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Resumo 
O presente trabalho insere-se nos estudos de tecnologia, gênero e educação profissional. 
Resulta de uma pesquisa desenvolvida com alunos e alunas do Instituto Federal de Sergipe – 
IFS – e tem como objetivo analisar que modos de subjetivação produzem as mulheres ao 
estudarem em cursos tradicionalmente masculinos – Eletrônica, Eletrotécnica e 
Desenvolvimento de Sistemas – e em que medida tais subjetivações interferem nas relações 
de gênero do cotidiano pedagógico. Para compreender, selecionamos ex-alunas e ex-alunos 
para os grupos focais e entrevistas. A pesquisa é fundamentada pelos estudos de Foucault e 
Butler que creditam ao sujeito uma construção histórica. Valemo-nos também das análises do 
mundo do trabalho feitas por Guimarães, Abramo entre outros.  
Palavras-chave: Educação Profissional, Gênero e Subjetivação. 
 
Abstract 
This work is part of technology studies, gender and professional education. Results from a 
survey conducted with male and female students from the Instituto Federal de Sergipe - IFS - 
and aims to analyze which modes of subjectivation are produced by women who attend some 
traditionally male courses - Electronics, Electrotechnics and Systems Development - and to 
what extent such subjectivation affects gender relations in the everyday teaching. In order to 
understand it, we selected male and female former students for focus groups and interviews. 
The research is suported by Foucault's and Butler's studies that credit to the individual a 
historical construction. We have also used Berger's and Luckman's sociology besides some 
analysis about the world of work made by Guimarães, among others.  
Keywords: Professional Education, Gender and Subjectivation. 
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No Brasil, atualmente, ainda é parca a presença de mulheres nos cursos que pertencem 

ao eixo Controle e Processos Industriais da Rede Federal de Educação Profissional. Esses 

cursos associam-se a trabalhos que historicamente estão ligados ao universo masculino. 

Entretanto, a presença delas não passa despercebida e paulatinamente o cenário, tanto das 

escolas como das fábricas, vai ganhando contornos femininos.  A inserção das mulheres nas 

instituições de ensino preparatórias para o exercício de atividades no mundo fabril levou-nos 

a construção de uma pesquisa. Interessa-nos averiguar como as alunas se posicionam no 

ambiente pedagógico, quais são suas perspectivas diante da possibilidade de se tornarem 

técnicas e em que sentido o fato de serem mulheres altera o seu estar na instituição e o seu 

exercício no mercado de trabalho. 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa insere-se nos estudos que envolvem tecnologia, 

gênero, subjetivação e educação profissional. Está fundamentada pelos estudos realizados por 

Foucault (2000, 2003) e por Butler (2003, 2008) que creditam ao sujeito uma construção 

histórica e, consequentemente, compreendem que tanto o sujeito feminino quanto o masculino 

se constroem por meio das relações histórico-sociais. Também pelas análises do mundo do 

trabalho feitas por Guimarães (1999, 2009) e Abramo (2000) entre outros. Do ponto de vista 

empírico a pesquisa se desenvolve com ex-alunos e ex-alunas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS – dos cursos tradicionalmente masculinos – 

Eletrônica, Eletrotécnica e Desenvolvimento de Sistemas. Com os sujeitos da pesquisa foram 

realizados grupos focais a fim de debater os processos de subjetivação construídos por meio 

das relações travadas num ambiente pedagógico e tecnológico.  

Assim, a comunicação está didaticamente dividida em três partes. Na primeira parte 

apresentaremos a compreensão que temos acerca de gênero e de subjetivação; na segunda, um 

panorama do mercado de trabalho brasileiro; na terceira, uma apresentação do cenário 

pedagógico encontrado no IFS a partir de ex-alunos e ex-alunas. 

 

Subjetivação e Gênero 

 

Conforme os estudos foucaultianos, o sujeito é uma construção histórica. É a história 

que dá subsídios para entender o processo de subjetivação. Aqui se vê uma oposição ao 
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sujeito cartesiano ou kantiano, porque ao contrário do que se configurava como sujeito 

‘universal, necessário, obrigatório’, Foucault (2000, p. 347) busca o que há de “singular, 

contingente, fruto das imposições arbitrárias”; defende que o sujeito não é uma substância, 

não é uma entidade. É o constructo que ao longo de sua formação contínua e constante, faz-se 

múltiplo e variável.  

Para Foucault, 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. O sujeito 

produz-se em práticas discursivas e de objetivação e como tal insere-se também em relações 

complexas de poder. A compreensão que Foucault tem sobre o poder parte do reconhecimento 

do contexto em que estamos inseridos. 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 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 todos os setores, olhares e discursos impregnam 

valores de como devem se comportar os corpos.  

Os discursos produzem valores, provendo 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, 

2003, p. 91). Então os discursos que promovem a subordinação, aqui denominada de 

assujeitamento, promovem também as resistências. Mais que isto, 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 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, 2003, p. 96). 
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No processo de assujeitamento, há a necessidade de o sujeito deparar-se com um 

outro. É na relação dialógica que se constrói o sujeito. É no envolvimento com o outro e, 

posteriormente, no distanciamento que manterá com esse outro que o sujeito vai sendo tecido. 

No caso das mulheres quem é o seu outro? Os homens? Sim e não. Homens e mulheres se 

constituem em outros. Quando um sujeito está se formando, há muitos fatos escondidos, 

muitas situações que não são ditas. Possivelmente é aqui que entra a dimensão psíquica 

acrescentada por Butler (2003) à compreensão histórica defendida por Foucault. 

 

Performatividade e Gênero 

 

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 questionado pelo travestismo, pela intersexualidade, pelas mulheres 

com corpos másculos, enfim, o sujeito subverte a Lei. É como efeito de discurso que a 

filósofa feminista Butler compreