá fazer turismo! (Clovis – GF2).
Turismo não, mas a parte de administração posso até fazer... 
administração... (Albert – GF2).
Turismo não por quê? (Pesquisadora)
Não, porque turismo eu gosto de dialogar muito mas eu  não conseguiria 
me adaptar, nem tanto (Albert – GF2).
em turismo os homens são discriminados (Iury – GF2)
Os homens são discriminados? Por quem? Pelos alunos de outras 
turmas? (Pesquisadora)
Algumas vezes até pelas meninas da própria turma (Ivo – GF2).
Apesar que eu gostaria muito de estar em turma daquela de turismo 
(risos) (...) porque tá cheio de meninas, pra quem passou quatro anos 
aqui com um bando de marmanjos é melhor mudar um pouco de ares 
(...) Ah  senti  falta, claro que a gente sente falta das meninas, com  
mulher fica mais fácil de você criar relacionamentos (Iury – GF2).
E em que as mulheres mudariam? (pesquisadora)
Ah, sei lá as mulheres dizem que é melhor, amigo homem é melhor que 
amigo mulher (Iury – GF2).
Não, não parece normal, não precisa de mulher para... Estímulo para que? (Clóvis 
– GF2) (faz uma expressão no rosto) Murmúrios (falam em divertimento) 
Seria mais divertido? (pesquisadora)
Divertidíssimo (Iury – GF2).
Seria mais um tempero (Albert – GF2).
Seria diferente (Pedro – GF2).
Seria  muito diferente! (Albert – GF2)

  A sensualidade veio um pouco disfarçada, chamada de divertimento, estímulo, 
relacionamento e tempero. Antes disso, é importante ressaltar dois fatos: turismo é um curso 

5.2.3.2.3 Corpo sensualidade:
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acentuadamente feminino no IFS (ver tabelas 2 e 3), os rapazes que lá estudam, como são 
minoria, também sofrem preconceito (certo desdém foi registrado nas conversações no GF454). 
Lá os rapazes são muitas vezes considerados efeminados, pejorativamente, de modo que na fala 
de Clóvis se insinuou isso.
  A turma de turismo a que eles se referem entrou em 2008, no mesmo ano em que eles 
também se matricularam. Ao referir-se a turismo querem dizer que lá conseguiriam namoradas, 
o curso de turismo55 não é necessariamente para conseguirem amizades, pois o relacionamento 
em nível de amizade há entre eles. Não sentiram a falta ou a vontade de que houvesse mulheres 
entre eles para poderem estudar mais ou discutirem mais sobre um determinado assunto. A 
hipótese é que com elas talvez fosse mais “divertido”, um “tempero”. O curso foi dureza, foi 
difícil, muito estudo, as mulheres poderiam “temperar”, amenizar a dureza do curso. 
  A mulher é como “tempero”, durante os quatro anos essa turma se constituiu muito 
querida pelos professores pois era bastante estudiosa, apesar de serem só cinco no GF2, 
em toda a turma (12 alunos frequentavam) o perfil deles é muito parecido: jovens que se 
conheceram em 2008, estudiosos, na iminência de prestar vestibular, estagiando. Ou seja, 
todos eles cresceram muito próximos haja vista que de segunda a sexta-feira estavam juntos 
quase todo o dia. Só viam as meninas entre um intervalo e outro. E intervalo, como se sabe, 
é o instante de descontração, de diversão. 
  As mulheres são vistas nesse momento como mais simpáticas e mais alegres, não como 
estudiosas e competentes. O curioso é que não se referem às meninas que estudavam o mesmo 
curso que eles embora de turmas diferentes. Não as conheciam? Certamente que sim. Na troca 
de laboratório, de sala de aula. O que se passa que não falam das colegas de curso?
  Quanto ao fato de dizerem “seria diferente”, seria mesmo. Diferente, pois teriam relações 
com mais pessoas, porque muitas vezes evitariam falar de determinados casos e falariam mais 
de outros. Diferente não significa melhor ou pior, mas seria outra história, outro percurso.

Um dia desses, vi no mural do Instituto uma convocação para estágio. Era 
na Petrobras, mas o folder especificava ser para homens (pesquisadora)
Eu vi e até perguntei ao professor o porquê daquilo (Marilia – GF3).
E aí você viu como é que se resolveu isto? o que vocês acham disso? 
(pesquisadora)
Silêncio
Ah, eu não sei, porque plataforma é só homem, imagine uma mulher no 
meio? (Adriano – GF3)
Aqui é assim (Marilia – GF3).
Porque os homens vão desconcentrar  (Euclis – GF3).
Se a mulher for para fazer o serviço. Não tem como a gente é olhar, a 
gente olha ...mas (Cristiano – GF3).
Eu trabalhei em uma fábrica  que tinha poucas mulheres, poxa poderia 
ser qualquer mulher que era assediada (Rodrigo – GF3).
Comenta-se mesmo (Adriano – GF3).
Até a mulher se sente mal (Rodrigo – GF3).
Ou o homem (Adriano – GF3).

54 Referindo-se a um episódio em que o professor criticava os/as alunos/as que tinham medo de levar choque 
elétrico, Gabi (GF4) disse: “Eu tenho medo de choque, nas aulas, o professor chegou a me dizer pra eu mudar pro 
curso de Turismo”.
55 Na verdade, trata-se do curso de Agenciamento e Guiamento de Operações Turísticas.
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Pelo menos a minha prima já trabalhou em empresa assim, ela disse que 
se sentia mal porque passava e sempre era observada. (Rodrigo – GF3).
Existem chances de risco de acontecer alguma coisa desagradável na 
empresa (Luan – GF3).
Sempre tem um pervertido (Adriano – GF3).
Parece que vocês estão defendendo a empresa (pesquisadora)
As três alunas concordam.
Não. Estamos tentando compreender o que passa pela empresa (Luan 
– GF3).
Não. É proteção às mulheres, ah! eu não sei explicar não. (Adriano – 
GF3).
Atrapalhar o rendimento do pessoal (Vitor – GF3).
Momento confuso
Atrapalharia: a mulher é o quê? um pedaço de pão no monte de rato  
pois é. a mulher passar  independentemente  de ter intenção ou não 
(Adriano – GF3).
Qual o problema? (Marilia – GF3)
Se eu estivesse nesta plataforma para mim seria ótimo ia ser uma 
motivação para os homens lá por exemplo... (Janderson – GF3).
E se fosse tua namorada ou tua esposa? (pesquisadora)
Se ninguém mexesse, é tanto que eu sou casado e nem tenho ciúme 
dela e nem ela de mim, normal, ninguém mexendo com ela eu sei que 
homem tem instinto natural de olhar mulher, da forma que ela é ...olhar 
... diferente ...e  normal (Janderson – GF3).
Se a mulher se impor e se der o respeito e não der nenhuma entrada... 
(Michele – GF3).
E quem não respeita? (Vítor – GF3)
Não tô entendendo? (Michele – GF3).
Uma coisa é você impor respeito e outras é não respeitar! (Luan – GF3).
Então não são profissionais! Eu não aceito isso não... (Denilson – GF3).
Eu acho que já previne por isso... um homem ali 15 dias... vendo uma 
mulher ali..... pode fazer uma coisa... cabeça de ser humano... eu acho 
que para proteger  a integridade da empresa e da ser humano que é a 
mulher que tá ali... também pode ser isso... (Euclis – GF3).

  A despersonificação presente na fala acima registra uma concepção muito comum. O homem 
como roedor, a mulher como comida. Ao homem a desconcentração, a perversão; à mulher a 
imposição do respeito; à empresa para não correr riscos deve ser protetora. Considerando que as 
relações de poder são intencionais (FOUCAULT, 2003a), não estariam os alunos expressando a 
intenção de que as mulheres continuem afastadas de determinadas profissões?
  A presença de trabalhadoras em ambientes longínquos cheios de trabalhadores é para a 
maior parte do GF3 um risco para as empresas e para as mulheres. Estas podem ser assediadas 
e se sentirem mal; aquelas, sofrer queda na produção e no rendimento. Discordaram as três 
participantes, porém, não argumentaram, pois a profusão de vozes masculinas ocupou o espaço. 
Dos sete rapazes, um, sem se envolver na euforia da discussão, discordou categoricamente de 
seus colegas alegando falta de profissionalismo nos trabalhadores que não sabem conviver com 
uma colega num ambiente de trabalho. Outro pareceu também discordar, mas sua argumentação 
foi ambígua já que atribuiu à mulher o valor de motivação e ao homem o de instinto. Portanto, 
não se percebeu o que a mulher pode motivar e o que se quer justificar com a noção de instinto 
atribuída somente ao homem.
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  Os rapazes parecem responsabilizar a mulher por desconcentrar o foco do trabalho, ora 
parecem partilhar a ideia de constrangimento por que passam as mulheres que trabalham em 
ambientes predominantemente masculinos. O fato que nos intriga, entretanto, é: considerando 
que os homens se desconcentram e ficam à beira do descontrole, por que só atribuem o sentido 
de perda à empresa e às trabalhadoras? Por que mesmo entre os mais jovens ainda persiste a 
ideia de instinto presente nos homens e ausente nas mulheres?  Por que se diz caber à mulher a 
imposição do respeito e não ao homem?
  A convicção de que as mulheres são assediadas e se sentem mal em decorrência do assédio 
é um fato evidente na fala dos rapazes. Para tanto, um deles exemplifica citando um caso na 
família: “minha prima já trabalhou em empresa assim, disse que se sentia mal porque passava e 
sempre era observada”. De fato, uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2010) 
constata que 11% do universo das mulheres entrevistadas sofreram assédio sexual, 10% dos quais 
se passaram em ambiente de trabalho.  Essa pesquisa aponta para o alto percentual. De modo 
similar, uma pesquisa realizada pela Ouvidoria da Petrobras (2009) tentou saber se o empregado – 
ou empregada – já havia sido vítima de assédio sexual ou se teria presenciado situações deste tipo. 
Entre as mulheres respondentes, 9,9% afirmaram já terem sido vítimas de assédio sexual e entre 
os homens, 2,5%. Quanto ao fato de terem presenciado situações de assédio, também as mulheres 
reportam mais essa situação do que os homens, 15,3% contra 10,8%56.

Tabela 9 - Respondentes da pesquisa, por sexo, segundo o fato de terem
sido ou não vítimas de assédio sexual

Tabela 10 - Respondentes da pesquisa, por sexo, segundo o fato de já terem
presenciado situações de assédio no ambiente de trabalho

Fonte: Petrobrás

Fonte: Petrobrás

56 O debate público sobre o assunto reconhece as situações em que os homens também são vítimas deste tipo de 
assédio. No entanto, em todas as situações reportadas, as mulheres são em número significativamente mais elevado. 
Entre outros motivos, especialistas creditam esse percentual elevado ao fato de as mulheres ocuparem posições 
subalternizadas no mercado de trabalho e, portanto, mais vulneráveis a investidas desta natureza por parte de seus 
superiores. Finalmente, o assédio sexual seria também mais frequente entre as mulheres que ocupam cargos em 
profissões nas quais os homens são maioria ou em que o perfil de ocupação seja majoritariamente masculino.

Vitimas por assédio 
sexual

Sexo das(os) respondentes

Mulheres Homens

Absoluto % Absoluto %
Sim 278 9,9 388 2,5
Não 2.523 90,1 15.054 97,5
Total 2.801 100,0 15.442 100,0

Vitimas por assédio 
sexual

Sexo das(os) respondentes
Mulheres Homens

Absoluto % Absoluto %
Sim 429 15,3 1.661 10,8
Não 2.370 84,7 13.788 89,2
Total 2.799 100,0 15.449 100,0
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  Essas pesquisas condizem com o que manifestaram os alunos nos GF3. Só que as 
pesquisas apontam para a criação de políticas públicas destinadas a minimizar ou eliminar o 
problema e as afirmações deles apontam para um imediatismo: proteger as mulheres retirando-
as dos ambientes de risco de assédio sexual. Em diversos momentos, em especial no GF1, 
comentou-se sobre o imperativo que sentem os homens em proteger. Os valores culturais, que 
persistem neles, os impediram, ao menos no auge da discussão, de entender que, se as mulheres 
desistirem de tais trabalhos, elas que sofrerão perdas financeiras ou emocionais. Na verdade, 
as posturas extremistas fazem-nos pensar que pouco amadurecidas estão as suas ideias acerca 
das desigualdades no mundo do trabalho ou as ideias em prol de mudanças ainda não foram 
internalizadas pelos rapazes do GF.
  No calor do debate afloraram sentidos contraditórios que foram incutidos ao longo dos anos. 
Exercer uma profissão em que haja muitos homens é admissível, o problema é que a mulher não 
pode ficar sozinha entre eles: ora ela é desprotegida, ora é a sedutora. Ora é vítima do assédio, ora 
responsável por despertar o “instinto” masculino. Às vezes um sentido mais romântico, motivação. 
O tumulto foi enorme, enquanto as vozes das mulheres escasseavam. Por quê?
  Na correspondência de forças “podem existir discursos diferentes e mesmo contraditórios” 
(FOUCAULT, 2003a, p. 97) e se algum discurso vai ou não sobressair-se só posteriormente se 
saberá. Por ora, a intervenção de Marília nega a existência de problemas. Certamente, para a nova 
geração de profissionais, uma mulher estar no meio de tantos homens parece ser mais confusão 
para os homens do que para mulheres. Michele traz uma frase outrora aprendida: “se dar ao 
respeito”, isto é, fazer-se objetiva, determinada e capaz de denunciar quando se sentir ofendida. 
Fabiana preferiu silenciar como se todo aquele debate não lhe causasse preocupação, pois no 
curso como estudante não vivencia essa realidade de sentir-se sensual ou assediada.
  Quanto aos homens, falaram em terceira pessoa. Os outros assediam, os outros se 
desconcentram.  A primeira pessoa foi empregada para referir-se à motivação e à proteção, que 
no contexto ganhavam conotação de sentido positivo. Em nome da integridade da mulher ou em 
nome da integridade do homem, eles não concordam que as mulheres permaneçam numa mesma 
plataforma, numa mesma oficina quando quase todos forem homens. Como se resolveu o conflito? 
Um deles tenta concluir a discussão dizendo que o atual momento ainda é de bastantes impasses, 
não há respostas lógicas, convincentes, mas que como a Petrobras é uma grande empresa deve ter 
alguma razão para que nos estágios restrinjam mulheres. Outro alegará que as próprias mulheres 
cientes disso tudo evitam candidatar-se a esse tipo de vaga. Outro diz: “não há explicação, tudo 
é muito confuso”. A discussão se transforma enveredando para a questão da gravidez como 
empecilho para trabalho. Ou seja, saímos do corpo sensual para o corpo maternal, o que pelo visto 
nem um nem outro agradam às empresas conforme já vimos.
  Ainda no GF3, associada à questão do que chamamos de sensualidade, está a beleza, isto é, 
os cuidados estéticos com o corpo. Um exemplo que contraria a sensualidade ou de forma indireta 
se cobra existência dela é quando se fala das mulheres que praticam fisiculturismo. O assunto 
veio à tona quando se falava dos limites do corpo, quem tem mais e quem tem menos força física 
relacionada à profissão de fuzileiro. Houve um dado momento em que se elogiava a mulher por 
ser forte, mas imediatamente recordava que não há beleza nas mulheres fisicamente fortes:

Tem mulheres que fazem trabalho de fisiculturista e aí? (Denilson – GF3)
tem quantas? (Rodrigo – GF3
Ela desenvolve os músculos. Não tem limite não cara, é o mundo que, 
às vezes, fecha as portas para a própria mulher, mas não tem limite não, 
faz tudo o que o homem faz (Denilson – GF3).
Pera lá, Você com uma mulher fortona? (Sérgio – GF3)
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Isso não tem nada a ver não, estou falando é da profissão dela: 
desenvolver os músculos (Denilson – GF3).
Mas para ela carregar fuzis ela vai precisar ficar fortona? Mas nem toda 
a mulher, assim, preza muito a... (Sérgio – GF3).
A estética? (Adriano – GF3)
A beleza física dela (Sérgio – GF3).
Se ela for para o exército, esqueça beleza (Adriano – GF3).

  É como se cada coisa devesse ocupar um determinado lugar. Então, se uma jovem fizer 
parte do serviço militar, não deverá cultuar beleza. Se quiser ser “fortona”, não só deve preparar-
se para abandonar a velha ideia de corpo feminino curvilíneo mas também a ideia de beleza que 
a sociedade designou para si. O imaginário social em torno do corpo feminino é o de transmitir 
beleza e parece inconciliável com determinadas carreiras.
  A discussão gira em torno de profissão e um deles intervém trazendo a ideia de beleza 
sugerindo que uma mulher jamais deveria deixar de optar por ser uma bela mulher para ser 
uma policial ou uma mecânica. Como se dissesse: Por que bonita, se mecânica? Por que 
mecânica, se bonita57?
  Em Eletrônica, dizem os alunos que é possível distinguir, mesmo dentro dos macacões, os 
técnicos das técnicas. Nessas áreas há distintas posturas:

Se elas partirem para uma área de mecânica para melar de graxa e abrir 
o motor, dar manutenção, botar aquele macacão para sair todo preto e 
sujar as mãos (Jeferson – GF3).
Eu acho que não tem problema não; se tem que se sujar, se suja e 
acabou! (Michele – GF3)
Se você sabe que vai se sujar?  Se a gente entra nessa... (Fabiana – GF3)
Pois é (Marilia – GF3).
Já vai sabendo já (Fabiana – GF3).
Mas, tem uma diferença: Uma mecânica, por exemplo, sei que vou me 
sujar de graxa, levo minhas ferramentas, de repente vem uma mulher 
com a ferramenta, porém vem com luva, passa o creme antes, porque 
tem que passar a mulher vem sempre preparada, o homem não. Eu venho 
logo com as ferramentas e vou lá, a mulher vem toda preparadinha, 
então, ela sabe que vai se sujar e ela vai se preparar geralmente o 
homem não (Cristiano – GF3).

  Os alunos não comentam como é que cada um age no ambiente de trabalho. O comentário 
é sobre preparar-se para trabalhar – pegar as ferramentas, usar ou não usar luvas, passar ou 
não creme etc. o que distingue um técnico de uma técnica é que elas se preocupam mais com a 
estética, e eles menos. Na área de mecânica (abrir motor, dar manutenção), por exemplo, suja-se 
muito, veste-se macacão, o que pode tirar a elegância; as mulheres discordam deles. É como se 
elas fizessem isto com tranquilidade; cuidar das unhas, protegê-las é básico, afinal ter cuidados 
é uma lição que se aprende muito na infância. Uma mulher, diferente do homem, jamais sairia 
com as unhas sujas, pretas, encardidas, “só saem com as unhas limpinhas, nós não”.
  Para os rapazes do GF3, a ideia de cuidado com o corpo para deixá-lo sempre arrumado, 
limpo e bonito acompanha a mulher. Para as alunas, isso não é a preocupação primeira dentro 

57 Aqui, parafraseamos Machado de Assis: “Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita?” (ASSIS, 1937, p. 
125) A frase machadiana remete ao que pensávamos na hora em que ouvimos a discussão no GF.
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de uma oficina ou de uma fábrica em que se tem de trabalhar com manutenção de motores, 
por exemplo. Ponderando os alunos e as alunas da área de Indústria, as jovens parecem mais 
desapegadas desse protótipo de beleza exigido socialmente. Elas querem trabalhar, o que não 
significa ficarem sujas, feias e descuidadas. Há quem queira e possa conciliar, há quem não 
queira; existem várias possibilidades, interesses e gostos. Os jovens parecem estar presos a 
imagens reducionistas: homem pode sujar-se e permanecer sujo e a mulher não. Como podem 
estar no terceiro semestre de um curso ainda alienados a essas imagens?
  Tanto no GF2 como no GF3, ao falar das mulheres, sempre se dirigem com um certo 
distanciamento. Não se referem às mulheres que estudam com eles ou que trabalham com eles, 
“são as meninas que vão trabalhar em empresas onde têm muitos homens” ou “são as meninas do 
turismo”, embora conheçam mulheres que estão ali perto deles no mesmo curso, prosseguindo na 
mesma carreira. Mas é como se as colegas da sala de aula fossem de outro jeito. 
  Os comentários, no GF4, sobre a questão da sensualidade divergem das opiniões apresentadas 
no GF2 e GF3. A discussão foi instigada pela moderadora. As garotas do GF4 estudam em salas 
onde a maioria se constitui de homens, como sabemos. Entretanto não se sentem assediadas nem 
“paqueradas”. Houve um momento do focal, provocado pela moderadora, em que se pergunta 
por “paquera”, namoro:

Não rola paquera em um curso com tantos meninos? (pesquisadora)
(risos)
São cegos, todos, são muito crianças... (risos) (Gabi – GF4)
É que com a convivência é muito estranho de acontecer (Lu – GF4).
É que primeiro a gente tem de se apaixonar, mas a gente já os conhece tanto 
que já enxergamos tantos defeitos que já perdeu a graça (Mônica – GF4).
Na maioria dos casos, eles dizem com a gente “é só um menino de 
cabelos grandes” (Lu – GF4).
Dizem mesmo isso! (Mônica – GF4).
No início, fiquei meio com o pé atrás comecei a imaginar e se só tiver homem 
na sala como é que eu faço e no início foi meio assustador tudo novo aquela 
coisa toda e eu fiquei meio com medo só que aí eu fui me adaptando e 
comecei a gostar do curso vê o que tinha de interessante... (Sami – GF4) 

  Ao contrário do que foi insinuado em outros focais, num ambiente escolar em que há 
muitos homens e uma ou duas mulheres, não necessariamente vai acontecer o assédio (nas 
entrevistas praticamente será dito o mesmo). Primeiro há uma apreensão por conta das meninas: 
sabem que estão em um ambiente diferente daqueles que normalmente frequentavam. O IFS é 
enorme, há muitos professores, técnicos (a maioria é do sexo masculino), mas esta imagem é 
registrada conforme se viu na fala acima de Sami, contudo, ao longo do curso, será superada.
  O processo de adaptação é grande, mas as meninas sentem que os meninos não as veem 
como mulheres em vários momentos. A imagem é a “menino de cabelos grandes” pois é como 
se elas tivessem no curso deles. As alunas de Eletrotécnica do terceiro ano com os alunos de 
Eletrotécnica do quarto ano devem cruzar os mesmos corredores da escola e até os mesmos 
laboratórios, mas para o GF2, como dissemos anteriormente, não tem sido suficiente para que 
eles mencionem a presença delas. Conforme veremos adiante, todas as entrevistadas, exceto 
Emília, mencionarão o fato de os colegas de turma as verem como homens em suas rodas de 
conversa ou em sala de aula.
  No GF5, o tópico assédio sexual constou nas conversações. Essa questão apareceu nos 
meados do debate quando se falava da possibilidade de mudanças nas relações de trabalho com 
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a presença de novos gestores e reapareceu no fim quando se verificava em que profissões havia 
menos participação de mulheres.

Vocês acham que novos gestores possibilitarão a entrada de mais 
mulheres? (pesquisadora)
Acho que sim, na Petrobrás mesmo, antigamente eu me lembro na área 
do petróleo não existia mulher em embarcada, em plataforma. Mulher 
embarcada em plataforma dizia que ia sofrer preconceito, ser paquerada 
na plataforma e hoje não, pela lei da Petrobrás, homem e mulher em 
embarcada toda vez que a mulher sofrer qualquer assédio, o homem já 
desce desembarcado já demitido, ou seja, a mulher em primeiro plano 
(Felipe – GF5).
(...)
Na parte da aeronáutica, mulheres, principalmente, que estão nas forças 
armadas porque a profissão exige que a pessoa seja fria e tal e tem gente 
que diz que mulher não sabe ser fria (Thamires – GF5).
E tem o assédio sexual (Felipe – GF5).
Elas não estão lá por conta do assédio sexual (Marcos – GF5).

  Como se pode perceber, trabalhar numa plataforma reaparece nos debates e ficou entendido 
que se não há mais mulheres nesse ambiente de trabalho é por conta do assédio sexual58. Do 
mesmo modo, pode-se também explicar a fraca presença das mulheres no serviço militar. 
Independentemente de serem verdadeiras ou não as informações trazidas por Felipe, a verdade 
é que inicialmente suas ideias parecem direcionar-se para uma perspectiva diferente, uma vez 
que para ele as mulheres não devem excluir a possibilidade de trabalharem nos ambientes ditos 
masculinos, porém, logo vemos no discurso do aluno a ideia de proteção: a lei deve punir o 
agente de assédio, o homem, no caso.

Aquela falta de oportunidade ou elas mesmas não acreditavam em si 
mesmas. Tem esta questão também porque eu acho que às vezes elas 
olhavam pelo fato de ser uma profissão tipo mecânico pesado, ah eu 
não consigo fazer e agora em si com essa evolução no mundo todo que 
acontece acho que elas botaram na cabeça  consegue fazer né, não tem 
limite agora  ação, atitude! (Denilson – GF3).
Os homens tinham toda liberdade e as mulheres não tinham e hoje nós 
temos essa liberdade nós podemos  sair sozinha ir ao cinema a balada, 
quem gosta essas coisas assim né, estudar porque antigamente até pra 
estudar era difícil (Vânia – GF1).

58 No discurso dos alunos, pareceu-nos que o uso da palavra assédio foi amplo – assédio, constrangimento e ameaça. 
Pareceu-nos que os alunos consideram que as mulheres sejam assediadas tanto pelos seus superiores quanto pelos 
subalternos ou pelos de igual hierarquia. Entretanto, conforme rege o Código Penal Brasileiro sobre o crime 
de assédio sexual:  Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função." (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) (grifos nossos).

5.2.3.3 Ação
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Eu acho que a mulher ta ocupando o seu espaço porque até pouco tempo 
atrás a mulher não podia fazer basicamente nada (Sami – GF4).

  Os mais jovens só conhecem como se comportavam ou como agiam as mulheres do início do 
século XX pela literatura, pelo cinema e pelas histórias de seus parentes mais idosos. Os tempos 
realmente são outros. Saber que só podiam sair de casa acompanhadas, que não podiam frequentar 
determinados ambientes, que não votavam, que não cursavam o ensino superior, que não podiam 
expressar a vontade de ter relações sexuais ou o prazer que tiveram com estas são algumas 
atitudes ou posturas desconhecidas por eles. Ocorreram muitas conquistas de âmbito pessoal, 
como poder escolher uma roupa, um livro, um namorado e conquistas do âmbito social, como 
votar e candidatar-se em eleições, trabalhar etc. A geração atual assiste a quedas de preconceito. 
  Ocorre uma superação de limites, de preconceitos, estejam ou não estejam vinculados aos 
movimentos feministas ou aos de mulheres, mas é louvável que muitas mulheres e muitos homens 
brasileiros, em seu cotidiano, estejam a quebrar paradigmas, provocar impactos e reivindicar 
direitos. As mulheres se preparam o tempo todo para viver novos tempos. Preparam-se treinando 
já que seu corpo precisa se adaptar às novas exigências do mercado, preparam-se nas escolas, 
estão a fazer os cursos necessários para ingressar no mercado de trabalho, preparam-se para ser 
mãe numa idade que não atrapalhe ou atrapalhe menos a sua formação ou percurso profissional. 
  O GF3 se pergunta sobre o que é que faltava às mulheres antigamente. Faltavam-lhes 
oportunidades ou credibilidade em si mesmas? Um rapaz no GF1 lança a hipótese de que 
as mulheres, no passado, não tinham coragem de entrar no mercado de trabalho, pois não 
acreditavam em si; a novidade é que elas estão tomadas de segurança, de incentivo, elas creem 
em si. Sabe-se que não foi bem assim, muitas razões históricas explicam o afastamento da 
mulher do mundo público, seu encarceramento ou dedicação ao mundo privado no passado e 
explicam sua entrada no mundo público assumindo novas funções. Mas atualmente as mulheres 
estão tomadas de uma certeza de que podem agir. Agiam no passado de modo camuflado, por 
meio de subterfúgios, disfarces, hoje se valem cada vez menos desses artifícios.
  O GF4, em suas falas, reconhece a mudança. Se estudam Eletrotécnica, Eletrônica e 
Desenvolvimento de Sistemas, não podem acreditar que existam limites no que diz respeito 
a assumirem determinadas profissões. Para elas, tudo é possível para si e para os homens, 
basta que lhes deem condições. Essa geração começa a ver com mais simplicidade a entrada 
da mulher em postos outrora masculinizados. Aliás, para as alunas do GF4, não há profissões 
masculinas ou femininas, há homens e mulheres que ocupam profissões conforme seu desejo e 
conforme sua formação. Não lhes é possível acreditar em serem as mulheres frágeis, quando, por 
exemplo, experimentam uma época em que diversas mulheres trabalham nas forças militares, 
nos hospitais, na indústria, no comércio, enfim, atuam onde manda a sua escolha. Não é à toa 
que foi esse mesmo GF, o único, a usar a palavra “revolução”: 

Eu acho digno a mulher fazer essa revolução, porque antigamente a 
mulher tinha que ser submissa, não poder exercer papeis que só o homem 
podia na sociedade. Vi uma imagem da mulher semana passada, se eu 
não me engano, de uma mulher pilotando um avião e um homem dizia 
que se souber que uma mulher é piloto ele não entra no avião porque 
segundo ele é uma desgraça. Uma tragédia. E eu fiquei admirada com 
essa situação e eu acho legal a mulher ta tentando ocupar o seu lugar na 
sociedade porque se ficarmos dependendo dos homens a mulher não vai 
chegar a lugar nenhum nunca (Karen – GF4).
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  A partir da fala acima, destacamos três observações: primeira, a revolução referida no 
texto ganha o sentido de grande modificação no pensamento, nas ideias, o que não é homogêneo 
por certo, mas atinge aqui e acolá com mais ou com menos intensidade; segunda, a cena em que 
uma mulher vai pilotar um avião foi exposta na TV e milhões de brasileiros viram, logo, muitos 
comentários são gerados a partir daí positiva ou negativamente ao fato de uma mulher ser ou 
não poder ser pilota, de um homem ou uma mulher quererem ou não quererem viajar, mas o 
que importa é que comentários como estes surjam, pois a circulação deles acaba penetrando 
no senso comum e começa por fazer parte do cotidiano sem causar estranhamento; terceira, 
a indignação da aluna. Ela poderia ter achado engraçado o senhor com medo de entrar num 
avião, poderia apenas maravilhar-se com o fato de uma mulher ser capaz de pilotar, mas ficou 
“indignada” por pensar que essas questões não mereciam mais tanto alarde, a sociedade já 
deveria tratar igualmente os que estão em condições de igualdade. 
  Houve um momento no GF4 que em tom de protesto uma aluna sugeriu que as mulheres 
precisavam ocupar seu lugar, seu espaço e fazer isso depende delas pois “dependendo dos 
homens a mulher não vai chegar a lugar nenhum nunca” (Karen – GF4). Imperam aqui no 
mínimo duas situações: uma, o reconhecimento de que muitas mulheres lutaram por equidade 
e lutam até hoje; outra, o desconhecimento de que também homens se inserem nessas lutas, é o 
relacionamento entre todos que nos constitui sujeitos de luta, de conquistas, foi o relacionamento 
amistoso ou conturbado com os homens e com mulheres que nos constituiu no que somos.
  Quando se fala em luta, também vêm à tona as ideias divulgadas em torno do “machismo” 
e do “feminismo” surgidas nos GF. No GF1, houve de forma simples uma tentativa de expressar 
um entendimento que se tem em torno desses embates socioculturais.  A abordagem do feminismo 
foi vista de forma ampliada, uma compreensão que reflete luta por direitos e o machismo foi 
visto como um problema que aflige homens e mulheres, pois está incutido culturalmente e, por 
isso, atinge a sociedade como um todo. 

O machismo ainda não atinge só os homens, atinge também as mulheres 
atinge a sociedade (Tom – GF1). 
feministas lutavam sempre e lutam até hoje pela igualdade. (...) a 
gente não quer ser mais que o homem a luta do feminismo é igualdade 
a gente não quer ser julgada por vestir uma calça. (...) Nós temos esse 
poder de fazer coisas iguais e o poder de escolha é poder fazer algo 
que é do que gosta e não porque é da nossa característica mas por 
gostar (Débora – GF1).

  Machismo e feminismo no sentido comum têm suas ideias espalhadas, este hodiernamente 
com valor positivo – o de buscar igualdade e respeito –; aquele com valor negativo – o de 
opressão e desrespeito –. Mas no GF1 observou-se que tanto um como o outro são concebidos 
por ambos os gêneros. Então, o machismo não precisa ser eliminado somente da cabeça dos 
homens mas também da mente das mulheres pois ao longo dos tempos também assimilaram tais 
ideias e repassaram na educação para outros. O feminismo presente no GF1 não foi o radical 
que muito se difundiu pela mídia. O feminismo explicitado de forma tão espontânea reivindica 
o reconhecimento de que todos têm de ser respeitados pelas escolhas que fazem e, uma vez 
internalizados, esses valores também serão repassados aos outros. Assim a sociedade caminha. 
  Em especial, na última frase, a ex-aluna expõe que a escolha não será feita por uma 
característica herdada natural ou culturalmente, mas por gosto. O gosto é construído na sociedade 
como todos os outros sentimentos; é criado na linguagem, no convívio com os outros. Entretanto, 
é como se aluna pudesse dizer que a biologia e a cultura têm sua parcela de contribuição na 
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formação do ser humano, há nele um sujeito construído a partir da inserção na família, na 
escola, enfim, na sociedade e como outras pessoas fizeram parte de sua formação, o sujeito pode 
manifestar-se com um gosto aprendido em seu convívio mas que não partilha do gosto que tem 
a maioria, isto é, o gosto pode não coincidir com a expectativa criada culturalmente porque não 
é possível que uma sociedade composta por tantas pessoas se restrinja a apenas uma opção. É 
“condição humana” não sermos prontos e acabados, somos seres em construção porque estamos 
permanentemente aprendendo. É o que poderá ser constatado também nas entrevistas a seguir.
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É a mesma arrojada Maria Melona, que também fora por um 
tempo Zé Queixada, perdida de nome em nome numa ruma 
de estradas à cata de preservar, no desamparo deste mundão 
emborcado, o remoído calete de animosa mulher.
Vale revê-la, assim embelezada, perfilada em cima do cavalo! 
Espiga-se ossuda, passa a mão na cicatriz da queixada, e avança 
como uma árvore varrendo deste mundo a impiedade, com a 
força soberba de seus ramos. Que sentimento a move neste 
estranho transe endoidecido? Que exaltação lhe propicia a este 
estranho sacrifício de empreitada funesta? Que mão oculta lhe 
destina este heroísmo? (DANTAS, 1996, p. 207)

  Conforme dissemos anteriormente, realizamos entrevistas para somadas aos grupos focais 
estudarmos com profundidade, a partir das falas dos sujeitos, a emergência da subjetivação, a 
construção do sujeito em relação ao estar na escola, no caso, no Instituto Federal de Sergipe, ou 
melhor, em relação ao seu estar no curso escolhido, na função que exerce como estudante ou 
na posição que assume diante da realidade escolar e profissional. Quanto às entrevistas, foram 
seis: duas ex-alunas e quatro alunas. 
  O momento em que se realizam as entrevistas é sempre bastante significativo. É nesse 
momento que se revela a fala e a partir dela os sujeitos entrevistado e entrevistadora se 
reconhecem e sentem, por vezes, estranhamento. Assim foram as primeiras entrevistas realizadas 
na pesquisa. Trataram de mulheres que, em princípio, só tinham em comum o fato de serem 
jovens mulheres estudantes ou ex-estudantes do IFS, aliás, este foi o critério básico para terem 
sido selecionadas para a entrevista. Após a entrevista, outros fatos comuns foram aparecendo 
como, por exemplo, o de terem experimentado cedo o mundo do trabalho, o de terem passado 
por dificuldades econômicas ao menos na infância e o de gostarem de ter sido ou serem alunas 
do Instituto. Mas, evidentemente, surgiram muitas diferenças. Dessas semelhanças e distinções 
passaremos a tratar.
  Cada entrevista é realmente uma conversação única. Cada uma nos trouxe de fato 
novidades, distintas formas de encarar o mundo, distintos modos de existir. Para atender aos 
preceitos da academia, tentamos uniformizá-las. Então, elas tiveram duração em média de 75 
minutos de gravação em aparelho Sony ICD-PX820, transferidas para o PC no formato mp3, 
transcritas e impressas, tiveram em torno de 36.000 caracteres sem espaço. Além do mais, todas 
tiveram como entrevistadora a própria pesquisadora.

6 CADA CURSO UM DISCURSO, CADA DISCURSO 
UM TRANSCURSO: DE ALUNA A PROFISSIONAL
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  Como nosso intuito era o de nos aproximarmos de pessoas que pudessem representar a 
contemporaneidade, qualquer aluno seria em potencial uma fonte enriquecedora de discursos. 
Lembrando que o trabalho não está longe, não está dissociado do que o pesquisador pensa, 
das teorias pelas quais enveredou, de sua criações, de suas experiências (MATTOS, 2005). 
Procuramos atingir uma maior diversidade já que por questões inerentes à própria confecção 
da pesquisa o número a ser entrevistado é reduzido. Obvio que, como estamos a tratar dos 
modos de subjetivação das mulheres, buscamo-las em maior quantidade. Mas como elas foram 
aparecendo na pesquisa? Como as selecionamos dentro do universo de alunas?
  Como já dito, duas das entrevistas foram realizadas com ex-alunas, uma do curso técnico 
subsequente na área de Indústria – Lucia59 –; a outra – Aurélia – partiu do ensino médio lá mesmo 
no IFS para o técnico na área de Informação e Comunicação. A primeira concluiu o curso de 
Eletromecânica no campus Lagarto, a segunda cursou Desenvolvimento de Sistema no campus 
Aracaju, concluiu o ensino médio, mas não concluiu o subsequente. O que nos despertou a 
atenção e fez com que entrevistássemos Lúcia foi o fato de trabalhar como mecânica. Em sala de 
aula no curso de Automação Industrial, em 2007, durante uma apresentação, conhecemos Lúcia, 
embora ainda não soubéssemos que mais tarde fôssemos entrevistá-la. Foi entrevistada em 12 
de janeiro de 2009. No caso de Aurélia, apareceu-nos como disposta a trilhar novos caminhos, 
pois era uma aluna brilhante em informática, mas deixa a área por outra completamente distinta 
– advocacia. Conhecemo-la em um congresso – IV CONNEPI – realizado em 2009, em Belém, 
e foi entrevistada em 06 de janeiro de 2011.
  Outras duas entrevistadas são alunas do curso técnico subsequente em Segurança do 
Trabalho desde o primeiro semestre de 2010. São casadas.  Uma – Emília – entrou no IFS como 
estudante de Eletrotécnica, mas abandonou-o, trocando-o, por meio de novo concurso, para o de 
Segurança; a outra – Carolina – está cursando Segurança mas pretende prestar novo concurso 
para tornar-se aluna de Eletrotécnica. Foi justamente esta permuta de desejos entre elas que 
nos fez convidá-las para a entrevista. Ficamos sabendo disso em fevereiro de 2010 durante 
apresentação inicial de uma aula que ministramos no curso de Segurança do Trabalho. Apesar 
disso, julgamos oportuno só convidá-las para a entrevista no final de dezembro de 2010 quando 
já um semestre nos distanciava do papel de professora e alunas. Carolina foi entrevistada em 12 
de janeiro de 2011 e Emília, em 20 de janeiro de 2011.
  Por fim, as outras duas entrevistadas são Anne e Nadi. Estivemos com Anne no dia 24 de 
novembro de 2011 às 9h. A entrevista foi realizada na sala do Centro de Ciências Humanas e 
Sociais (CCHS). Seu contato (email) nos foi dado pelo coordenador de Informática. Quanto 
a Nadi, havia sido nossa aluna no primeiro semestre de 2010, bastou localizá-la na  grade do 
curso e ir ao seu encontro solicitar uma entrevista. Foi difícil agendar ambas as entrevistas em 
virtude do horário delas. Anne tinha, além do curso pela noite, dois estágios – um no IFS e outro 
numa empresa – e curso de inglês. Nadi faz dois cursos – o subsequente no IFS e o superior na 
UFS – e acabara de ser contratada por uma empresa de energia. No caso de Anne, encontramo-
nos no horário que ela empregaria para o estágio no IFS pela manhã e de Nadi, no horário que 
empregaria para aulas no IFS pela noite.
  Didaticamente, como ficou percebido, dividimos a análise das categorias em duas partes: 
uma com os discursos dos grupos focais e outra com os discursos das entrevistas. Como se trata 
de duas técnicas distintas, optamos por uma sistematização também distinta: na primeira parte 
a organização do texto enfatizou as categorias – para cada categoria e subcategoria escolhida, 

59 Todos os nomes adotados nas entrevistas e nos grupos focais são fictícios.
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6.1 ELETROMECÂNICA, OUTRO DESEJO

recolhemos amostra do discurso dos focais; na segunda parte, enfatizaremos a técnica - na 
medida em que comentamos as entrevistas, as categorias e subcategorias vão emergindo.

  No início de cada ano letivo, uma turma de técnico subsequente em Eletromecânica do 
IFS contém 30 alunos. Em média, há 5 mulheres, mas, no decorrer dos dois anos do curso, este 
número se reduz a 1 ou 0. As que abandonam, normalmente, não retornam ao curso, as que 
continuam matriculadas recebem qualificações de corajosas, loucas, assanhadas, entre outras. 
  Faulkner (2007) comenta que, ao escolher a engenharia, as mulheres são vistas por quem 
está de fora como “incomuns, notáveis”. Também em eletromecânica é notável ser uma aluna 
em virtude de serem poucas numa turma. Mas concluir o curso é apenas o primeiro degrau da 
escala tradicionalmente “incomum”. Ao concluírem, ainda é preciso notabilizar-se para escapar 
das acomodações profissionais de que são vítimas as técnicas em eletromecânica. Não raro, 
sabemos, posteriormente, terem sido empregadas em empresas como secretárias ou em outras 
funções administrativas. Conforme já observara Hirata (2002, p. 205): “Em geral nos ramos 
industriais, as mulheres são empregadas somente para os trabalhos de escritório e, em um certo 
número de casos, nos laboratórios de controle de qualidade”.
  Para infringir o discurso da naturalização das carreiras ocupadas predominantemente por 
homens, em 2002, no curso noturno de eletromecânica, foram matriculados 04 alunas e 16 
alunos. Em 2004, das quatro, apenas uma concluiu; dos dezesseis, todos concluíram. Quem é a 
que se formou? Chamá-la-emos de Lúcia: “Trabalho na manutenção de máquinas pesadas, de 
grande porte. Mexo com compressores e eles são muito pesados. Sou a única mecânica desse 
porte.” A entrevista foi realizada em janeiro de 2009 na casa da entrevistada. Não ocorreram 
interferências, estávamos sozinhas por cerca de 90 minutos.      
  De fato, o discurso de legitimação do sexo feminino – desejar um marido e um filho – está 
longe de ser o único na atualidade. A construção de novos desejos se faz presente em todos os 
lugares, em todas as classes sociais, pois os efeitos-cascata dos feminismos atingiram a todos e 
a todas ainda que não se atribuam diretamente tais efeitos aos movimentos feministas. 
  A aluna Lúcia ingressou no IFS em 2002 no Campus de Lagarto. Estudar em uma “Escola 
Técnica” é ainda para muitos um sonho. Circula no imaginário a expectativa de emprego que 
os estudos no IFS podem proporcionar. Assim, segundo os relatos, a ex-aluna criou expectativa 
para estudar no Instituto.  
  Ao concluir o ensino fundamental e o ensino médio em uma escola de Salgado – interior 
sergipano –, ela prestou vestibular para geografia na Universidade Federal de Sergipe. Não passou. 
Então, pensou em cursar pré-vestibular ou cursar técnico em enfermagem, mas nenhum era gratuito. 
  O fato de não poder arcar com as despesas de um curso foi fundamental para buscar um 
curso gratuito. Daí para inscrever-se no IFS foi um passo. Acrescente-se que havia um forte 
desejo em não se desligar da vida estudantil. Assim, aos vinte anos de idade, começou a estudar 
em 2002 no curso de Eletromecânica no campus de Lagarto, na época ainda denominado 
Unidade Descentralizada de Ensino - UNED.
  As suas primeiras escolhas – geografia, enfermagem – são consideradas pelos estudiosos 
como escolhas comuns às mulheres (PETERSEN, 2001). Porém, a segunda – eletromecânica 
– escolha parece infringir a normalidade. O discurso de Lúcia assinala um desejo pouco 
convencional: ser técnica em eletromecânica. Por quê?
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  Conforme a aluna, a escolha não se deu por vocação nem por conhecimento acerca da 
área. Nunca foi um sonho. Em seu caso, questões econômicas e o desejo de inserir-se no mundo 
de trabalho foram definidores da escolha. Ela precisava trabalhar e julgou que o caminho mais 
rápido era fazer um curso profissionalizante.
  É aqui que se vê a identidade de cuidadora um pouco solapada. O que antes movia 
muito dos desejos femininos era o zelar pelos outros, entretanto, atualmente, parece-nos 
que “cuidar de si” está na ordem do dia. Os atos de Lúcia denunciam um claro desejo 
de autonomia: pensar no trabalho, conseguir dinheiro, buscar, assim, a independência 
financeira para até poder contribuir com a família. Não se explicita em seu discurso 
vocação ou sacerdócio, palavras tão associadas às ocupações ditas femininas. Estaria Lúcia 
desprovida de sentimentos como zelo e amor? Não seria ela sensível e cuidadosa? Estaria 
Lúcia assumindo o constructo de gênero masculino?
  O campus Lagarto ofertava, semestralmente, apenas três cursos técnicos subsequentes, a 
saber: Rede de Computadores, Edificações e Eletromecânica. No início, pensou em Edificações, 
mas logo lhe disseram que manter os estudos durante os dois anos seria muito dispendioso 
dada a quantidade de materiais escolares que teria de adquirir. Depois, o curso da área de 
informática foi descartado, pois não tinha um computador nem estava trabalhando na área, 
pré-requisitos que na ocasião lhes pareceram imprescindíveis para o estudo. Então, resolveu 
estudar Eletromecânica, era o que lhe restava na UNED. Ademais, soube no mesmo período, de 
uma garota que havia feito o curso e anos depois estava empregada numa renomada empresa. 
O objetivo de conseguir um emprego fez de Lúcia crente de que a escola lhe proporcionaria 
tempos melhores.
  Por meio de exame de seleção, entrou no curso de eletromecânica em 2002 e o concluiu 
em 2004. No final de 2005, após várias tentativas, conseguiu um estágio. Conta Lúcia que já 
estava desesperada quando se dirigiu à Petrobras, ao setor de recursos humanos e deixou por lá 
sua inscrição solicitando estágio. Tempos depois, chamaram-na.
  Passou a morar em Aracaju – condição imprescindível para ser aceita – e começou o 
estágio. Este duraria 03 meses. O fato lhe causou estranhamento pois os meninos costumavam 
estagiar nessa mesma empresa – Petrobras – por 06 meses. No momento de assinar o contrato, 
um termo de responsabilidade, não se sentiu em condições de questionar o porquê de tão 
pouco tempo, aliás já se sentia privilegiada por ter sido aceita. Ao término dos 03 meses, 
para sua “sorte e surpresa”, estenderam o estágio por mais 03 meses. Após o estágio, uma 
empresa que acabara de vencer uma licitação passou a terceirizar os serviços na Petrobras e 
a contratou como mecânica para trabalhar na área de manutenção de máquinas pesadas em 
uma das estações petrolíferas.
  Hoje são vários os momentos em que se recorda das aulas na “Técnica”. Por um lado, as 
lembranças se devem aos conteúdos agora inseridos na prática. Por outro, as recordações se 
dão por acontecerem, no trabalho, situações, no mínimo, semelhantes às da escola: “muitos 
homens por perto, muito medo”, diz a ex-aluna. 
  Durante o curso, as meninas eram retraídas. Conta-nos:

Os meninos tinham mais conhecimento do que nós. Eles se destacavam 
mais. Na oficina, o professor explicava e logo eles iam mexer, a gente 
ficava quieta vendo, não dava coragem e se a gente errasse?  E se 
acendesse uma lâmpada errada? E se apagasse e a gente não soubesse 
como ligar de novo. Nós não suportávamos a mangação (Lúcia, 
entrevista).
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  Ao falar do cotidiano da sala de aula, Lúcia aponta o silêncio e a timidez como 
características suas. Em nosso entendimento, se por um lado parece submissão à disciplina da 
sala cheia de homens, por outro, parecem-nos modos de enfrentamentos, de resistência, sua 
forma de poder para formar-se no curso. No primeiro instante, se o universo das técnicas era-
lhe desconhecido, observar talvez fosse realmente a melhor saída. A prática dela e das demais 
alunas se restringia a escrever os trabalhos acadêmicos bem como fazer todas as anotações 
prescritas na lousa. O corpo limitava-se à “docilidade-utilidade” de secretariar os trabalhos 
acadêmicos ao passo que aos alunos cabia o papel da oratória: apresentar os trabalhos.
  Lembra ainda que, quando era obrigatório que as alunas apresentassem os trabalhos 
acadêmicos, sempre ficavam com a parte mais fácil. Se o trabalho, por exemplo, mencionava 
furadeiras e tornos, estes eram tarefas dos rapazes e aquelas das moças. Na Estação, onde 
trabalha, também o discurso é disciplinar o corpo a executar tarefas menos complexas. Seus 
colegas de trabalho normalmente são designados para tarefas mais difíceis, afinal de contas 
eles estão na empresa há mais tempo que ela.
  Ao estudar a divisão sexual no trabalho de eletroeletrônicos em empresas japonesas e 
brasileiras, Hirata (2002, p. 58) comentou: “As mulheres eram utilizadas para tarefas com um 
baixo nível tecnológico, mas uma alta intensidade de trabalho”. Apesar disso, no trabalho, 
Lúcia diz não se sentir diferente em relação aos mecânicos, colegas de trabalho. A única 
diferença é que ao cuidar das máquinas ela consegue consertá-las, mas não consegue movê-las 
ao ponto ideal. As máquinas são bastante pesadas. Então, ela as empurra até um determinado 
local. Por vezes chega a acreditar que se pudesse empurrá-las até o local ideal talvez fosse 
reconhecida pelos chefes como uma mecânica excelente. Não pede ajuda aos colegas quanto 
ao deslocamento pois julga como um modo de mostrar sua inabilidade. 
  Na verdade, hoje não há lei proibindo a ascensão profissional da mulher. Como afirma 
Veronese (2008, p. 33): 

As mulheres nunca foram proibidas de frequentar o ensino superior 
tecnológico ou as áreas de exatas. O gênero feminino era sim 
influenciado por discursos e normas morais a frequentar os cursos que 
relacionavam o aperfeiçoamento de competências com suas habilidades 
“naturalmente” femininas, de cuidados, educação e higiene. 

  Então, para Lúcia urgem atos discursivos que possam libertar o corpo da limitação imposta 
pelo tradicionalismo que dita não serem as mulheres competentes para o exercício da mecânica. 
É preciso fugir da armadilha discursiva que prende a mulher na estética, na sensualidade e 
no zelo. É preciso assumir que a máquina é pesada, não consegue movê-la a tal ponto, mas 
a consertou eficazmente. É preciso fugir do constrangimento que os outros lhe impõem e 
encontrar outras estratégias de reconhecimento.
  Na empresa, também costuma ser designada para desempenhar atividades como secretária. 
Quando funcionárias do setor administrativo gozam férias ou licença, é Lúcia a substituí-las. 
Poderia dizer ao chefe que esta não é sua função, mas há dois detalhes: primeiro, é nova no 
emprego e precisa se segurar mais tempo nele. Segundo, há nessa proposta de substituição uma 
contradição pois ocupar-se de outra tarefa não é em princípio seu desejo, mas, por outro lado, não 
deixa de ser um momento em que escapa do peso das máquinas e do olhar dos observadores que 
estão o tempo todo a avaliar seu desempenho. É como se passar um tempo na secretaria lhe desse 
um descanso, em vista de ser um trabalho considerado por Lúcia como mais leve e mais fácil.
  No que se refere a desempenho, diz que os homens aprendem desde cedo, em suas casas, 
a lidar com ferramentas: “Os meninos têm por hábito em casa mexer nas coisas. Veja bem: em 
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casa se uma porta ou uma bicicleta quebra, você não vê a mãe consertar. Vê logo o pai, então, 
os meninos já mexem em casa. Uma bicicleta quebra, o menino logo suja as mãos de graxa e 
vai lá e tentar consertar” (Lúcia, entrevista).
  Ao falar de sua casa, elogia a mãe dizendo que esta é uma batalhadora. Nasceu na Bahia, 
veio a Sergipe em virtude do casamento, tornou-se feirante. Aliás, Lúcia sempre ajudou a 
mãe a montar e desmontar barraca, acompanhava sua mãe nas feiras. De seu pai, conta que é 
carpinteiro e, muitas vezes, participava do trabalho dele sustentando peças de madeira para que 
ele as formatasse. 
  De sua mãe, contudo, partiram os maiores preconceitos quando começou a estudar 
Eletromecânica: “Minha mãe vivia dizendo: a filha de Fulano arranjou um emprego na loja, 
a de Beltrano tá trabalhando não sei onde e você? A daqui não quer trabalhar, só quer estudar 
numa tal de Técnica, não sei pra que tá fazendo um curso de homem!” (Lúcia, entrevista).
  Óbvio que as preocupações da mãe representam o discurso patriarcal em que fora educada. 
O fato de a filha ter concluído o Ensino Médio lhe parecia suficiente para encontrar trabalho. 
Trabalhar era urgente em sua casa. Quanto a seu pai, revela que este não se preocupava com 
o fato de ela estudar no IFS: “Ao contrário, meu pai ficava tranquilo em saber que eu estava 
indo a uma escola, ao menos eu não me envolvia em conversinhas, namoricos. Até hoje eu não 
me meto em conversinhas!” Longe de ser um discurso moderno, seu pai se tranquiliza com o 
fato de Lúcia sufocar a sexualidade. A escola mais parece uma forma de distrair os impulsos 
sexuais. Também ela parece mascarar-se de técnica para sublimar, durante a entrevista não fala 
de namoros, restringe-se a dizer que trabalha muito e deseja encontrar um melhor emprego para 
depois pensar em divertir-se.
  Em um momento da entrevista, perguntamos-lhe se gostava ou não do trabalho e das 
pessoas com quem trabalhava. Sobre as pessoas, respondeu que convive bem com os homens: 
“eles me respeitam, não mexem comigo; mexem com as meninas do escritório”. Conviver bem 
significa aqui dizer que todos se comportam como mecânicos, agem no trabalho como tais, não 
conversam com ela assuntos que não sejam do trabalho. Diz que, em relação às festas, saiu 
umas duas vezes com os colegas de trabalho, mas é um pouco complicado porque na hora de 
dançar ela pode acabar por se expor, inevitavelmente, aos comentários do dia seguinte: “Fulana 
dançou com o crachá verde, Beltrana dançou com o crachá amarelo”. Comenta Lúcia que os 
seus colegas mecânicos fazem esses comentários, pois veem as mulheres como “interesseiras” 
(os crachás se referem aos gerentes e diretores de departamento da empresa). Daí que, para 
manter a boa convivência, não vai às festas, inventa algum impedimento, ou, se vai, não dança 
com os superiores, dança com os mecânicos.
  Quanto às outras mulheres da empresa, secretária, recepcionista, Lúcia não tem muito 
contato com elas, mesmo porque, segundo a ex-aluna, elas a veem como diferente pois é aquela 
que está entre os homens. 
  Seus desejos se deslocam para a formação profissional. A professora Marília Carvalho em 
uma entrevista comenta que na Europa “As mulheres estão evitando o máximo terem filhos. 
Muitas estão inclusive evitando casamentos” (ROCHA; CASAGRANDE, 2007, p. 43). 
  As mulheres estão assumindo posições explícitas de poder na sociedade e, se antes 
essa posição era gerar filhos, buscar um marido, ou seja, exercer um poder na privacidade 
do lar, hoje há um distanciamento, as mulheres atuam: seus discursos subvertem o gênero 
interpretado como resultante de uma construção pseudocoerente das relações entre o sexo, 
o gênero, a prática social e o desejo: “Se a existência humana é sempre existência dotada de 
gênero, extraviar-se do gênero estabelecido é em certo sentido questionar a própria existência” 
(BUTLER, 1987, p. 143). É assim que Lúcia pensa, pois ao ver as “meninas do escritório” diz 
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que elas só querem saber de conquistar o chefe ou o diretor, enfim, buscar um casamento; ao 
contrário, ela diz querer mostrar serviço para “subir de cargo” ou adquirir experiência para 
conseguir vaga numa empresa melhor. 
  Como sugere Strathern (2006), as posições adotadas por homens e mulheres são transitórias. 
Isso nos leva a entender que a divisão tradicional entre carreiras ditas masculinas e femininas 
pode estar com os dias contados. Não ocorrerá necessariamente uma feminização das carreiras, 
mas um intercâmbio entre as posições. Lúcia é uma mulher jovem, negra, estudante e pouco 
preocupada se o trabalho é de homem ou de mulher. O que lhe basta é trabalhar, receber seu 
dinheiro para custear suas despesas.
  Schiebinger (2001) defende que gênero compreende aspectos multidimensionais e mutáveis 
do que significa ser homem ou ser mulher no interior de um determinado ambiente social. “Ele 
é historicamente contingente e constantemente renegociado em relação a divisões culturais 
tais como status, classe e etnia” (SCHIEBINGER, 2001, p. 46). Se falamos em contingência, 
os construtos sociais do sexo também sofrem mutações. A mãe de Lúcia desejava que a filha 
desistisse do “curso pra homem”; seu pai queria de certa forma evitar “namoricos”. Lúcia 
escolhe Eletromecânica desviando-se um pouco do que esperava a sua família.
  O discurso outrora de conformidade atribuído, por exemplo, às mulheres, hoje é 
questionado não porque questionar seja um atributo masculino, mas porque questionar 
começa a fazer parte da prática feminina. Lúcia diz que na empresa, tanto na época do estágio 
como agora no trabalho, tem de aproximar-se de quem sabe mais para poder aprender, mas 
diz: “quem sabe mais não tem paciência de me ensinar. Eles acham que para uma mulher já tá 
bom o que eu sei”.  Reconhecer isso pode não ser tudo, porém, é um passo na percepção de que 
novos costumes serão apropriados pela cultura, pela linguagem e, assim, pela discursividade 
de mulheres e homens. 
  A mulher vai construindo-se pouco a pouco dentro de um espaço público cujo acesso 
lhes era explicitamente proibido.  “Durante séculos, elas viram seus gozos serem confinados 
ao perímetro da casa. O mercado de trabalho as emancipou desse campo fechado” (SOLER, 
2005, p. 123) a tal ponto que a maternidade por si só não mais se sustenta como alternativa para 
algumas mulheres. 
  Entretanto Tabak (2007, p. 15) aponta que é “grande o número de mulheres que concluem 
um curso universitário, que pode até ser numa área ‘não tradicional’, mas que abandonam a 
carreira ou deixam de exercer a profissão ao se casarem e, principalmente, depois que começam 
a nascer os filhos”. 
  Por ora, Lúcia não se casou nem teve filhos. Não precisou passar por todos os empecilhos 
que afligem as mulheres no exercício de determinados cargos como identificou Tabak (2003, p. 
22): “manifestação de preconceitos, dificuldades para conciliar a carreira com as atividades do 
lar, a priorização da família”. Por ora, suas dificuldades são as de pagar o aluguel, comprar os 
livros, enfim, manter-se e investir em seu futuro.
  Carvalho M. G. (2003) afirma que Ciência e Tecnologia foram, por muito tempo, 
compreendidas como atividades masculinas, mantendo, assim, uma quase total invisibilidade 
das mulheres neste domínio. Cruz (2000, p. 9) afirma que a “tecnologia é uma fonte de 
poder. Nela os homens se instalam para exercer e garantir o seu poder em outras áreas”. Em 
consonância, Hirata (2003, p. 151) defende que as mulheres são vistas como usuárias destas 
tecnologias e estão praticamente excluídas da sua concepção. Os engenheiros, sujeitos das 
inovações técnicas, são maciçamente do sexo masculino”.
  Em contrapartida, é inegável a presença das mulheres nessas áreas. Iniciam nos cursos, nos 
espaços acadêmicos e tecnológicos e, posteriormente, estão nas empresas. E sua constituição de 
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família? Os tempos são outros, são outros também os desejos, o que não significa deixarem de 
ser femininas. Consertar máquinas começa a fazer parte do cotidiano de Lúcia, passa a ser seus 
atributos; se isso foi masculino, agora são tarefas suas que tem de desenvolvê-las com a eficácia 
que o trabalho exige. Não se trata, em nosso entendimento, de consertar uma máquina como se 
fosse uma mulher ou como se fosse um homem, trata-se de colocá-la em funcionamento, apenas.
  A rede de discursos formadora do gênero e dos corpos começa a intercambiar outros 
valores, a reconhecer a multiplicidade de sujeitos envolvidos no trabalho e nos cursos. Onde 
se situa a escolha feminina face às relações acadêmicas e tecnológicas? A de Lúcia está alçada 
no plano econômico: ter uma casa, ter um bom emprego, depois ter um marido, ter filhos. 
São seus projetos independentemente de parecerem femininos ou masculinos. O discurso do 
mundo acadêmico e profissional dividido entre carreiras masculinas e femininas começa, 
certamente, a ruir.

  A entrevista com Aurélia, ex-aluna de Desenvolvimento de Sistema, ocorreu em 06 de 
janeiro de 2011, na casa da entrevistadora, pois assim preferiu a entrevistada. Ocorreu sem 
interferências a não ser pelo fato de a entrevistada ter sede e parar um pouco para saciá-la. 
  Numa entrevista se revelam as contradições do sujeito entrevistado e, por meio delas, 
formam-se outras no sujeito entrevistador. É aqui que colocamos em xeque a teoria apreendida, 
a capacidade de argumentar, a própria formação de pesquisador e, em nosso caso, a posição 
subjetiva que assumimos diante das funções que exercemos como professora, como aluna do 
doutorado, como mãe, filha etc. Escrever sobre uma entrevista é de certa forma uma exposição 
de si “fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro” (FOUCAULT, 2004, p. 156). Assim, 
estar diante de Aurélia foi encontrar uma das marcas da contemporaneidade: a instabilidade. 
Foram observados gostos díspares não excludentes, posições complexas como a de ser uma 
aluna que adora falar, mas que se cala diante da fala de um professor, a aluna que veste a 
roupagem de “boazinha” quando na verdade não se trata disso, trata-se de competência para ser 
uma profissional. 
  A ex-aluna entrou no Instituto aos 14 anos de idade ao concluir o ensino fundamental. Nessa 
época, morava só com a mãe e com um irmão mais novo, pois seus pais já eram divorciados. 
Estudava em uma escola religiosa – adventista – e foi lá que pela primeira vez ouviu sobre a 
possibilidade de estudar no IFS: “na escola adventista, o sonho de todo mundo era a escola 
técnica”. Para ela, assim como para todas as outras entrevistadas (até agora), estudar no IFS era 
mais que um sonho, era uma necessidade: “um lugar de oportunidades” ou um lugar de onde se 
“sai com emprego”. 
  Tal como Lúcia, foi ter estudado no IFS o que lhe possibilitou conquistas financeiras: 
comprar o computador, o notebook, entre outras coisas. Mas não foi tudo. Ter estudado no IFS 
e ter ingressado na área de informática foram fundamentais para constituí-la como uma pessoa 
diferente. Aliás, ressalta que sua mãe temia que alguma grande mudança viesse a acontecer com 
ela: “quando eu entrei, ela (a mãe) ficou feliz, mas tinha certo medo porque as portas se abriram, 
estavam abertas demais” (Aurélia, entrevista)
  Foi por essas portas que a aluna deixou o ensino fundamental e ingressou no ensino médio 
para, depois, entrar no técnico. Foi também aí que deixou o projeto “Criança Cidadã” para 
ingressar como bolsista no Setor de Tecnologia da Informação – STI.  O projeto anterior era 

6.2 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, DE UMA MULHER
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desenvolvido junto com a igreja adventista, ela dava aulas de arte, cantarolava, pintava com 
crianças menores de rua. No IFS, ela deixou de ser a “menina professora”, que tinha de ajudar 
outras crianças, para ser a bolsista, isto é, passou a ser agora a criança que seria ajudada, que 
aprenderia, além de receber um valor pela bolsa bem maior que o recebido pela igreja:
 

Estar no STI era muito importante para mim, era o paraíso. Antes era 
terrível vai pedra pra lá pedra pra cá, meninos armados com faca ... 
agora (IFS) era ótimo pois eu ganhava uns oitenta reais a mais e estava 
no mesmo lugar onde estudava, além de eu ir aprender com pessoas 
legais que iriam me ensinar (Aurélia, entrevista).

  Ter sido bolsista no STI pareceu-nos significativo para escolher o curso Desenvolvimento 
de Sistemas. Aurélia tornou-se aluna do IFS como estudante do ensino médio, 02 anos depois 
era convocada para escolher que curso técnico faria. O/a discente escolhia o curso, mas só seria 
aceito/a nele se tivesse média suficiente. Então, para determinados cursos concorridos, só iriam 
os que se destacassem em nota. Aurélia era aluna excelente, tinha constantemente notas altas, 
poderia, portanto, cursar qualquer um, pois tinha média suficiente. Escolheu Desenvolvimento 
de Sistemas. Por quê?
  Ao ser indagada de modo direto, respondeu que a razão era o desafio:
 

E assim, na verdade eu escolhi, talvez seja uma causa de gênero, 
porque sempre olhei naquele curso e... nossa, só quem faz esse 
curso é homem?! Por que nenhuma mulher faz? Eu preciso demais 
de notas para fazer esse curso pra quando chegar lá mostrar que 
também uma mulher pode fazer esse curso. Uma mulher nesse curso 
não precisa ser a burra do lugar, a burra da situação, a que não 
consegue. É o que eles diziam normalmente: ah, elas não conseguem 
lógica, matemática; ah, mulher é isso, elas não conseguem mexer 
com computador (Aurélia, entrevista).

  Estar no meio de estudantes que sabiam bem matemática e lógica não a amedrontava pois 
desde cedo lidava bem com os números. Fazer um curso que só quem faz é homem pareceu 
permitir-lhe distinção, algo que já havia experimentado quando foi, na época, a única da escola 
adventista a ser aprovada na seleção do IFS. Além disso, ela se via diferente das outras meninas 
que cursaram com ela os primeiros dois anos do ensino médio pois estas não tinham afinidade 
com matemática, o que, numa linguagem de corredores do IFS, é uma lástima. Até hoje, a 
instituição prima pelos estudos em matemática através da promoção de concursos e da oferta de 
cursos extras para os alunos. Suas colegas escolheram o curso que tinha menos cálculo, Aurélia, 
ao contrário, direcionou-se, segundo ela, para o que tinha mais. 
  Como se não bastasse era bolsista em informática e, certamente, isso não pôde ser 
desprezado na hora de escolher o curso. Estudar Desenvolvimento de Sistemas lhe favorecia 
estar e continuar no STI. Quando chegou para trabalhar, disse: “o computador pra mim era um 
bicho, tinha medo de mexer, de quebrar de repente, de ele começar a soltar fumaça, algo do 
gênero, mas comecei a perceber que o ramo era interessante” (Aurélia, entrevista). Mas o tempo 
passou, seus esforços dobraram e ela permaneceu no setor até que ao iniciar o curso técnico foi 
convidada para fazer estágio no mesmo setor em que antes era bolsista. Além da STI, Aurélia 
também frequentemente se dirigia à Coordenação de Manutenção e Suporte – CMS – para 
estudar e pesquisar sobre a área de informática.
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  Tal como Lúcia, não tinha computador em casa e não conhecia a linguagem da informática, 
mas a escola lhe proporcionou a oportunidade de trabalho. Esta possibilidade era desconhecida 
de Lúcia, uma vez que no Campus Lagarto eram ainda poucas as bolsas para estudantes. 
Ademais os serviços de bolsas são prestados pelas assistentes sociais do Instituto e como Lúcia 
estudava pela noite, não conhecia tais serviços, pois funcionava no campus Lagarto, na ocasião, 
somente pelo dia. Aurélia estudava diuturnamente, entrou como aluna do ensino médio, o que 
lhe deu condições de nos primeiros seis meses conhecer bem os costumes da escola e seus 
serviços, inscrevendo-se neles e ganhando a bolsa. 
  A escola foi para Aurélia um espaço bastante significativo, pois, durante vários momentos 
da sua fala, revela o amadurecimento por que passou tendo estudado no IFS. Ela entrou em 
2005 e ficou até o final de 2009. De lá, destaca-se o ambiente de sala de aula como lugar 
de aprendizagem, explicitando, inclusive, alguns professores como o de português, o de 
matemática, o de gestão de equipamentos e o de lógica. Sobre este último, salientamos a 
relação contraditória que manteve com ele, afinal, foi dele que mais ouviu: “Desenvolvimento 
de Sistemas não é curso pra mulher”; foi de quem mais sentiu medo até de reprovar, de fazer 
perguntas ou de fazer qualquer coisa que despertasse a atenção dele.
  E, finalmente, o curso era para mulheres?

Lógica era um jeito de pensar diferente, mas não afastava só meninas, 
afastava todo mundo ... era difícil pra todo mundo, os meninos também 
desistiam dela, trancando-a ... as duas meninas que pegaram, levaram 
até o fim ... o que acho é que é a própria entrada do curso mesmo que 
exclui as meninas ou elas realmente não têm interesse. 

  Há em seu comentário o fato de a disciplina Lógica ser difícil para todos que não tenham 
certa preparação para ela, independentemente do sexo. Ressalta a persistência das meninas, 
eram apenas duas e se mantiveram até o fim. Ou seja, a desistência de Lógica não é um hábito 
só de meninas, pode acontecer com todos os discentes que temerem a reprovação. Embora 
o professor nomeasse Desenvolvimento de Sistemas como curso para meninos, algo que 
incomodava Aurélia, isso não a fez desistir, ao contrário, em outro momento da entrevista 
comenta que este professor também lhe provocava admiração.
  Além da sala de aula, Aurélia destaca outros ambientes de convívio com outras pessoas 
do IFS que lhe renderam profunda aprendizagem não só no sentido acadêmico mas também na 
sua formação como mulher. Nesse sentido, o que mais destaca foi ter conhecido em um mesmo 
espaço, o espaço escolar, pessoas tão diferentes umas das outras, com convicções distintas. 
Para ela, a instituição era um espaço de liberdade e de diversidade. Vale ressaltar que Aurélia 
conviveu realmente com colegas de turma de ensino médio, com alunos de outras turmas, 
quando optou por Desenvolvimento de Sistemas, com alunos veteranos, quando fez estágio na 
STI, com professores e funcionários de quase todas as coordenações, uma vez que a STI é o 
setor que atende à demanda de todos os departamentos institucionais.  

Lá eu aprendi a respeitar a opinião dos outros como as diferenças de 
pontos de vista, antes era quase todo mundo adventista e na Técnica eu 
via pessoas muito diferentes de mim, mas que eu podia me relacionar 
com elas e elas tinham muita coisa boa pra me oferecer e eu podia 
aprender muito com elas (Aurélia, entrevista).

  Sobre o relacionamento que mantinha com todas essas pessoas, ela realça a confiança que 
lhe depositavam na STI. Durante todo o período em que esteve como bolsista e, posteriormente, 
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como estagiária, Aurélia fala do convívio que teve com diversas pessoas, professores e técnicos 
administrativos de todo o IFS, o que lhe rendeu aproximação com os mais variados setores do 
Instituto. Mas quanto à sala de aula o que sobressaía era a indiferença dos meninos do curso de 
Desenvolvimento. Na disciplina Lógica, por exemplo, cursavam duas alunas e cerca de vinte 
alunos. Os meninos eram completamente indiferentes à presença delas, tamanha a vibração que 
sentiam pela aula, exercícios, enfim, pelo computador: “Os meninos não ligavam para nós... 
eles adoram informática, adoram jogos, adoram programação, então, acho que eles sentiam 
indiferença por nós (ela e a outra aluna de lógica). Não ficavam nem mais alegres nem mais 
tristes com a nossa presença” (Aurélia, entrevista).
  Esse número diminuto de mulheres na área de informática é também sentido nos cursos 
superiores de todo o país:
 

Claudia Maria Bauzer Medeiros, presidente da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), informa que em 2005, no Brasil, dos estudantes 
de pós-graduação em Ciência da Computação, somente 25% eram 
mulheres, e entre os docentes, de 25% a 30%. Porém, nos cursos de 
Ciência e Engenharia da Computação têm ocorrido uma diminuição do 
número de mulheres nos últimos 15 anos, passando de 30% para 5 a 
10% (SCHWARTZ et al, 2006, p. 266).

  No caso de Aurélia, após concluir o terceiro ano (o último ano do médio e o primeiro 
do técnico) e começar a cursar o primeiro semestre do quarto ano, isto é, o ano que continha 
exclusivamente as disciplinas do técnico, desistiu dele. Por quê?
  Por várias razões: a) começou a cursar matérias mais específicas do curso, entre elas, a 
que fez realmente refletir sobre os estudos e tomar a decisão de abandoná-lo foi Programação. 
Descreve essa disciplina como monótona e as atividades como muito minuciosas:
 

Já passei o final de semana inteiro fazendo m programa e na segunda-
feira mostrar a o professor e o programa não funcionava justamente 
por conta de um ponto e vírgula que na hora da digitação, por exemplo, 
acabou saindo do lugar eu achava aquilo o absurdo do mundo, a pessoa 
trabalhar horas e horas e por causa de um ponto e vírgula não funcionar 
(Aurélia, entrevista).  

  b) Ademais, o estágio que fazia na STI era em suporte e o curso priorizava programação, o 
que lhe fez perceber a disparidade entre o que se vê na escola e o que as empresas cobram: “por 
exemplo, você estudava Delphi quando ninguém mais usava no mercado... comecei a ver que 
as coisas que estava aprendendo não iam servir pra nada”.
  c) Fez excelente pontuação na prova do ENEM, teve oportunidade via ProUni – 
Programa Universidade para Todos – de ingressar em Direito em uma universidade 
privada. Prestou vestibular para UFS, mas, como já estava matriculada na outra instituição, 
demonstrou pouca vontade de ser aprovada. Na UFS, ela tentava Ciências da Computação. 
Não passou no vestibular, ficando como primeira excedente. Quando as aulas do curso 
de Direito começaram, ela começou a achar que levar os dois cursos – Desenvolvimento 
de Sistemas e Direito – além do estágio na STI seria extremamente sacrificante. O curso 
de Desenvolvimento não valia o sacrifício, pensou a estudante. Assim, começou a faltar 
às aulas, a descumprir as atividades e, ao término do quarto ano, na iminência de ser 
reprovada, resolveu pedir desligamento da instituição.
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  Uma das palavras que a ex-aluna mais utiliza em sua entrevista é oportunidade. É com 
esse termo que explica a sua entrada no IFS, na bolsa no STI, no acesso livre à Coordenação de 
Manutenção e Suporte (CMS), no seu estágio e até no ato de abandonar o curso. Oportunidade 
que teve de conhecer várias pessoas e vários lugares: “tive oportunidade até de não querer assistir 
à aula, oportunidade de fazer escolhas com discernimento... isto me deu amadurecimento que 
em nenhuma outra escola eu teria tanto.”
  Na entrevista de Aurélia, percebemos a revelação da singularidade do ser, a sua expressão 
de ver o mundo e colocar-se nele. Embora estivéssemos em um momento de precisão, de 
formalidade por conta do gravador, por conta do distanciamento pesquisadora e sujeito da 
pesquisa, não raro em sua fala era perceptível a paixão e o respeito que nutre pela Instituição. O 
reconhecimento não só das conquistas materiais, um estágio, uma aprovação no vestibular, mas 
também ganhos imensuráveis como a sua própria formação. É em Aurélia que ficou mais claro 
como uma formação estudantil implica formação pessoal, como a menina se fez mulher. Ela 
mesma diz que da outra instituição, a igreja adventista, havia trazido a aprendizagem da fala em 
público, mas foi no IFS que colocou a fala em prática e aprendeu a falar para muitas pessoas, 
inclusive, muito diferentes dela.
  Nessa entrevista foi possível perceber que o sujeito vai se construindo, ganhando aqui 
e perdendo ali, mas segue na sua singularidade. As relações de poder nas quais se envolveu 
foram também exigindo dela atuações. As aulas de lógica apelaram para a sua astúcia e 
criatividade, era preciso dobrar o “grosso professor”, superar o “medo de reprovar” e provar 
que mesmo sendo mulher poderia ser aprovada e ser excelente aluna de Lógica, pois era 
excelente em matemática, em português, em biologia, em gestão de equipamento, por que 
seria diferente em Lógica?
  Ora, o sujeito vai se constituindo, vai se metamorfoseando do ensino médio para o técnico 
e para a faculdade, pois não é substância. O sujeito “é uma forma, e essa forma nem sempre é, 
sobretudo, idêntica a si mesma” (FOUCAULT, 2004, p. 274). Somos sujeitos que entramos em 
um ou outro jogo de verdade. As relações que vivenciamos são diversas e distintas; “móveis, 
reversíveis e instáveis”, logo, fazem-nos sujeitos “com diferentes formas”, imbuídos de poder 
e de liberdade. Por meio da liberdade é que nos posicionamos diferentemente de acordo com o 
que exige a história que nos cerca, as contingências que nos surpreendem. Enfim, constituímo-
nos plural e com diversos desejos, escolhas distintas. Conforme Aurélia, sua mãe “sabia que a 
escola técnica era um lugar que eu poderia entrar e sair diferente”. 
  Quando ela entrou na “Escola Técnica” não sabia como seria, seu pai não estava por 
perto acompanhando os estudos, sua mãe pouco entendia deles e muito temia que a filha 
abandonasse a obediência tão aprendida na Igreja. Aos poucos, ao lado de muitos técnicos, 
professores e colegas, foi aprendendo a ter gostos, a fazer escolhas e a discutir sobre os 
caminhos que a fariam conseguir, no futuro, um bom emprego. Ao lado de todos eles, aprendeu 
também a expressar discordância, ainda que no início das aulas e dos estágios se mostrasse 
“boazinha”. Ser boazinha era apenas um jeito de entrar nos ambientes, depois, revelava-se a 
aluna aplicada que era. 
  Escolheu Desenvolvimento de Sistemas porque a escola lhe oferecia oportunidade. Os 
alunos com média mais alta, não raro, optavam por este curso. Abandonou Desenvolvimento por 
Direito quando julgou estar começando uma nova etapa na vida. O que ela almeja? Trabalhar. 
Quando escolheu a área de Informática não se pode dizer que fosse vocação ou influência de 
seus pais ou parentes. Não conhecia a área nem seus pais davam palpite. Escolheu porque 
quis. Quando deixou, também não procurou os pais para poder pedir conselhos, procurou ouvir 
professores para poder melhor avaliar as decisões.
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60 Emília e Carolina foram minhas alunas no primeiro semestre de 2010 na disciplina Comunicação e Expressão.

6.3 ESTILOS DIFERENTES, ESCOLHA ÚNICA: SEGURANÇA

  Tais atitudes são masculinas? Não. Parece-nos atos de uma menina que teve logo cedo de 
aprender a agir e a tomar decisões. Há, porém, um momento em sua fala que se coloca como 
igual aos meninos: 

Eu achava que ele (o professor de Lógica) me perseguia porque ele 
dava cortadas assim diretamente para mim, então eu tentei de tudo pra 
mostrar que eu podia ser dos caras que tiravam dez e conseguia fazer 
muito bem, conseguiria ter um raciocínio lógico como qualquer pessoa 
não era porque ser homem ou mulher e sim por ser capaz (Aurélia, 
entrevista. Grifos meus)

  A palavra “Caras” significa ser bom em Lógica. Óbvio que como os excelentes, na maioria 
das vezes, eram os meninos é a eles que Aurélia se compara. O fato é que esse percurso pela 
instituição foi para tornar-se adulta, para tornar-se competente nas escolhas que futuramente 
irá fazer. Hoje cursa o quinto período em Direito. No segundo período, estagiou num escritório 
particular de advocacia, começou a se sentir explorada, achou que já havia aprendido o suficiente, 
então, abandonou-o, mas antes apareceu a “oportunidade” de estagiar em um fórum, está com 
advogados e com juízes num serviço público. Não é como “o cara” que escolhe o que vai fazer, 
escolhe como sendo a estudante que busca ainda hoje ser a melhor da sala.
  Portanto, como sugere Marrero (2009), é por meio do caráter transformador da escola que 
as mulheres logram converter sua posição de subordinada nas relações de gênero em posições 
vantajosas na obtenção de credenciais educativas. No caso de Lúcia e Aurélia, a escola foi 
propulsora de realizações não só para conseguirem emprego ou estágios, mas para, acima de 
tudo, se constituírem como mulheres que ousam escolher cursos, respectivamente, Automação 
Industrial e Direito, independente do discurso regulador que se passa nas famílias e na instituição, 
por exemplo. Possivelmente, continuarão fazendo muitas outras escolhas de acordo com suas 
inquietações, ou melhor dizendo, de acordo com as oportunidades.

  As entrevistas semiestruturadas ocuparam-se em dar conta da vida acadêmica das alunas, 
das suas escolhas profissionais, das relações de gênero que se estabeleceram no ambiente 
pedagógico e de como elas se posicionam diante dessas relações. Aqui apresentaremos a 
conversação feita separadamente a duas alunas de Segurança do Trabalho, um curso no IFS 
marcado pela predominância feminina desde 2007. Na verdade, a seleção delas para serem 
entrevistadas se deu não por estarem nesse curso, mas por terem expressado uma relação com 
Eletrotécnica60. Emília entrou no instituto para cursar Eletrotécnica e depois de um semestre 
abandonou-o; Carolina presta concurso para Eletrotécnica, mas não é aprovada e, no semestre 
seguinte, consegue aprovação em Segurança do Trabalho.
  Carolina e Emília têm 25 e 28 anos de idade, respectivamente. São casadas, trabalham e 
entraram no IFS somente para cursar o técnico subsequente noturno. Estudaram, anteriormente, 
em escolas públicas. Ambas são colegas de curso e pertencem, inclusive, à mesma turma. Apesar 
disso, pouco se falam, fazem parte de grupos distintos. Emília costuma sentar-se do meio para 
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frente ao passo que Carolina, do meio para trás. Esta pertence ao grupo das “conversinhas”, 
aquela à turma estudiosa, a que presta atenção a toda aula.
  Por que Carolina e Emília escolheram estudar no Instituto? 
  As entrevistadas concordam que as chances de arrumarem trabalho/emprego aumentam 
bastante tendo feito um curso técnico no IFS. É unânime o reconhecimento delas e de seus 
parentes de que a instituição é qualificada para o ensino profissional e, portanto, segundo todos 
eles, atende à demanda do mercado: inseri-las bem no mundo profissional. Elas não se preocupam 
se têm ou não o perfil de estudiosas, mas assumem o perfil de quem gosta de trabalhar, de quem 
vê no trabalho uma necessidade vital seja para se sustentarem economicamente seja para se 
sentirem funcionais. 
  Ambas entram no IFS por causa de seus parentes. É o irmão de Emília quem a incentiva 
para prestar o concurso no IFS e quem lhe sugere o curso: Eletrotécnica. Ele lhe diz que também 
prestará exames de seleção e a convida para prestarem juntos. Embora detestasse cálculo, a 
promessa de estudarem juntos no mesmo curso faz com que ela se anime e tome uma resolução 
para mudar de vida: estudar na Técnica. Ocorreu, porém, uma situação inusitada, ela passou no 
concurso de seleção, mas ele, não. 
  Como já previa, sem o irmão, não conseguiu estudar cálculo e reprovou no primeiro 
semestre em duas disciplinas: Cálculo e Eletricidade. Diz que a reprovação fez-lhe desistir do 
curso; Emília é mais uma que endossa a estatística das mulheres que não gostam de cálculo. 
Alega que nunca teve como criar o gosto porque essas áreas eram as mais deficientes em sua 
escola. Cita como exemplo o ensino médio em que não havia professor de matemática, quando 
“aparecia” era sempre no fim do ano letivo e em virtude disso “armengava” a aula. 

Matemática também eu tive essa dificuldade porque lá no Atheneu 
sempre faltava professor, aí quando chegava um já era perto de terminar 
o ano e não dava o assunto todo mais ou menos agora como foi em 
desenho agora ficava empurrando passando trabalho e belelele, ai 
passava todo mundo, foi uns dois anos assim no Atheneu, ai por isso 
que eu tenho essa dificuldade, tem assuntos que eu nunca ouvir falar e 
que fazem parte do ensino médio (Emília, entrevista).

  Essa realidade dificultou sua aproximação com a área de cálculo. A reprovação em duas 
disciplinas fez-lhe desistir do curso, mas não fez com que abandonasse o desejo de retornar aos 
estudos. Dois semestres depois, presta novo exame, dessa vez, para Segurança do Trabalho. É 
aqui que começa a se identificar com a área de prevenção.
  Carolina inscreveu-se em 2009 para Eletrotécnica porque gostava de “mexer com 
eletricidade”, aliás seu esposo é eletricista. Não passou no concurso. Um semestre depois, mais 
uma vez quis inscrever-se no concurso, só que, como estava trabalhando, pediu a sua mãe para 
efetivar sua inscrição e esta a inscreveu no exame para Segurança do Trabalho. Foi aprovada, 
mas ela só descobre a troca do curso no dia do resultado. Matriculou-se, pois; começou a 
estudar e permanece nele.

Segurança não foi bem uma escolha, mas minha mãe queria que eu 
fizesse, eu não queria, eu queria fazer eletrotécnica. Como eu tava 
trabalhando, minha mãe me inscreveu, minha mãe me inscreveu em 
segurança no trabalho. E quando eu tive a surpresa que tava passada, 
eu achava que era eletrotécnica, mas não era. Mas assim, eu abracei, 
tô abraçando até hoje. Eu logo no começo pensei em desistir sim, de 
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segurança, mas muita gente me deu apoio de ficar, como Ana Carla, 
Vinicius, e chegavam pra mim e diziam: ‘Carolina, é uma oportunidade, 
vá tentando, você não está fazendo nada (Carolina, entrevista).

  Ora, as opiniões dos parentes, ainda que não fossem exatamente acordadas por Carolina e 
Emília, foram adotadas. As oposições entre membros da família acabam por revelar conflitos 
relacionados ao saber. Segundo Foucault (1984, p. 235), as típicas lutas entre familiares são 
“uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à competência e à qualificação: lutas 
contra os privilégios do saber. Porém, são também uma oposição ao segredo, à deformação e 
às representações mistificadoras impostas às pessoas”. Quem sabe o que é melhor para a irmã 
ou para a filha? Conflitos como esses fazem com que o sujeito questione seu próprio estatuto. 
  A escolha do curso ou a permanência nele se deve a diversos fatores, entre eles, o fato de a 
área ser promissora para conseguir emprego (elas citam a existência de concursos para conseguir 
trabalho e da intenção de prestarem). Outro fator diz respeito às amizades. Falam dos novos/as 
amigos/as com quem partilham as angústias de provas difíceis, notas baixas, pouco tempo para 
os estudos ou os prazeres como o de “jogar conversa fora”. Essas amizades fortalecem a escolha 
que fizeram ou a que foram levadas a fazer como se pode observar nas palavras, explicitadas 
acima, sobre os amigos de Carolina. 
  O fato interessante a ser observado é: “você não tá fazendo nada”, como se os amigos 
reconhecessem que ela precisa fazer alguma coisa de útil na vida, na verdade, é a própria Carolina 
que tem a escola como uma oportunidade para direcionar sua vida, afinal, que ocupação tem? Na 
ocasião, Carolina está desempregada, não tem filhos, ou seja, estudar preenche o ócio. Quanto às 
seleções por meio de provas, é fato que os cursos tornam competentes legalmente para os/as jovens 
exercerem a profissão e para poderem prestar concursos, mas as empresas estão sempre a exigir 
novas qualificações. Por exemplo, Carolina e Emília alegaram que o certificado em Segurança 
“abrirá portas” pois por meio dele pensaram que pudessem participar do concurso da Petrobras, 
mas quando resolveram inscrever-se viram que um dos requisitos da seleção era a exigência da 
carteira de motorista C (Categoria C - habilita a condução de veículo motorizado utilizado em 
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas (caminhões) 
e utilizado para transporte de até 8 pessoas. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar 
habilitado há, pelo menos, um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave 
ou gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses). Ora 
quantas mulheres costumam ter habilitação C? Poucas. Então, a porta que se abriu foi fechada 
temporariamente por novas exigências que surgem no mundo do trabalho61. 

É tanto que eu tava olhando o da Petrobrás e ele pedia categoria “C” 
da habilitação, então assim, ele abre a porta de um lado e na outra parte  
ele fecha.  Porque quem é o aluno de 18, 19 anos, 25 como eu, não tem 
habilitação, eu tenho categoria “b”, mas não tenho categoria “C” e tenho 
que esperar um tempo para passar ainda para a “C” (Carolina, entrevista).

Agora mesmo abriu o da Petrobrás, mas a vaga pra seg. do trabalho 
exigia carteira de habilitação categoria D na habilitação, aí já é ruim... 
eu to fora eu e acho que meus colegas todos porque ninguém lá tem 
carteira D (Emília, entrevista).

61 Em 2008, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) contabilizou aproximadamente 15 milhões de 
carteiras de motorista em nome de mulheres. Dessas, 415000 estão aptas a dirigir caminhões, ônibus ou carretas. O 
equivalente a 3,7% de todos os habilitados - 11 milhões - nas categorias C, D e E em todo o país (CASSARO, 2005).
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  Quando Emília abandonou Eletrotécnica em virtude da reprovação em duas disciplinas logo 
pensou em fazer outro curso, e não foi o de Segurança. Pensou primeiro em Desenvolvimento de 
Sistemas, mas não acreditou que pudesse passar no concurso por conta do peso em matemática 
ou, se viesse de novo a “sorte” de passar, não conseguiria concluí-lo em virtude das disciplinas de 
cálculo, lógica etc. Chegou à Segurança não só pelo fato de ter percebido que a área era promissora, 
mas também pelo fato de o curso não exigir ou pouco exigir cálculo no concurso e na grade 
curricular. Vê-se aqui que Emília acreditou que o fato de informática inserir-se na área de exatas 
exigisse os mesmos cálculos comuns ao curso de matemática ou de física, por exemplo. Fato esse 
um pouco desmistificado nas conversações realizadas nos focais. Todas as alunas de informática 
dos focais e das entrevistas dizem que é necessário “raciocínio lógico”, o que é bastante diferente 
do que se exige em matemática. Há na grade curricular de Segurança do Trabalho uma disciplina 
denominada instalações elétricas. Foi justamente essa disciplina a que Emília se referiu como a 
mais difícil do curso. Embora explicite que dois de seus irmãos sejam expertos em eletricidade e 
a ajudassem nos exercícios, ela conta que quase reprovou mais uma vez.

Olha que tenho um irmão que é eletricista, mas eu não tenho afinidade, 
até pensei que fosse fácil porque já tenho ele pra me dar umas dicas. Ele 
instala umas tomadas, faz uns consertos. Ele até me explicou com faz 
algumas instalações, tomadas mas eu nunca cheguei perto (risos)  no 
caso de meu irmão, lógico ele entende, e quando eu perguntava ele me 
explicava tudinho, mas aí depois eu esquecia, criei desleixo mesmo por 
essa matéria (Emília, entrevista. 

  Também é o irmão de Carolina que, indiretamente, a motiva estudar no IFS. Ele é o único 
da família”, até agora, formado. Graduou-se em administração pela UFS e no IFS teve uma 
breve passagem no curso técnico de Turismo. Por conta disso, é considerado o “estudioso 
da família, ao passo que Carolina é a “burra da casa”; ao menos era o que ouvia do irmão 
constantemente. Ela nunca teve um relacionamento amistoso com ele e ouvir isso todo dia a 
fez tentar mudar, a livrar-se do estigma. Evidentemente que cursar Segurança não se deveu a 
ele, como já vimos, mas procurar o Instituto para estudar, sim. A razão de estudar no IFS não 
devolveu o bom relacionamento com o irmão, aliás, desistiu disso e resolveu deixar de falar 
com ele, contudo, a essa altura, não era mais vista como a “burra da família” por seus parentes. 
Deixou de sentir-se a “burra”.
  Na verdade, 

Meu irmão me botou muita pressão, a família bota muita pressão pra 
querer que estude, estude, estude, e eu nunca quis estudar, sempre quis 
brincar, sempre meu irmão estudava, só eu que não estudava, então 
assim me via como uma pessoa que não estudava, que não gostava de 
estudar dentro de casa, entendeu? (...) Eu me via assim, eu tô indo bem 
sabe, eu tô, eu dizia assim eu to levando o estudo, pra mim se passar 
passou, se não passar eu faço de novo (Carolina, entrevista).

  Atualmente, suas tias, avós e mãe estão bastante empolgadas com os seus estudos a tal 
ponto de colaborar financeiramente com algumas despesas que por ventura apareçam: “Hoje 
minha mãe me vê uma outra pessoa, responsável, que gosta um pouco de estudar, não é aquela 
coisa toda, mas que gosta um pouco, mas principalmente de tudo, responsável. Em questão de 
trabalho, em questão de dentro de casa, orgulho” (Carolina, entrevista).
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  A motivação para crescer profissionalmente para ambas as alunas vem do reconhecimento 
de que precisavam fazer alguma coisa diferente do que faziam em sua rotina. 
  Quando Emília fala do que provocou a mudança em sua vida, ou seja, querer ganhar mais, 
entrar no IFS, desejar entrar num curso superior, ter um trabalho melhor, ela assegura duas 
razões: ter tido uma filha e a possibilidade de desfazer-se do casamento, uma vez que hoje a 
maior renda da casa é a do seu esposo. As mulheres organizam estratégias, a longo prazo, para se 
manterem nas escolhas acadêmicas, para tanto, envolvem os projetos de inserção profissional, 
casamento, filhos e também provável dissolução do matrimônio (MARRERO, 2009). 
  Por isso, ao escolher um curso no IFS, Emília pensou nas possibilidades reais de sair-se 
bem: evitou cursos que contivessem cálculo e buscou um que demandasse mais leitura. Seu 
ingresso no IFS deu-se pelo desejo de ser autônoma, de ter uma profissão melhor. Quis sair da 
posição de “fazer nada na vida” para a posição de técnica em Segurança.  
  Quanto à Carolina, procurou um curso cuja profissão fosse a de técnico em instalações 
elétricas. Possui traquejo, pois faz consertos, algumas instalações de fios e de tomadas na 
casa de amigos. O gosto por eletricidade foi desenvolvido pelo seu pai. Mesmo não sendo um 
profissional, seu pai, ao fazer consertos em sua casa ou na casa de amigos, ensinava a filha. 
Assim, desde cedo aprendeu a fazer “bicos de luz”:

Tenho a habilidade de fazer, eu faço bico de luz, mexo em tudo com 
tomada em casa, faço instalação elétrica na casa de colegas que 
chamavam. Então, pra mim é uma oportunidade que meu pai sempre 
me ensinou a fazer, e assim, eu abracei, quando meu pai resolveu me 
ensinar eu abracei (Carolina, entrevista).

  Isso contrariava sua mãe que a proibia de mexer em tais serviços, ela nunca concordou 
com esse tipo de profissão. Eletricidade não era o único receio que sua mãe tinha, outro deles 
era o de que Carolina trabalhasse como vigia. Ela arrumou, por meio de um amigo, a inscrição 
em um curso com a garantia de emprego na SACEL (empresa de segurança privada de Sergipe); 
quando sua mãe soube, não só a proibiu como destratou o amigo de Carolina. Seria por proteção? 
Por autoridade? Carolina procurava emprego, queria trabalhar. 
  A aproximação de Carolina com esses serviços é tanta que, ao falar da disciplina de que 
mais gostou no primeiro ano de Segurança, não hesita em dizer que foi Eletricidade, ao contrário 
de Emília que a elege como a pior. Carolina cita que a melhor aula do curso foi a visita feita à 
CHESF, ao passo que Emília comenta rapidamente que não participou da visita. Para Emília a 
melhor disciplina do curso foi Segurança do Trabalho I e II. Mas destaca que a mais desafiadora 
foi Oratória dada a sua timidez.
  Aqui começamos a perceber que uma quer cursar mesmo é Eletrotécnica e a outra continuará 
em Segurança.  Há de se dizer que a diferença mais notável entre as duas é a das preferências 
criadas ao longo da vida. Questionadas sobre os relacionamentos que mantêm na instituição 
escolar, Carolina cita sua preferência por estar entre os meninos e Emília, entre as meninas. 

Não conhecia ninguém no curso, até a minha melhor amiga lá da escola 
é Rafa, eu a conheci lá na aula da senhora quando a senhora fez a gente 
se juntar pra se apresentar e a partir desse dia a gente ficou amigas 
(Emília, entrevista).
Eu gosto de brincar com os meninos, eu brinco com eles... Os meninos 
me tratam como irmã. Me dão apoio, conversa, me dão conselho 
(Carolina, entrevista)
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  Isso não se configurou pela primeira vez no IFS, trazem das suas experiências anteriores 
adquiridas na família, na escola, na igreja etc. Carolina comenta que sempre brincou com 
meninos, no ensino médio jogava futsal e lutava capoeira, atividades realizadas normalmente 
com rapazes.

Eu me sentia à vontade com eles também, mesmo às vezes sem conhecer, 
tinha outros que falavam que quando me viam jogando queriam jogar 
também, que dizia que era boa jogadora, então pra mim assim era um 
orgulho, mas eu nunca tive oportunidade assim, de minha mãe ir assistir 
um jogo meu, porque ela não gostava, meu pai porque não podia, meu 
irmão porque dizia assim que era coisa de menino e não era coisa de 
menina. (Carolina, entrevista)

   De acordo com ela, é difícil compor amizades com mulheres, pois com mulheres “rende 
muita fofoquinha”. 
  No IFS, sente-se bem em estar com eles a tal ponto de ser identificada como um deles:

Com mulher eu sou mais afastada, sou insegura de conversar, e os meninos 
não, eu converso tudo. Os meninos faz “você parece um menino”. Os 
meninos até perturba comigo, “você parece um menino, fica no meio da 
gente”. Os meninos da sala de segurança mesmo. Vinícius mesmo, até 
o Diego aí dizem assim “Cida, você a gente não tem vergonha de dizer 
nada, de falar na frente de você”, coisas até das meninas mesmo eles fala, 
das namoradas também, que tem” (Carolina, entrevista)

  Quando indagada se há um porquê para gostar mais dos rapazes do que das moças, ela diz:

Eu gosto de tá no meio deles, e assim, sempre me acostumei com isso, 
não sei se porque nunca tive irmã, mas meu irmão, assim, meu irmão 
não é muito ligado comigo, eu sinto aquela falta, e procuro mais os 
meninos que as meninas, porque assim, eu às vezes eu procuro meu 
irmão e meu irmão não me abraça, não me aceita (Carolina, entrevista).

  Além disso, não esconde que sempre amou mais seu pai do que sua mãe. Seu pai sempre se 
mostrou mais compreensivo com os esportes que praticava ou com situações difíceis como, por 
exemplo, a de enfrentar uma gravidez precoce e um aborto. Apesar desse carinho pelos rapazes 
do curso, ela acaba por revelar que foi no IFS que conheceu a sua primeira amiga, mas tal amiga 
também gosta de estar com os rapazes.
  Atualmente, seu trabalho é o de manutenção veicular e trabalham com ela somente rapazes. 
Então, facilmente convive com os homens quer no trabalho quer na sala de aula. 
  Ao contrário, Emília, na escola, não quer saber de brincadeiras com os rapazes, se um 
vem com conversa, ela logo o afasta: “só às vezes vem um ou outro tirar uma brincadeirinha 
comigo, mas eu aviso logo assim: rapaz, o meu marido é ciumento, eu tenho mais amizade 
com os casados”. No trabalho, é auxiliar administrativo trabalha diretamente com uma mulher 
que exerce a função de gerente. Emília não tem irmãs, é muito próxima de seus irmãos e sente 
por eles profunda admiração. É casada com um bombeiro, segundo ela, um homem muito 
inteligente e estudioso. Mas tais sentimentos não a fazem querer ter amigos homens. A ideia 
de ser casada é suficiente para afastá-los de maiores contatos. Na entrevista fala também que 
conheceu uma grande amiga no IFS. 



177

  As amizades na escola são muito importantes para ambas as alunas. Por exemplo, para 
Emília: “Lá na escola técnica o que eu mais gosto são os amigos, eu gostei muito dessa turma 
não tem nenhuma pessoa que eu diga: ah! eu não vou com a cara”.
  No caso de Carolina, chegam a ser fundamentais para que ela permaneça no curso. É 
com os amigos que pode contar não só nas suas dificuldades do estudo como também nos seus 
problemas de ordem pessoal, como as crises de seu casamento. Embora mencione ter duas 
amigas no curso, é com os rapazes que se sente mais à vontade para “desabafar” e é deles que 
julga receber o carinho que gostaria de ter em casa mas que não tem.

Como eu disse Marcelo, Vinicius, Diego, Welberton,  são pessoas que 
me tratam como irmã. Me dão apoio, conversa, me dá conselho: “Cida 
é por esse lado”, ele não tá dizendo que é por esse lado só por interesse 
de você ter alguma coisa, mas ele tá dizendo pra lhe prevenir e por ele 
ser homem também. (...) com esse meu marido que eu tô mesmo, os 
meninos sabem sobre meu lance com ele, ele briga muito comigo, eu 
brigo muito com ele, e às vezes a gente tá brigado (...) Toda mulher 
precisa de um carinho, às vezes eu tenho carinho na escola e não tenho 
dentro de casa, sabe, carinho de pessoas próximas (Carolina, entrevista).

  Carolina, em virtude do curso de segurança do trabalho, conseguiu recentemente ser 
contratada por uma empresa e está a trabalhar com “suspensão veicular”, mas também faz 
a parte dos serviços de recepção e de administração. Mesmo com essas três funções, arranja 
tempo para observar os mecânicos trabalharem e já pensou em pedir uma vaga para ficar como 
mecânica e abandonar a que ocupa. Diz que precisa amadurecer essa ideia para pedir a troca 
no momento oportuno, pois julga difícil a empresa aceitar essa proposta afinal só há homens 
trabalhando na mecânica. Segundo ela, funcionários da empresa lhe aconselham estudar mais, 
fazer o curso técnico e cursar o superior. Entrar numa universidade também é intenção de sua 
mãe, mas para Carolina essa hipótese ainda é remota. Entretanto, não nega que no futuro isso 
possa vir a acontecer. 
  Considerando que Carolina só começou a trabalhar quando o pai faleceu em 2006, o 
trabalho na empresa de manutenção é a sua terceira experiência como trabalho formal. Havia 
tido duas experiências de trabalho. Uma como assistente de odontologia de onde só traz péssimas 
recordações e outra no DETRAN. Como auxiliar administrativo no DETRAN, o emprego 
durou quase dois anos, mas houve mudança de governo e, em virtude disso, uma redução no 
quadro de funcionários, fato que a fez ser demitida (não era concursada). Como assistente, o 
emprego era tenso, pois seu chefe era um parente, uma tia; o fato de misturar relações familiares 
com profissionais não foi positivo. Passou muito tempo desempregada e esse período lhe fez 
muito mal. Há de se ressaltar que, desempregada, desenvolveu algumas atividades como as 
de vender produtos da Avon e Natura (empresas cujos produtos são basicamente cosméticos) 
e os de vender bijuterias e sandálias, as quais ela mesma fabricava. Tudo isso a fim de estar 
trabalhando e recebendo dinheiro. Curiosamente só não recebia dinheiro, ou melhor, pagamento, 
pelos consertos elétricos que fazia na casa dos amigos. Esses não eram considerados como 
seus trabalhos.  As atividades de venda pouco a satisfaziam, entediou-se bastante devido ao 
desemprego, chegando, inclusive, a ficar deprimida. Entrar na escola fez-lhe muito bem, 
inclusive, para afastar a depressão. Agora, no final do segundo período do curso, estava muito 
contente, pois, além da escola havia o trabalho.
  Outro assunto que nos chamou a atenção na entrevista delas é o fato de comentarem 
sobre os serviços domésticos e sobre os cônjuges. Nas pesquisas que versam sobre relações de 
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gênero, trata-se de lugar comum as reclamações que, atualmente, as mulheres fazem da dupla 
ou tripla jornada que exercem para se manter no ambiente público. Unida a essa constatação, 
outra também muito comum é a de seus companheiros pouco ou nada contribuírem com os 
afazeres domésticos ou com os cuidados com os filhos. Nas falas colhidas, tais manifestações 
aconteceram e tornou-se evidente o desacordo que há entre os cônjuges no que diz respeito aos 
trabalhos domésticos, afetando, assim, a vida estudantil das entrevistadas. 

É muita correria, é muito difícil porque eu sou mãe, esposa, dona de 
casa, trabalho e estudo, muita correria. Acordo, tenho que cuidar de 
Nicole, aí pego Nicole, levo lá pra menina que toma conta aí vou para 
o trabalho, quando é meio dia volto pra pegá-la,  almoçar,  levar pra 
escola ai voltar pro trabalho, saía do trabalho, pegar ela direto na escola 
ai quando chegava em casa tinha que cuidar da casa, lavar a louça, dá 
uma ajeitada, cuidar da janta e correr pra escola ai quando chegava 
10:00, 10:30, 11:00 horas ia comer de novo e cuidar no almoço do 
outro dia. (...) meu marido sabe cuidar de casa, cozinhar, sabe cuidar de 
Nicole mas só faz quando ele quer (Emília, entrevista). 
Meu marido não faz nada, se lavar um prato eu acho que cai as mãos, 
não pega num prato, ele pega pra botar na pia, eu chego em casa a pia 
tá lá. (Carolina, entrevista)

  Quanto a isso, Marrero (2009) chama atenção para as diversas estratégias que as mulheres 
precisam montar cotidianamente. Normalmente, essas estratégias englobam considerações 
laborais, acadêmicas, domésticas e afetivas. Dentro de uma família se manifestam o tempo inteiro 
as correlatas manifestações de poder, isto é, relações de forças de pequenos enfrentamentos 
presentes comumente no envolvimento entre homens e mulheres. (FOUCAULT, 1984) 
“Microlutas” sim, mas longe de ser esse o motivo para pensar em desistir de estudar ou de 
trabalhar. Se os esposos não partilham os trabalhos, elas partem para outras estratégias: ignorá-
los e buscar ajuda com as mães delas: “Então, pra eu não ficar me aborrecendo deixo-o (o 
marido) de mão; o que dá pra fazer eu faço, agora eu não tô fazendo comida não, estou vindo 
almoçar aqui na minha mãe” (Emília, entrevista).
  É com a mãe que dividem as tarefas da casa e é em virtude dessa necessidade que, 
curiosamente, preferiram morar perto dela. São outras formas de poder que começam a ser 
desenhadas: primeiro, o não enfrentamento aos maridos, como se discutir com eles, por conta 
disso, não valesse a pena, ou seja, não se consegue fazer com que eles executem os trabalhos 
domésticos por meio da discussão. Segundo, somar-se a outra mulher para obter ajuda. Uma 
mulher que, certamente, até acha estranho que sua filha não execute os afazeres, mas compreende 
que ela precisa estudar e trabalhar fora de casa. Tanto a mãe de Emília quanto a de Carolina 
nunca trabalharam fora de casa e sua formação estudantil não passou do ensino fundamental 
menor, mas não só se colocam à disposição para ajudá-las como também acham prestigioso 
a filha estudar no IFS. Terceiro, admitir que a casa fica muitas vezes uma “bagunça” e não 
frustrar-se com isto.

Se eu me mudar, ficar longe da minha mãe, a casa fica virada pro ar. 
(Carolina, entrevista)

Mas eu moro aqui do lado por que fica mais porque fica uma coisa mais 
fácil de mim por conta de Nicole eu não moro na casa dela mas tudo 
que eu preciso é aqui, é como se eu morasse, só por isso porque eu 
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queria morar em outro bairro, mas quando eu penso que vai dificultar 
tudo, então deixa quieto porque a minha vida está tão corrida que eu não 
tenho tempo (Emília, entrevista).

  Porém, nem tudo é tão resoluto. Se no final de semana não há aulas nem expediente no 
trabalho, o justo é que Emília e Carolina, na concepção das respectivas mães e esposos, se 
voltem para a casa. Mas como, se estão cansadas e se precisam estudar para as provas? Como 
se até prefeririam passear? O fato é que, diferente de suas mães, Emília e Carolina consideram 
os afazeres domésticos tarefas de todos que habitam a casa, mesmo porque somente assim a  
vida delas será mais tranquila.

Hoje eu tô casada, mas mãe me ajuda ainda, ela faz as coisas ainda, 
assim ela diz “eu só não vou lavar sua roupa, mas o resto eu faço”, ela 
briga, briga, mas faz sabe, e depois fica “vá lavar sua roupa”, quando 
chega no final de semana então, que eu trabalho no sábado até uma da 
tarde, aí quando eu chego em casa ela já começa, “tem coisa pra fazer 
na sua casa, vá varrer a casa, vá fazer isso, vá fazer o que você não fez 
a semana toda (Carolina, entrevista).

  A partir dos anos sessenta, de acordo com Vaitsman (apud GONÇALVES, 2010), no Brasil, 
os/as pais/mães orientavam as filhas para os estudos, o casamento e a profissionalização, nesta 
ordem. Atualmente, a ordem está alterada, mas como afirma Gordon (apud GONÇALVES, 
2010), não raro, pais e mães traduzem mensagens contraditórias às suas filhas. As mães, 
sobretudo, incentivam a educação escolar e a busca do autossustento e, ao mesmo tempo, 
enfatizam a importância de serem competentes como esposas e donas-de-casa.
Essa relação que mantêm com a mãe e com o esposo repercute no exercício da vida acadêmica 
como empecilho, desafio, estímulo ou escape das desavenças do casamento. Isto só nos leva 
à constatação de como a singularidade não se constrói isolada das contingências. Vivemos 
em uma rede de relacionamentos e estabelecemos com todos os membros dessa rede uma 
relação de poder. As interrogações acerca de particularidades como sobre seu curso, sobre suas 
perspectivas traziam à tona os discursos maternos, maritais, paternais etc. Uma ação entre os 
sujeitos A e B não se restringe somente ao espaço deles. Ela repercute em outras ações e em 
tomadas de decisão, por isso, em um discurso que se propõe a falar de si, inevitavelmente, fala-
se também do outro.
  Outro assunto na entrevista é o estágio como parte da grade curricular. Sobre ele Carolina 
diz não estar pensando ainda. Já Emília diz estar providenciando-o. O estágio em Segurança do 
Trabalho pode ser feito a partir do terceiro período do curso. Emília, por exemplo, no início do 
curso, procurou o esposo de uma amiga para conseguir um estágio na Petrobras. Este comentou 
que no setor das embarcações não estavam aceitando mulheres. Em virtude de sua “timidez” 
pareceu-nos pouco provável que ela se dispusesse a passar quinze dias fora de casa, entretanto, 
ao ser indagada sobre isso, disse não ser nenhum empecilho uma vez que adora viajar: “Ah, 
como eu queria arrumar um trabalho pra viajar. Queria muito.”
  A única coisa que comentou em virtude de um possível emprego/estágio em alto mar, 
distante de casa, foi a provável perda do esposo que provavelmente não aceitaria suas idas. Mas 
o comentário feito foi: “entre um emprego e um marido, melhor ficar com o emprego”.
  É aqui que se observa certa contradição, pois, no início da entrevista, Emília havia se 
definido como tímida e dos meados para o fim da entrevista passa a definir-se como “mandona”, 
como uma pessoa que argumenta sobre aquilo que deseja, convencendo os amigos, como a que 
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lidera as equipes montadas na escola na hora de realizar os trabalhos acadêmicos, como a que 
sabe ser paciente para aguardar o momento exato de insistir em sua ideia ou a de desistir dela e 
acatar a do outro, como aquela que tomaria decisões independente das do marido.
  Tais contradições, longe de serem excludentes, pareceram-nos revelar a típica dinâmica do 
sujeito, dos desejos e das ações que o movem em diferentes circunstâncias. Ela vai elaborando seu 
discurso de “tímida” ou de “mandona” de acordo com o que vai experimentando e vivenciando. 
  Quanto à Carolina, embora tenha dito que não pensa no estágio, está muito satisfeita por 
ter conseguido um emprego supostamente na área de Segurança do trabalho. Conta, como 
dissemos, que sua maior experiência foi ter conhecido a Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco (CHESF). Maior que tal satisfação foi a de ter visto uma mulher eletricista. Certa 
feita, no caminho de volta para casa lá estava uma eletricista subindo numa escada para trocar 
a fiação de um poste. Diz que parou e ficou assistindo à cena. Sua emoção foi enorme porque 
imediatamente imaginou que, se tiver oportunidade, poderá somar-se àquela eletricista. Se não 
houver, permanecerá na área de Segurança do trabalho. O fato é que está disposta a trabalhar, 
só não quer voltar a ficar desempregada. 
  Nos discursos colhidos, não foi possível perceber o papel de vítima. Faz-se presente o 
discurso de batalhadora. Os homens não aparecem como vilões. Aliás, aqueles que exercem 
a função de esposo e a de irmão apareceram interferindo bastante em sua vida, mas isso não 
significou atrapalhar a vida profissional, ao contrário, pareceu-nos que justamente o conflito 
que tiveram com eles serviu de estímulo para prosseguir a carreira.
  Não está no discurso ser heroica ou desbravadora, pois ser técnica em Segurança do 
Trabalho é visto como absolutamente normal, isto é, um exercício profissional como qualquer 
outro, o que elas querem é se profissionalizar, sustentar a si (e a filha, no caso de Emília). 
Essas alunas não se sentem masculinas ao pensar em fazer algumas atividades historicamente 
exercidas pelo macho, como a de trabalhar em alto mar, em manutenção de veículo ou ter 
uma vez escolhido Eletrotécnica como curso. Sentem-se mulheres, aspiram e trabalham como 
profissionais e, se tais características alguma vez foram mais ou melhor desempenhadas por 
homens, Emília parece não se dar conta disso e Carolina reconhece que há muito a mulher já 
assimilou tais traços e hoje o que falta é mais oportunidades para elas. Elas trabalham e estudam 
porque desejam dar sentido à vida e, principalmente, porque precisam de dinheiro e bem-estar. 
Terem abandonado um curso por outro foi uma estratégia para se manterem estudando, para 
estarem no IFS se profissionalizando. Se, por um lado, no caso de Emília, o irmão lhe sugeriu 
o curso de Eletrotécnica, por outro, fora ela mesma que decidiu abandoná-lo, escolhendo, 
consequentemente, outro, submetendo-se mais uma vez a uma prova de seleção.
  Quanto à Carolina, sua mãe a inscreveu em Segurança, mas permanecer nele é também 
uma decisão sua. Uma decisão que não depende mais da mãe. Além disso, está ciente de que, se 
para crescer na empresa ou trocar de emprego, for necessário fazer outro curso, está disposta a 
prestar mais uma vez exames para o curso superior ou para o técnico em eletrotécnica. 
  Portanto, ficar somente em casa cuidando do lar está distante de seus projetos. Na realidade 
almeja prosseguir nos estudos, ou melhor, obter uma melhor colocação profissional até mesmo 
porque pretende cursar o superior. Essa sua postura aponta para relações de poder construídas e 
desconstruídas tanto na família como na escola, mas, certamente, cabe ao sujeito, feminino ou 
masculino, inserir-se ou não nos processos de construção e desconstrução de gênero, de trabalho 
e de poder. As entrevistadas Emília e Carolina consideram que a escolha da profissão independe 
do sexo. Todas as profissões podem ser exercidas por quem tem capacidade e vontade: “Hoje 
em dia, não acredito que ser homem ou ser mulher atrapalhe o exercício de uma profissão, acho 
que isso é coisa do passado, tem tanta mulher fazendo melhor que homem” (Emília, entrevista).
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  As duas últimas alunas entrevistadas estudaram o ensino médio também em escola pública. 
Anne em uma escola federal sergipana e Nadi em uma escola estadual baiana. Coincidentemente, 
ambas reclamam bastante desse período escolar, a primeira diz não ter se sentido bem diante da 
sistemática que os professores adotavam em sala de aula nem aprovado o comportamento de 
seus colegas em sala de aula, alega, pois, ter sido um período “muito triste”. A segunda reclama 
bastante do descaso do corpo docente, da ausência dele em algumas disciplinas entre outras 
coisas, mas, ao invés de tristeza, foi lá que começou a exercer seu espírito de liderança:

Eu mal tive aula de física e olha que eu faço Física Médica! Então desde 
a época do vestibular eu tinha muita dificuldade em física, a professora 
chegava escrevia duas coisas no quadro e ia embora, eu tentava brigar, 
ia pra diretoria e ele sempre dizia que ia na secretaria de educação 
mas, é a mesma coisa que nada, nunca tomavam providência. Eu era 
a revolucionária no meio de um monte de gente boiando... Matemática 
também eu fiz uma base muito boa no ensino fundamental mas em 
compensação no ensino médio que era quando eu precisava eu fiquei 
muito decepcionada porque não aprendi nada, química pior ainda, 
biologia igual, eu acho que eu tive bem português e mais ou menos 
assim redação, mais ou menos assim, e uma ou duas matérias a mais 
(Nadi, entrevista).

  Foi em meio a esses problemas que Nadi resolveu ter aulas de reforço para poder suprir as 
aulas precárias. Estudava o último ano do ensino médio pela manhã, pré-vestibular pela tarde 
e curso de inglês pela noite, foi assim a sua jornada para entrar no Instituto e na Universidade. 
  Além do IFS, Nadi e Anne são matriculadas como alunas na UFS. Ambas elogiam o IFS. 
Anne revela ter descoberto o gosto pela área de informática no Instituto, inclusive desiste de 
cursar o superior porque julga obter mais conhecimentos neste curso do que no superior. No 
Instituto, ela se dedicou não somente às aulas mas também aos diversos estágios que lhe foram 
ofertados durante esses dois anos. Abandonou o curso de Design Bacharelado na UFS quando 
foi aprovada no concurso para o curso subsequente em Informática no IFS. Após um ano, 
consciente da sua identificação com esta área, presta vestibular para ciências da computação, 
mas também vem a abandonar o curso porque este atrapalharia os estágios que desenvolvia 
no IFS. É verdade que além do curso no IFS outros fatores provocam a desistência do ensino 
superior, entre eles, o fato de ser Design um curso novo na UFS e, como consequência disso, 
ter problemas estruturais na implantação, além do mais, a UFS faz-lhe “reviver” o que passou 
na época do ensino médio, “sofrimento” pelo qual não gostaria de passar. Em suma, admite que 
passou nos vestibulares “por passar” pois queria provar aos familiares e aos amigos que tinha 
capacidade para tal feito. Optou pelo curso técnico porque também o IFS é uma instituição 
federal e porque desde o início do curso sentiu-se bem. Ressalta que pretende cursar o superior 
e está se preparando para fazê-lo em outro estado.
  Nadi no final de 2009 havia se inscrito para dois vestibulares – UFBA e UFS – e dois 
cursos técnicos subsequentes – IFBA e IFS –. O primeiro resultado de aprovação publicado foi 
o do IFS e, consequentemente, fora o primeiro em que se matriculou. Posteriormente também 
recebeu resultado positivo das outras instituições federais e, embora morasse com sua família 
na Bahia, optou por Sergipe em razão de nesse estado ter condições de cursar os dois – o 

6.4 CONVICÇÃO, A MELHOR ESCOLHA
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superior e o técnico –. Como Salvador é uma grande cidade, a distância entre o IFBA e a UFBA 
seriam barreiras para que a mesma estudasse nos dois lugares. Aqui em Aracaju, segundo ela, 
foi possível não só estudar nos dois locais como ainda se matriculou em um curso de dança e se 
empregou como revendedora de produtos cosméticos em domicílio. 
 Nadi fez do IFS o seu lar, passou a estudar e a participar de um grupo de pesquisa com direito 
à bolsa PIBIC. Sobre o curso da UFS, além de expressar o fato de ter por lá poucos amigos, tal 
como Anne, Nadi queixa-se da estrutura do curso da UFS: “a universidade não dá apoio, falta 
estrutura, você acaba se desestimulando, é muita bagunça, muita desorganização, então, da UFS 
não gosto tanto”
  Apesar da satisfação imensa que nutrem pelo IFS, não escondem, quando indagadas, os 
problemas existentes no instituto. Tal como nos grupos focais, ambas registram falhas que 
comprometem a formação acadêmica. Em informática, Anne comenta sobre as tecnologias 
arcaicas que o curso oferece, o que realmente dificulta a formação de um programador: 
“Ninguém mais utiliza! Aqui só utilizam tecnologias velhas. É um curso que devia tá sempre 
mudando porque tecnologia exige atualização”. Além disso, tal como Aurélia, registra o fato 
de ser o curso no IFS destinado à programação em detrimento de manutenção.  Diz ela que foi 
nos estágios onde aprendeu verdadeiramente suporte e manutenção de computadores. Ao ser 
questionada sobre o porquê de o curso não atualizar-se, ela responde: “resistência, os professores 
são resistentes. Há professores que estão aqui e vão continuar embora não sejam competentes”. 
Ao ser questionada sobre o que realmente a faz permanecer no curso, alega: 

É porque aqui foi o ponto de partida, deu pra descobrir novas coisas em 
relação à informática, e mesmo tendo as falhas, tem coisas boas, tem 
professores que querem ensinar mesmo, pessoas que querem mudar, 
então, a partir do curso eu consegui estágio né, descobri coisas novas, 
por exemplo, manutenção que aqui não dá, pois o curso é voltado mais 
pra área de programação,certo estágio aprendi manutenção e é isso é o 
ponto de partida, entendeu? (Anne, entrevista)

  
  Quanto a Nadi, fez o curso porque realmente é o que sempre quis:

Então vou fazer física e aí vi que eletrotécnica era o curso mais 
parecido com aquilo que eu achava que deveria ser, que eu queria, e fiz 
eletrotécniva e me surpreendi, hoje eu amo o curso muito mais que a 
própria faculdade, é um curso que é uma coisa diferente ver uma mulher 
subir em poste, imaginar uma mulher numa linha de transmissão, eu 
acho que o perigo a questão do desafio não saber nada e querer aprender 
de alguma forma de ser diferente nesse meio eu acho que foi isso que 
me levou a fazer eletrotécnica (Nadi, entrevista).

  Mas também faz sérias críticas ao Instituto:

A escola em si nao dá estrutura, a escola tem o CIEE que é o programa 
de estágio que dá emprego mas as empresa faturam, o CIEE não 
repassa pros alunos, os laboratórios estão sucateados pelo menos na 
área de eletrotécnica e de eletrônica, motor velho, coisa velha, sabe? 
também tem professores que não ensinam estão aqui só pra passear e 
isso atrapalha o aluno porque quando você sair técnico claro precisa de 
experiência pra poder colocar o conhecimento técnico em em prática, 
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entendeu? mas como em geral é boa, não tô pagando, tô com meu 
diploma de federal, entendeu? (Nadi, entrevista)

  Apesar de estar estudando há quase dois anos, Anne não se deu conta de que estava em 
uma carreira considerada masculina. O curso por meio dos estágios lhe possibilitou acreditar 
em sua inserção no mercado de trabalho. Anne participa, atualmente, de dois estágios, ambos 
remunerados. Um é no CPD de uma grande empresa de construção civil sergipana e outro é na 
CTI do IFS (onde já estagiaram as estudantes Aurélia, 2ª entrevistada, e Vanessa, GF1). Relata 
com satisfação o que já foi aprendido durante suas atividades nos estágios: 

Eu cuido do site, dou treinamento ao pessoal do setor que quer alimentar 
o site na área dele, e também cuido da atualização de documentos do 
site, instalações etc. Tem sido muito bom o estágio, aprendi muito. 
Participei de alguns cursos por conta do estágio como, por exemplo, 
WI que é um framework, é uma tecnologia assim pra melhorar, pra ser 
mais rápida a criação de programas digamos assim, certo? (...) assisti a 
uma palestra muito boa também, uma metodologia de desenvolvimento 
de software, certo? (Anne, entrevista)

  Por fim, revela que também foi nos estágios que definiu não mais querer aprofundar-se em 
manutenção, mas partir para outras áreas. Anne faz estágio desde que se matriculou no IFS e diz 
que quando começou a estagiar “nunca tinha visto uma pecinha, não sabia de nada. (...) nunca 
tinha visto uma memória, um HD, mesmo assim eles me deram oportunidade, disseram que iam 
me ensinar, aí aprendi um pouco lá e mudei de estágio, fui pra outro”. Hoje, o estágio que faz 
na empresa já se transformou em emprego com “carteira assinada”.
  É uma aluna que ainda não concluiu o curso, mas que já se integrou à equipe de funcionários 
da empresa de construção civil. Já possui promessa de, tão logo conclua o curso, ser promovida 
para uma função que lhe permita ganhar mais. Anne diz sentir-se bem remunerada (afirma 
ganhar, na empresa, dois salários mínimos e trabalha apenas 24 horas por semana; ao passo que 
no estágio do IFS trabalha 12 horas por semana e recebe em torno de 50% do salário mínimo). 
  Ao contrário de Anne, Nadi demonstra consciência de que está em uma carreira cuja 
maioria é homem. Sabe disso, mas não se intimida, pois nunca precisou de seus colegas de 
turma para obter maiores chances em nota ou em aprendizagem. Destacou-se em sala de aula 
como uma boa aluna, tirando sempre médias altas. Como dissemos antes, cursava física médica 
na UFS, mas duas semanas antes dessa entrevista largou o curso em virtude de uma decisão 
muito importante na sua vida:  seu primeiro trabalho. O trabalho foi graças ao curso técnico de 
eletrotécnica que está na iminência de concluí-lo. O horário do trabalho chocou com o do curso 
superior, ela decididamente abandona o curso e já planeja prestar vestibular para um curso 
noturno. Quando lhe perguntamos se vale a pena, ela prontamente nos responde que o retorno 
financeiro “é muito bom”, está ciente de que se concluísse física médica ainda demoraria algum 
tempo para obter retorno financeiro pois precisaria de um mestrado ou doutorado, então, se o 
ganho é para ser mais rápido, o melhor é o curso técnico. Outra coisa que destaca é que o curso 
de fisica média significa trabalhar muitas vezes com radiação, o que se configura num risco à 
saúde. São fatores que apontam a sua maturidade em tomar decisões.
  Quando questionamos sobre o relacionamento em sala de aula, Anne conta que há dez 
alunos e duas alunas em sua turma, esta é uma das maiores turmas de concludentes do técnico 
subsequente em informática que o IFS já possuiu. Todas as tumas em seu primeiro período 
têm 20 alunos e na conclusão, ao término de dois anos, segundo a CRE, têm em média 5 
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cinco alunos/as. Na entrevista, Anne diz estar ciente do grande número de alunos: “eu sei, os 
professores comentam isso, é porque minha turma também tem muita gente que tá lutando 
também, não desistiu assim tão fácil como os outros que entraram junto com a gente”.
  Questionada sobre o convívio em sala de aula, afirma ser bom e quando enfatizamos sobre 
o fato de serem apenas duas meninas em sala de aula, comenta não ser isso um problema, a 
convivência com os rapazes é estável e confortável, nunca houve constrangimentos. Porém, 
há um episódio que se sobressai: os rapazes conversam sobre paqueras. Ou melhor, o fato que 
realmente se sobressai é que eles não se “incomodam” com a presença dela em sala de aula e 
falam sobre “meninas” como se estivessem simplemente “entre eles”. Quanto a sua colega de 
turma, pouco assiste às aulas, então, Anne é a única mulher a participar das rodas de conversa 
nas quais prevalecem os assuntos direcionados pelos rapazes.
  Sobre a possibilidade de namoro ou “paquera” com algum colega de classe, ela ri, diz ser 
respeitada, só haver amigos: “eles me respeitam, nunca dei liberdade.”
  Conversar ou discutir sobre assuntos inerentes à prática da informática é uma situação que 
acontece apenas em sala de aula na presença dos professores. Diz Anne que aprende muito com 
os colegas, nos trabalhos desenvolvidos trocam informações e que como muitos deles estudam 
na UFS, acabam por trazer o que estudam por lá acrescentando informações que ela não possui. 
Não se considera a mais inteligente nem a mais aplicada da turma, ao contrário, diz existirem 
em sua turma não só alunos que cursam o superior como os que trabalham há muitos anos na 
área de informática.
  Sobre a relação com os professores, diz ter tido um conflito com um deles em virtude 
da formação religiosa dela62. Com outro teve boa convivência, era o professor da disciplina 
linguagem pascal com quem teve pela primeira vez aulas de programação, isto é, “foi a primeira 
disciplina que gente começou a programar mesmo o computador, né?” É uma disciplina que 
cursou no primeiro período e na qual boa parte dos alunos reprovou “mas eu não tive problema 
passei com média dez e ponto sobrando”. Ao falar do professor, salienta sua admiração não 
exatamente pela competência dele, mas pela disponibilidade que teve para com ela, foi o fato 
de ele se aproximar dela para ajudá-la: “gostei dele, me ajudou com um projeto de uma empresa 
bem famosa na área, a IBM, aí eu precisava de um professor pra me auxiliar, aí me ajudou e tal, 
é um professor bom, gostei, boa pessoa e tal.”
  Anne não gosta das disciplinas que envolvem cálculo. Ela, inclusive, relutou algumas 
vezes escolher Desenvolvimento de Sistemas porque lhe diziam ser um curso que priorizava 
cálculos. Tal como, Aurélia, afirma que é um engano. Exige-se lógica: “não vi quase nada de 
cálculo, só tem o quê? Lógica, lógica no primeiro período, mas não tem cálculo nenhum. O 
cálculo que tem é coisa básica para poder construir um programa, sei lá, se x é maior que y 
como coisas mais lógicas”63. 
  Na universidade, além dos fatores mencionados que justificam o abandono do curso 
superior, nos meados da entrevista ela também expõe que a desistência do segundo curso 
superior – Ciências da Computação – se deveu também à ojeriza que sente por cálculo: 

“desisti de Ciências da Computação há umas semanas atrás, 
recentemente. Eu fui nas primeiras semanas de aula, depois vi que teria 
aula de cálculo, aí na primeira aula foram, falaram o que a gente ia ver, 

62 Anne é adventista e o conflito a que se refere deveu-se ao motivo de não assistir às aulas ministradas pelo 
professor que ocorriam às sextas-feiras pela noite. Esse conflito,inclusive, só se resolveu judicialmente.
63 O fato de os cursos de informática não exigirem “muito cálculo” nos causou estranhamento. Resolvemos, então, 
procurar uma professora da área para esclarecer-nos esse fato. As perguntas e respostas estão no anexo B.
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aí eu vi que não ia dá certo, aí eu vi, logo de cara, que cálculo não era 
comigo” (Anne, entrevista).

  No IFS, existiram disciplinas em que teve dificuldades, que lhe exigiram esforços como, por 
exemplo, no período em que concedeu a entrevista, cursava Conhecimento para Web ministrada 
por uma professora de quem está gostando bastante. Apesar de ser uma disciplina difícil, destaca 
a competência da professora em virtude de trazer a inovação ao curso, destaca o carisma da 
professora cujas atitudes relevantes são respeito e compreensão, de acordo com Anne.

Quando estava no terceiro a gente perguntava como era a professora 
do quarto e então diziam que ela era muito boa, dava relação com Web, 
objeto, e esse período ela tá vendo nossas dificuldades, ela entende, tá 
sendo bem compreensiva porque se não a gente sairia do curso sem ter 
feito sistema mesmo de verdade, sem ter aprendido alguma coisa de 
fato (Anne, entrevista). 

  Ao contrário de conhecimento para web, lembrou-se das atitudes hostis de certo professor de 
lógica cuja dificuldade maior era entender a fala dele. Não nutriu por ele espécie alguma de simpatia. 
  Quanto à família, Anne é a filha mais velha e tem um irmão e uma irmã por parte de mãe 
e um “irmãozinho” e uma irmã por parte de pai. Moram com ela o irmão, que estuda na UFS 
o curso de Engenharia Elétrica, cursou o técnico em Eletrotécnica no IFS mas abandonou-o 
preferindo fazê-lo em uma escola particular, e sua irmã, que estuda o integrado de química no 
IFS. Somente são religiosos Anne, o pai e a mãe. Conta que o desejo por informática talvez 
tenha surgido por meio do irmão. Ele mexia em informática e ela via muito essa cena em 
sua casa. Na escola onde cursou o ensino fundamental, havia salas disponíveis para uso de 
computadores, mas só veio mesmo a confirmar esse gosto quando começou a estudar no IFS: 
“Eu gostava de computador, não sabia exatamente que isso seria um curso, mas eu gostava de 
mexer no computador”.
  Quanto aos professores, Nadi também tece comentário negativos e positivos:

Também tem professores que não ensinam estão aqui só pra passear (...) 
tem professores muito bons que querem fazer com que você aprenda: 
professor Ernestino, por exemplo, sabe quem é, né? Professor Gama, 
professor Isaías, voce precisa ver tiram do bolso deles pra xerox, sabe? 
São comprometidos. São comprometidos demais com os alunos e isso 
também estimula e compensa (Nadi, entrevista).

  Comprometimento, zelo e competência são as características que destaca dos professores, 
e grande mérito deles é estarem sempre empenhados em incentivar os/as alunos/as.
  Por que as escolas não apresentam os cursos a seus/suas alunos/as?
  Anne parece não ter se incomodado por escolher um curso em que estudam muitos homens, 
ela é indiferente a isso, mas acaba por contar a surpresa que teve quando no IFS conheceu duas 
funcionárias da área de informática: “Foi até pra mim uma surpesa ver aqui no IFS na CTI 
duas mulheres trabalhando, senhoras e tal, Manuela e Maria do Carmo, nunca tinha visto uma 
mulher trabalhando nessa área.” Dupla surpresa pois são mulheres e senhoras. Afinal de contas, 
“Lá na Habitacional (empresa de administração imobiliária) só tem eu. Geralmente o setor de 
informática dessas empresas  é pequeno, então só tem eu de mulher. Aqui no IFS, há os meninos 
da área de suporte. Mas de menina só sou eu.” Nos dois estágios de que participa se sente a 
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única. Para nós, foi impressionante saber que estuda numa instituição marcada pelo ensino 
tecnológico, mas sequer conhecia as “senhoras” da área de informática. Desconhece também 
outras estagiárias em informática.
  Nadi, quando veio inscrever-se no concurso do IFS, estava convicta de que desejava 
Eletrotécnica pois era o que mais se aproximava de física e de eletricidade. Sabia também 
que por meio do curso técnico conseguiria mais facilmente um trabalho. Essa ideia de que no 
curso haveria muitos homens nunca a incomodou, sempre teve em mente que deveria escolher 
o que bem quisesse. Nadi é excelente aluna não só na área de exatas como também na área de 
humanas. Escreve e se comunica muito bem. É extrovertida, alegre e gosta de vestir-se bem. 
Tem espírito de liderança e parte com facilidade para novas amizades.
  Sobre sua família, fala da mãe como uma pessoa bastante batalhadora. Sobre seu pai fala 
com certo distanciamento. Conta-nos que viu o pai apenas uma vez quando o visitou no estado 
do Paraná e que hoje já não tem vontade de revê-lo apesar de manter contato, via internet, como 
outras filhas dele. Ao invés do pai, fala com bastante gosto dos tios e primos. Destaca o apoio 
que sempre recebeu de sua família. Especificamente sobre sua mãe, diz que esta sentiu receio de 
ter a filha morando sozinha em outro estado, mas acabou por acostumar-se. Nadi veio morar em 
Aracaju com outros estudantes e logo cedo aprendeu a cuidar de si nas situações mais adversas. 
O modelo é sua mãe por ser uma mulher que a “criou sem marido”, por ser focada no trabalho 
e principalmente por ter estabelecido uma relação de amizade com ela.
  Ao perguntarmos-lhe sobre Eletrotécnica, cuja adesão é de mais meninos do que meninas, 
esclarece-nos que:

Já vi o motor aberto, o motor são vários lotes de fios e aí quando queima 
você tem que tirar todo o lote de fios pesados, corta a mão, machuca 
a mão, sabe? coisas assim não é que não seja trabalho de mulher ou 
trabalho de homem. (...) não posso dizer que há diferenciação ou que 
não há diferenciação, em tudo há, entendeu? Agora, claro assim, existe 
preconceito ainda. Eu graças a Deus não sofri e espero não sofrer mais 
assim do tipo lá na Energisa tem eletricista mulher? Tem uma no meio 
de 130 homens mas tem, entendeu? basicamente todo trabalho pode 
ser mais pesado do que outros, entendeu? Uma mulher poderia estar 
fazendo um projeto elétrico, poderia tá fazendo análise tipo o que eu 
faço, que é uma coisa mais delicada que exige mais atenção. Dizem que 
mulher pode fazer mil coisas ao mesmo tempo que faz bem, homem 
só faz uma se foca demais, a mulher ela tem, ela consegue associar 
tudo mas o homem foca mais em alguma coisa, eu acho que é meio 
ao contrário a mulher consegue focar mais e o homem, não é sendo 
preconceituosa mas esse obviamente se dar melhor num trabalho braçal, 
não que eu não seja capaz também de fazer um trabalho braçal porque 
eu sou, entendeu? (Nadi, entrevista)

  Nadi por toda a entrevista menciona o fato de ter sido o IFS a sua casa. Encontrou na sua 
turma grandes amigos. Sua relação com eles é de intensa amizade no sentido de cuidado, zelo. 

O IFS é como se fosse a minha casa. Meus colegas perguntam: voce não 
vai pra casa dormir não é, você dorme aqui? eu só não tinha um barraco 
pra dormir aqui, porque durante o curso é eu morava sozinha, quer 
dizer sem família, sem ninguém sem um relacionamento afetivo, sabe? 
Então, o IFS foi muito a minha casa, ia pra UFS era uma competição 
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enorme me estressava e tal e aqui não, eu me sinto em casa, entendeu? 
Eu sinto, eu sinto que é meu lar (Nadi, entrevista)

  Sua turma era formada por 27 rapazes e 3 moças, depois uma desistiu. Sobre a colega que 
permaneceu, comenta que ela é acomodada: “há outra menina que estuda na minha sala, ela não 
se movimenta muito pra correr atrás de estágio, de emprego, inclusive uma vez um professor 
perguntou-lhe: ‘oxente menina, tinha uma vaga de estágio por que você não bota o currículo?’ 
aí ela respondeu: ‘ah, não porque eu sou menina e eles só querem homem”. Nadi desdenha da 
atitude da colega, pois sempre desconsiderou esses mesmos cartazes. “A atitude de passividade 
não combina com o perfil de um ou de uma técnica de Eletrotécnica, não é o perfil de quem 
quer ser uma batalhadora”, expressa-nos Nadi. Daí o maior contato ser com os rapazes. Estes 
são menos passivos e em diversas situações se colocaram como seus cuidadores, “irmãos mais 
velhos” Há que se dizer que os rapazes, em sua maioria, eram casados, pais e trabalhadores. 

Eu os tenho como amigos, talvez escapasse de 30 uns dois. Eu acho que 
os meninos todos professora, eu acho que não tenho como agradecer, 
fico muito à vontade se precisar deles, se eu ficar doente e olha que já 
passei mal aqui duas vezes porque fiquei sem comer, esqueci de comer 
e passei mal e aí os meninos agiram como pai, como irmão, é claro que 
tirarn brincadedirinha e tal, mas assim nunca me desrespeitaram, sabe? 
eu acho que isso é muito importante o carinho (Nadi, entrevista)

  Sua relação também expressa profunda admiração por eles, não por serem excelentes 
alunos, mas por serem “chefes de família”.

Porque conviver com homem é diferente do que conviver com mulher, 
menina, menino, conviver só com homem é diferente voce cria uma 
áurea diferente você passa a ter uma visão, um ângulo diferente, por 
exemplo, é a maioria dos meus colegas são casados e tem filhos então 
voce começa a ver a necessidade da responsabilidade, entendeu? como 
aquilo é importante pra eles, pra família deles e pras pessoas que 
dependem deles, então eles acabam estimulando você a querer (...) isso 
me estimulou mais a minha responsabilidade, entendeu? na minha sala 
tem Cláudio que é policial, tem Wesley que é policial, tem bombeiros, 
tem pessoas diferentes, entendeu? Então você aprende a se portar, eu 
mudei muito, eu amadureci, eu cresci muito em relação a isso vendo 
a postura, a gente acaba se espelhando, as atitudes, são pessoas com 
quem eu posso contar, (...) em geral foi uma família (Nadi, entrevista)

  Porém, em dado momento, nos conta uma decepção, um constrangimento por que passou:

Acho que uma vez me chateou muito, mas assim eu não deixei 
transparecer, uma brincadeirinha que fizeram na sala é: ‘você não vai 
ser ninguém’, você não vai se formar, vai virar caixa livre, caixa de 
supermercado, (...) Porque os meninos, é homem né? Homem tem 
uma perversidade maior na hora de brincar, são brincadeiras mais 
pesadas, entedeu? (...) teve uma vez que eles tavam brincando do que 
eu seria se não fosse técnica em eletrotécnica e aí ficaram perturbando 
e tal (Nadi, entrevista)
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  As conversas a que se referiram as meninas do integrado de Eletrotécnica no GF4 parecem 
ser as mesmas que acontecem no curso subsequente noturno. Embora sejam alunos com idade 
diferente, o teor assemelha-se: “Eles brincam entre si, eles não me veem, quer dizer eu acho que 
eles me veem como mulher, mas eles me sentem hoje como homem, então eles  podem falar 
palavrão, podem falar brincadeiras pesadas que eles vão achar que eu acho isso normal, só que 
eu não acho normal” (Nadi, entrevista).
  Outra coisa a que se reporta é ao fato de fazer os trabalhos e ter de colocar os nomes deles 
ou de fazer os trabalhos com tanto esmero dedicando-se até à exaustão e, posteriormente, os 
professores não lerem o trabalho de ninguém e atribuírem a mesma nota para todo mundo.
  Quando perguntamos-lhe por que se submete a tudo isso, responde:

Porque sabem que eu não vou deixar o trabalho, a responsabilidade pros 
outros, eu não vou confiar, eu não confio, (...) eu gosto de me dar bem 
com todo mundo, sabe? não é uma coisa que vai me diminuir mas tem 
vezes que extrapola né? você dá a mão quer o braço inteiro. Mas assim, 
eu não ia deixar de tirar 10, eu não ia arriscar tirar o meu dez só pra 
eles também não tirarem, sabe? eu não tenho isso em mim se eu posso, 
como eu vou dizer, a senhora entendeu isso?

  O objetivo era alcançar bons resultados, enfim.
  Nadi foi de todas as entrevistadas a que realmente prestou atenção quando lhe foi apresentado 
o objetivo da entrevista, ela pareceu entender de que se tratava dos estudos em torno de gênero. 
Tanto que, quando sinalizamos concluir a entrevista, fez questão de se pronunciar diretamente 
quanto ao preconceito de gênero presente muitas vezes nas escolas e empresas. 

Só pra complementar, eu acho que talvez te ajude, assim eu vejo hoje 
que eu sou uma mulher no meio ainda no meio de poucas, claro que 
isso está se desenvolvendo, mas eu acho assim, que o preconceito, a 
repreensão tá em cada um, tá em cada um, eu acho que, não é a questão 
de ah porque eu sou mulher eu não vou conseguir emprego, porque 
eu sou mulher eu vou ser discriminada, é claro que existe muita gente 
preconceituosa eu não vou mentir, eu não vou negar isso, entendeu? e 
como disse anteriormente tem trabalho que pra homem é mais fácil e 
vice-versa, entendeu? Não que um não possa fazer um do outro, mas 
eu acho que principalmente o que conta é estar a vontade na frente 
disso, (...) Então assim, acima de tudo, é a vontade de você correr 
atrás, uma vez eu ouvi de uma moça, uma moça muito bonita, ela 
me contando a história dela, porque antes de trabalhar na Energisa, 
eu estudava de manhã na UFS e a noite no IFS e vendia Mary Kay, 
produtos cosméticos, e ai tava vendendo cosméticos pra ela um dia e 
ela me contou que ela era casada, ela era muito rica o marido dela tinha 
muito dinheiro só que ela não era feliz, ela se separou e foi trabalhar, 
trabalhando dirigindo carro fazendo transporte, o carro dela virou, ela se 
acidentou e simplesmente acidentou também outra pessoa e passou uma 
fase muito difícil, três anos da vida dela muitos difíceis e ela foi morar 
com a mãe e duas filhas, pra sustentar, pra ajudar em casa porque a mãe 
dela era aposentada, ela foi trabalhar numas obras da Celi rejuntando 
piso, rejuntando parede se a senhora ver a senhora não diz, uma mulher 
linda, cabelo enorme, loira, bonitona e foi trabalhar rejuntando, saía de 
casa arrumada, chegava lá colocava o macacão e ia rejuntar mesmo, 
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ganhava trinta reais por semana ou era por dia não lembro, mas que era 
o dinheiro que ela ajudava em casa, hoje ela tá bem de vida, casou de 
novo, mas eu acho que assim isso foi uma coisa que depois que ela me 
disse isso eu olhei pra mim e disse: nossa uma mulher tão bonita fazer 
um trabalho desses, ai eu vi, não é um trabalho digno, por que não? E se 
homem é capaz de fazer mulher também é, então foi uma forma de me 
estimular, eu acho que, principalmente a questão é vontade, é vontade 
de você correr atrás (Nadi, entrevista).

  Os modelos podem contribuir bastante para minimizar os preconceitos. 
  É no período em que estuda no IFS que Anne toma grandes decisões. Não que elas tenham 
se devido exclusivamente ao fato de lá estudar, mesmo porque o processo de amadurecimento, 
de crescimento pessoal não se faz em um só momento. Mas é ser aluna do IFS e as circunstâncias 
que a envolvem que lhe possibilitam a tomada de postura: abandonar o curso superior por duas 
vezes, escolher a área dentro da informática em que quer trabalhar, juntar dinheiro para realizar 
um futuro empreendimento. Aliás, a realização desse empreendimento é feita ao longo dos 
últimos 20 meses, ela planeja, não pede sugestão, não conta a ninguém e, de modo convicto, 
decide prestar pela terceira vez vestibular, acredita que mais uma vez passará, assim, mudará de 
Estado. Para tanto, possui os contatos e as informações necessárias para quando aprovada pedir 
bolsa e auxílio moradia: 

Nem o pessoal lá de casa sabe direito. É assim: ainda não falei pra todo 
mundo porque eu sei que eu vou ouvir muito por causa do meu pai, ah 
vai pra lá, eu já fui lá pra São Paulo... eu disse a ele que queria talvez 
morar lá, aí ele disse: ah não é bem assim, você pensa que vai ser fácil e 
tal e não sei o quê, eu acho que vou ouvir muita ladainha. Meus colegas 
também: ah tem curso aqui, pra que você vai pra lá se sua família é 
aqui? Se ficasse aqui você já teria tabalho... Então só vou contar quando 
já tiver tudo certinho (Anne, entrevista)
Então, está juntando dinheiro pra isso? (Pesquisadora)
Isso, é uma universidade particular, mas aí eu fiz um pedido pra 
desconto, entendeu? aí vai ser mais fácil (Anne, entrevista)

  Tomar decisões, ser capaz de escolher dentro das possibilidades que o Estado oferece, 
abandonar um emprego com possibilidades de aumentar seu salário para poder ingressar em 
um curso superior em outro estado é sinal de maturidade nesta aluna. Mais que isso, planeja 
tudo. Ela abdica do trabalho para concretizar um projeto, na verdade,  acredita vir a ganhar mais 
no futuro em São Paulo, não necessariamente após o curso, pois conta-nos que, tão logo esteja 
matriculada, procurará estágio ou emprego:

Porque eu sou determinada. Quando realmente decido uma coisa corro 
atrás. Como eu queria estudar lá, então fui atrás de dinheiro né, e por 
isso eu to trabalhando em dois lugares, aí tava estudando em dois 
lugares também, pagando curso - um curso de inglês - tava bem pesado, 
por isso, desisti da UFS. E lá na Habitacional acabo agora no final do 
ano e vou ficar aqui até fevereiro pronto. (...) É eu quero ir pra lá pra 
São Paulo, entendeu? E quero fazer o curso lá nessa universidade e se 
não der certo tento de novo mas eu quero ir pra lá, sei que vou conseguir 
trabalho lá (Anne, entrevista).
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  Anne está convicta de que vai tornar-se uma grande profissional e não nutre nenhuma 
indisposição ou temor pelo fato de batalhar pelo mercado de trabalho. O fato de ser mulher não 
lhe parece empecilho nem contributo, o que importa é sua determinação: “Tenho confiança no 
mercado de trabalho. As pessoas precisam acreditar mais nelas e não desistirem assim tão fácil. 
Mas também falta qualificação. Eu diria que falta qualificação em geral pra homens e mulheres” 
(Anne, entrevista). 
  Também Nadi esconde, principalmente dos amigos, uma decisão. Inseriu-se no mercado 
de trabalho antes de seus colegas conseguirem um estágio. A estratégia por ora é ficar calada, 
para não contrariá-los. Por quê? Se Anne quer evitar “ladainhas” do pai e dos amigos que não 
veem razão para deixar o Estado, Nadi não quer ouvir suspeitas de que seu trabalho foi um 
arranjo de alguém, como se diz popularmente, uma “peixada”: 

Entrei por vontade própria, por minha capacidade, eu fiz entrevista, 
não tive a ajuda de ninguém. Mas pra evitar certo tipo de comentário, 
prefiro então que ninguém saiba e até quando eu puder evitar falar eu 
vou evitar pelo menos até terminar o curso, ou seja daqui a dois meses 
(Nadi, entrevista).

  Foi ela que teve de decidir que curso faria, para que Estado iria. Foi ela que criou alternativas 
de como arranjar dinheiro para viajar e até para ajudar a se manter fora do Estado.
  Nadi sempre gostou muito de estudar e consegue hoje unir os gostos da sua formação com 
os do trabalho. Aliás as duas alunas estão na iminência de se formarem e de aperfeiçoarem-se na 
área escolhida. Nadi deixa claro que quer crescer na vida e tem se empenhado para isso, mesmo 
não tendo na família modelos de profissionais na área de exatas ou tecnológica, assume “sou a 
primeira a trilhar esse caminho”. Afirma que já foi chamada de “louca”, mas a família não a fez 
sentir-se sozinha. O apoio dela foi importante para poder sentir-se encorajada a tomar decisões.
  Além de Eletrotécnica, Nadi faz dança, tem poucas amigas pois tanto na UFS como no IFS 
e agora na Energisa (empresa em que trabalha), a maior parte do pessoal com quem convive é 
homem e eles têm seus afazeres, suas diversões etc. Demonstra interesse em mudar de curso 
para engenharia elétrica e lhe perguntamos se isso é o que realmente deseja ou o que a empresa 
tem exigido, ou seja, não estaria apostando muito alto na empresa em que está trabalhando, ao 
que nos respondeu com muita sagacidade e precisão:

Vou fazer engenharia elétrica, primeiramente pra dar continuidade 
aquilo que eu tô gostando de estudar, pra entender os conhecimentos na 
área que eu tô gostando tanto, certo? não vou fazer isso pra crescer na 
empresa, fazer isso pra crescer pra mim, entendeu? Penso primeiramente 
em mim eu não posso só focar na empresa Deus me livre guarde a 
empresa me bota pra fora. Se me botarem pra fora? Eu posso sair do 
Estado, eu posso sair do país, eu tenho inglês não é tão bom como eu 
gostaria que fosse mas eu tenho, a minha vida tá feita eu terminando 
meu curso e pegando meu “CREA” eu to com a vida feita eu não to 
preocupada (Nadi, entrevista).

  Sobre ser homem ou ser mulher, o que importa para um/uma técnico/a em Eletrotécnica é:

Penso daqui a seis meses pedir pra passar um mês em campo, 
acompanhar a equipe de campo pra ver como é que é, como funciona, 
talvez eu vá fazer um curso, esse ano não, no início do próximo na 
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CHESF, inclusive, sabe aquelas torres enormes, lá tem alta tensão e pra 
trabalhar ali, pra trabalhar naquilo ali tem que ter o curso especial, todo 
processo, toda burocracia e risco de  vida altíssimo mas que você se 
prepara e aquilo ali não tem aquela, você não sabe que é uma mulher ou 
que é um homem que tá ali, entendeu? Então se você se prepara podem 
ir os dois, é uma questão de preparação não de ser homem ou de ser 
mulher (Nadi, entrevista)

  Aproximamo-nos, então, de algumas conclusões.
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- É egoísmo, próprio de imaturos, pensar só nos frutos, quando 
se planta; a colheita não é a melhor recompensa para quem 
semeia; já somos bastante gratificados pelo sentido de nossas 
vidas, quando plantamos, já temos nosso galardão só em fruir 
o tempo largo da gestação; já é um bem que transferimos, se 
transferimos a espera para gerações futuras, pois há um gozo 
intenso na própria fé, assim como há calor na quietude da ave que 
choca os ovos no seu ninho. E pode haver tanta vida na semente, 
e tanta fé nas mãos do semeador, que é um milagre sublime que 
grãos espalhados há milênios, embora sem germinar, ainda não 
morreram. (NASSAR, 2002, p. 163)

  Ao longo da pesquisa, a pergunta central – considerando, na contemporaneidade, as 
mulheres que escolhem carreiras socialmente consideradas masculinas, como as mulheres têm 
produzido modos de subjetivação e como tais modos alteram ou consolidam as relações de 
gênero presentes no cotidiano pedagógico do Instituto Federal de Sergipe? – me perseguia, 
por vezes, transvestia-se ganhando outros contornos e voltava me inquietando sempre com 
mais força. Provavelmente a resposta ou as respostas já tenham sido registradas implicitamente 
durante a escrita, principalmente durante a análise dos discursos dos GF e das entrevistas. Mas 
eis que agora apresento objetivamente as conclusões.
  Faz-se necessário esclarecer que, para mim, a denominação carreiras masculinas ou 
femininas não interfere na atuação das alunas. Ter ou não ter se capacitado/a é o que importa 
na hora de exercer a profissão. Acreditar ou não em si mesmo/a é decisivo para escolher uma 
carreira ou outra. Em algumas pesquisas, a denominação dá conta apenas do percentual de 
homens e de mulheres que ocupam uma profissão, em outras, dá conta de determinados atributos 
socioculturais considerados femininos ou masculinos que se exigem no exercício das atividades 
profissionais. Defendo que:

•  O percentual simboliza uma quantidade, obviamente importante para se avançar nas políticas 
públicas em prol da paridade, mas por si só não avança na análise das disparidades das relações 
trabalhistas que envolvem mulheres chefes e mulheres subordinadas, por exemplo, ou no status 
de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. 

• Quanto aos atributos – capacidade de comunicação, de atenção aos detalhes mínimos 
(tradicionalmente femininos, porque as mulheres foram treinadas desde a infância) e capacidade 
de liderança e de racionalidade na execução de tarefa de risco (tradicionalmente masculinos, 
porque os homens foram incentivados desde cedo) – observo que cada vez mais mulheres 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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e homens se apropriam de todos esses predicados a depender da carreira que escolhem ou 
simplesmente a depender da construção histórica que possuem. Os sentidos atribuídos às 
carreiras carregam a marca da transitoriedade porque carregam em si a marca da história. 

•  Os sentidos dados às carreiras no presente poderão ser outros no futuro. Além disso, o fato de 
uma mulher exercer em um período determinada profissão que exija dela atenção aos detalhes 
não significa exclusão de outras capacidades, o desejo de mudança, a necessidade de trabalho 
e as oportunidades contribuem para aquisição de traços que só supostamente não eram seus.

  Quanto aos processos de subjetivação, é fundamental entender que eles vão sendo 
construídos nos diálogos e nos embates de todos os dias. Afinal, as alunas inseridas em 
cursos ocupados predominantemente por homens preparam-se direta ou indiretamente para 
o mercado de trabalho cujas profissões também tenham a predominância masculina. Os 
processos de subjetivação são constantes, dinâmicos e controversos, mas não acontecem 
aleatoriamente. Acontecem de acordo com a história que cada uma carrega consigo. Assim é 
imprescindível reconhecer:

•  A história familiar, ainda que não tenha sido prioridade na pesquisa, não pode ser 
negligenciada. Alunos e alunas contam como o apoio de pais, mães e irmãos e o apoio é 
fundamental para escolherem o curso ou para permanecerem nele. Mesmo que não sigam a 
carreira correspondente ao curso que concluíram ou concluirão, falam dos familiares mais 
próximos como daqueles que se colocam à disposição em compreendê-los. Se, por vezes, 
alguns familiares lhes pareceram adversários, é interessante que o fato de serem consanguíneos 
lhes transmitia certa segurança, o que me faz crer que as relações de gênero se alteram não 
somente na escola ou no mercado, mas é na família que ocorrem primeiros sinais de que 
os tempos estão diferentes. Se essas famílias ainda se revelam preconceituosas, ao menos 
permitiram que seus filhos e filhas estudassem em uma escola grande, diversificada, o que 
propicia envolvimentos vários. Essas famílias mesmo compostas por pessoas muitas vezes 
pouco alfabetizadas têm transmitido aos seus/suas descendentes a importância de lutarem 
pelo que escolhem, de aceitarem as adversidades e modificarem-nas quando for possível. As 
assimetrias de gênero aos poucos vem se minimizando.

•  Os laços de amizade construídos durante o período em que estudaram os cursos quer 
integrados quer subsequentes são muito importantes. É na troca de queixas e de alegrias que 
foram tecendo novos olhares, novas percepções. No Instituto, poderiam, é bem verdade, reforçar 
os preconceitos trazidos por eles, mas no dia a dia da sala de aula o contato com os colegas 
de curso fez-lhes ver as conjunturas econômicas, políticas, religiosas e culturais que todos os 
dias vão se alterando ao seu redor. É com os colegas que melhor podem discutir acerca do que 
é justo ou do que é injusto. Especificamente as alunas puderam sentir através da relação com 
os colegas uma prévia de como serão as relações com os colegas de trabalho. Guardadas as 
distintas proporções, as mulheres no meio de cursos predominantemente marcados por homens 
sentem que terão ainda de trabalhar bastante com competências várias para se sobressaírem no 
mundo do trabalho. Assim, os impasses experimentados em sala de aula, nos laboratórios, na 
conquista dos estágios, tudo isso lhes serve de aprendizado, no mínimo.

•  O contato com os professores também é considerável. É dos professores que ouvem as frases 
de estranhamento e as de acolhida. Os/as discentes do IFS mantêm contato com dezenas de 
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professores ao longo do curso. São professores com formação variada, oriundos de diversas 
regiões do país e com credos, partidos políticos também diversos, tudo isso faz com que se 
aprenda que o convívio com a diversidade é imprescindível. Muitos alunos/alunas dos GF 
e alunas das entrevistas tiveram um contato expandido através das bolsas de pesquisa, dos 
estágios curriculares ou dos serviços de apoio ao aluno e isto fortaleceu laços e fez com que 
houvesse um crescimento intelectual e pessoal.

  As relações de gênero acontecem no cotidiano pedagógico dos cursos técnicos em nível 
médio nas modalidades integrado e subsequente mesmo que as assimetrias de gênero passem 
muitas vezes despercebidas pela maioria do corpo discente do Instituto. Como se sabe, os 
documentos e ações que tratam da equidade de gênero chegam, atualmente, às coordenações 
e diretorias das instituições escolares brasileiras, mas no IFS eles não atingiram a comunidade 
acadêmica e não se tornaram alvos de discussão. Por isso:

•  Os professores citados nos GF não só estranham a presença das alunas nos cursos alvo 
de nossa pesquisa como expressam a surpresa em vê-las e por vezes não lhes poupam de 
comentários preconceituosos.

•  No GF4, as alunas explicitaram que certamente encontros para discutirem sobre as relações 
de poder e para refletirem em torno do gênero e da sexualidade poderiam minimizar as situações 
constrangedoras por que passam na escola e prepará-las melhor para as realidades no mundo 
do trabalho ou nas outras instituições. Possivelmente, cientes dos problemas que envolvem as 
relações de poder, teriam questionado os cartazes discriminatórios de seleção para estágios ao 
terem sido cravados nos murais do IFS, campus Aracaju. 

•  A escola pouco tem inserido em suas ações pedagógicas as discussões em torno de gênero. 
Ainda são raros os espaços de debates em torno da temática de gênero, classe social, cor, 
orientação sexual. Os trabalhos e as pesquisas que mais interessam ao IFS continuam sendo os 
que se destinam à produção, à tecnologia, à geração de emprego. São restritos os trabalhos que 
discutem as relações interpessoais, trabalhistas, enfim, as relações de poder, mesmo que em seu 
projeto pedagógico se explicite enfaticamente a importância de formar.

•  Antes de serem técnicos e técnicas inseridos no mercado de trabalho, são estudantes, são 
cidadãos e cidadãs que constroem todos os dias modos de subjetivação a fim de se sustentarem 
com seres autônomos. Entenda-se autonomia como capacidade de refletir, de tomar decisões e 
de conhecer as consequências das escolhas que fazem todos os dias.

  Em relação às estratégias usadas pelas alunas para atuarem como sujeitos nos cursos 
escolhidos, posso afirmar que são diversas. Não acredito que todas as alunas e alunos 
estejam cientes dos preconceitos de gênero ou de situações constrangedoras relacionadas 
ao gênero, entretanto, na tentativa de concluir o curso, de conseguir estágio, de sair-se bem 
nos relacionamentos com os professores e com os colegas de turma, são utilizadas diversas 
estratégias. Especificamente as alunas:

• Tornam-se excelentes estudantes a ponto de serem reconhecidas pelos colegas e pelos professores; 

•  Tornam-se líderes de turma e passam a conhecer melhor o funcionamento do curso – grade 
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curricular, ementas e bolsas de pesquisa – bem como o regimento e decretos que sistematizam 
o curso; aceitam redigir e apresentar os trabalhos acadêmicos e assim garantem melhor nota; 

• Matriculam-se em determinado curso mesmo que não seja exatamente o anteriormente 
desejado pois estar no Instituto na condição de estudante agrada-as mais do que estar em casa 
na condição simplesmente de esposa ou de filha, ademais estar como estudante é muito mais 
vantajoso dada a admiração que familiares e membros da sociedade têm pelo status de aluna de 
um curso técnico da rede federal de ensino; 

• Concluem um curso no Instituto, pois independentemente de exercerem a profissão 
correspondente ao curso, levarão em seus currículos (e em sua vida) o registro de que passaram 
pela experiência estudantil em uma escola da rede federal. Carregam em seu currículo uma 
formação e se aparecer a oportunidade de trabalho poderão ao menos candidatar-se. O importante 
é a capacidade para tomar decisões; 

•  Estabelecem novos laços de amizade, às vezes, pouco convencionais até então. No IFS, 
as alunas, especialmente, podem manter contato com pessoas muito diferentes das que 
cotidianamente se relacionavam, pois lá conhecem pessoas de diferentes credos religiosos, classe 
social, faixa etária, nível acadêmico etc. Esses novos contatos constituem novas experiências 
a serem assimiladas por elas construindo assim sua singularidade; Reconhecem que a escola 
serve para ampliar o mundo familiar.

  Considerando as perspectivas que as alunas do IFS possuem em relação ao mundo do 
trabalho, percebi que são animadoras, mas ao mesmo tempo, estão cientes de que nem tudo 
depende apenas delas ou do Instituto. Suas expectativas:

•  Conseguirão inserir-se no mundo do trabalho;

•  Quando percebem as discriminações de gênero, ignoram-nas ou dão pouca atenção e as mais 
convictas da escolha do curso procuram persistentemente os estágios;

•  Quando perdem a afeição pelo curso, desistem dele. Sabem, porém, que precisarão driblar as 
adversidades que encontrarão ao se matricularem em outros cursos.  

•  Não acreditam que as carreiras escolhidas tenham salários diferenciados por sexo, pois não 
vivem essa diferenciação nos estágios ou nos empregos que já conseguiram. Acreditam que o 
mercado seleciona capacitados e capacitadas para as exigidas atividades.

  Das vinte e três alunas que participaram da pesquisa, quinze têm a intenção de permanecer 
vinculadas profissionalmente ao curso escolhido no IFS. O índice de abandono é maior entre 
as alunas que cursaram o integrado ou entre aquelas que tentaram inserir-se no mundo do 
trabalho, mas não conseguiram. Se considerarmos apenas as que cursaram Eletrotécnica, 
Eletrônica, Eletromecânica e Desenvolvimento de Sistemas, nove permanecem na carreira, das 
quais quatro realizaram estágio em empresas, três explicitaram desejar fazê-lo e duas disseram 
ser indiferentes quanto ao estágio ser ou não numa empresa. Todas que desistiram do curso 
escolhido, curiosamente, são as que cursaram ou que estavam cursando o ensino integrado e 
não realizaram nem criaram expectativas de realizar o estágio fora do IFS.
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  Nesse sentido, os dados me permitem inferir que as alunas (também os alunos) quando 
experimentam o mundo do trabalho por meio do estágio em empresas estão mais propensas 
a continuarem em suas carreiras. Os estágios, obrigatórios ou não, quando acontecem no IFS 
parecem pouco eficazes. O desconhecimento da realidade profissional através das grandes 
empresas dificulta a inserção no mundo do trabalho bem como amortece o desejo em se 
manterem na carreira escolhida.
  Assim, no início da pesquisa inquietavam-me duas hipóteses, a saber: a) as mulheres do IFS 
estão desfazendo-se dos estereótipos e se constituindo diferentes, fortes, perspicazes, ousadas, 
racionais e expertas em disciplinas da área de exatas, isto é, por conta da inserção em profissões 
tecnológicas ou profissões exercidas predominantemente por homens, as jovens assimilam atributos 
outrora inerentes ao universo masculino; b) ao escolherem carreiras acadêmico-profissionais 
tradicionalmente masculinas, as jovens do IFS estão construindo um afrouxamento da fronteira 
entre o que se configurou como atributos femininos e masculinos na sociedade contemporânea. 
Estão as mulheres agindo invariavelmente como dóceis, meigas, cuidadosas ou como fortes, 
perspicazes, racionais e expertas em carreiras consideradas femininas ou masculinas.
  Agora, no término da pesquisa, sinto-me convicta de que as seis participantes das 
entrevistas e os trinta e sete participantes dos grupos focais empregam indistintamente os 
atributos masculinos e femininos. Algumas alunas mostraram um discurso mais constantemente 
conservador – aceitam a qualificação de frágil no sentido físico e sentimental, reclamam da 
rotineira indisposição por conta da TPM etc – contudo, a maioria delas manifestou discursos 
mais coadunados à contemporaneidade: as alunas estão: a) predispostas a empregarem a força 
física caso necessária, b) afeitas às disciplinas que exigem cálculo tais como lógica, física, 
eletricidade ou, ao menos, estão cônscias de que precisam dedicar-se mais aos estudos nessa 
área, c) crentes de que o mercado seleciona quem tem competência e habilidade para o exercício 
da profissão, independentemente do sexo, d) satisfeitas por terem o apoio dos familiares, mas a 
decisão final do que escolher ou do que fazer profissionalmente cabe a elas, e)  desobrigadas da 
responsabilidade pelos afazeres domésticos.
  De modo geral, foram os rapazes que se apresentaram mais apegados ao discurso 
de proteção, de fragilidade e de emoção. Nos discursos, emitiram ser favoráveis a que elas 
exercessem quaisquer profissões, mas fizeram diversas ponderações – cuidar dos filhos continua 
relevante, fisicamente terão de se desdobrar bastante, a emoção é inerente à mulher, o corpo 
feminino carrega contratempos etc. Mas houve entre os rapazes, o reconhecimento de que: 
a) elas são tão boas ou melhores do que eles em matemática, b) “delicadeza” pode ser útil na 
hora de trabalhar com pequenas peças como na área de eletrônica, c) cuidar dos filhos ou dos 
afazeres domésticos podem ser serviços apreciados por homens.
  Os discursos que revestem os sujeitos são múltiplos, contraditórios e cheios de lacunas, 
portanto, o sujeito emerge escolhendo, sintetizando e criando discursos. Com os discursos, 
mergulha-se na rede de poderes e se tecem resistências. Conheci, por meio de discursos, as 
ideias, as posições, os desejos e o corpo dos sujeitos da pesquisa, afinal, é tudo isso que os 
define. Para Foucault, o simbólico produz as possibilidades de suas próprias subversões e 
estas são efeitos inesperados das interpelações simbólicas. As alunas vivenciaram, no contexto 
pedagógico, possibilidades de serem diferentes e soberanas em suas decisões: a maioria delas 
se manteve no curso escolhido na matrícula por conta das convicções. Mesmo as que trocaram 
de carreira, reconhecem o amadurecimento (menina – mulher) que tiveram viabilizado pelo 
percurso estudantil que fizeram no IFS.
  Para Butler, o lugar do desejo ou da vontade é o lugar onde o social envolveria o psíquico em 
sua mesma formação, assim, o gênero se produz como uma repetição ritualizada de convenções 
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e este ritual é imposto socialmente por conta, em grande parte, das relações estudantis e 
trabalhistas muitas vezes preconceituosas.  Mas o sujeito tem vontade e esta emerge nas brechas 
das convenções sociais. Por exemplo, as alunas demonstraram perspicácia nas ações em sala 
de aula. No início do curso, percebiam que toda a sala estava repleta de homens – alunos e 
professores – ao longo dos períodos vão acostumar-se ao ambiente pois tiram excelentes notas, 
tornam-se líderes da classe, assumem as dificuldades e pedem ajuda, enfim, se sentiam diferentes 
por serem mulheres, posteriormente, a diferença é insignificante porque são estudantes, estão 
no mesmo curso, concorrerão aos mesmos postos de trabalho.
  Para mim, a pesquisa demonstrou que em meio à repetição convencional, imposta 
socialmente, surgem, através do discurso, contradições e resistências. Portanto, a engrenagem 
escolar é sacudida, quase sempre, pelos novos anseios vivenciados lá dentro a partir da 
dinâmica da sala de aula, dos corredores, dos laboratórios e pelos anseios trazidos com a 
família e com o mundo do trabalho. É verdade que a instituição do eu não é capaz de suplantar 
o resíduo social uma vez que desde o início na sua composição necessita-se recorrer a outro 
lugar, mas se o sujeito constitui-se mediante a imposição de poder e o poder é ambivalente, 
temos, então, que o poder que impõe também é de onde parte a emergência do sujeito. Os 
modos de subjetivação se constroem através do psíquico e do histórico, porém é este que 
detém a primazia (BUTLER, 2010). É em relação à história, que parece se repetir, que o 
sujeito intervém sobressaindo-se da relação que mantinha com o outro, mesmo que o outro 
seja a instituição de ensino, seja o mundo do trabalho.
  As mulheres pesquisadas, portanto, querem atuar, querem trabalhar, porque compreendem 
que os tempos são outros, são tempos abertos, tempos que mesmo ligados a outros tempos 
permitem a existência dos subvertidos e dos disciplinados, afinal, “menina, amanhã de manhã, 
quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai...” 
  Portanto, aqui estão os meus sentidos e as minhas compreensões. De modo semelhante, 
as mulheres que estiveram no IFS como alunas, cada uma responderá pelo que escolheu, pelo 
que aprendeu e pelo que experimentou. Cada uma contribuiu para que houvesse mudanças 
pequenas ou grandes no dia a dia pedagógico do IFS e contribuirá para que as relações 
trabalhistas em que se inserirem possam ser alteradas, pois as relações de gênero podem ser 
ressignificadas e as ressignificações, uma vez reiteradas, construirão outras performances 
que, por sua vez, implicarão poder e resistência, consequentemente, a construção de outros 
sentidos, outras verdades quiçá mais equitativas, mais justas. O importante é que a felicidade 
“vai desabar sobre homens” e mulheres “na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém 
se esconde” (TOM ZÉ, 1976) pois todos de uma forma ou de outra constroem o tempo, a 
história, o corpo e a felicidade.
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virtude de estarem as mulheres cursando carreiras outrora consideradas masculinas e 

estão sendo construídas, como as mulheres estão se posicionando diante do mercado de 
trabalho, como as relações de gênero se desenvolvem no convívio de mulheres e homens 
na sala de aula, na conquista do estágio curricular e como o que se compreende por 
carreiras masculinas e carreiras femininas, na sociedade contemporânea, está em vias 
de transformação. Fundamentamo-nos com os estudos de gênero inseridos numa 
perspectiva pós-estruturalista, precisamente os que defendem a necessidade de 
escaparmos do aparato sociocultural que empurra homens e mulheres para um 
binarismo masculino e feminino. Assim, o gênero é compreendido como performance 

imutável. Homens e mulheres estão numa rede de poder em que se confrontam 
interesses diversos, por vezes, contraditórios. Produzem discursos e, por meio deles, 
expressam suas escolhas e dúvidas, seu corpo e sua subjetivação. Nos discursos, 
encontram-se as estratégias e resistências usadas no dia a dia do ambiente escolar e do 
mundo do trabalho. A pesquisa insere-se na linha Formação de Educadores: Saberes e 
Competências do Núcleo de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 
Sergipe. Priorizamos os teóricos das áreas de educação, gênero, trabalho e tecnologia. 

construídas a partir do que foi apreendido na relação estabelecida entre o corpo teórico 
e o corpo empírico da pesquisa. As categorias focaram o universo simbólico dos 
discursos presentes em nossa sociedade e foram analisadas por meio da análise de 
discurso no viés foucaultiano. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes dos cursos 
integrados e subsequentes de Eletrotécnica, Eletrônica, Desenvolvimento de Sistemas, 
Eletromecânica, Química e Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Sergipe. 
Realizamos, ao longo de um ano, cinco grupos focais com alunos e ex-alunos, alunas e 
ex-alunas e seis entrevistas com alunas e ex-alunas. Essas estratégias se inseriram numa 

se mostrassem as disparidades bem como os avanços e recuos no que se refere à 

subjetivação são constantes, dinâmicos e controversos, mas não acontecem 
aleatoriamente, acontecem de acordo com a história que cada um carrega consigo. A 
engrenagem escolar é sacudida, quase sempre, pelos novos anseios vivenciados a partir 
da dinâmica da sala de aula, dos corredores, dos laboratórios e pelos anseios trazidos das 
experiências com a família e com o mundo do trabalho. É isso o frumento para a 
construção das subjetivações e para a composição de novas relações de gênero no corpo 
discente do Instituto Federal.


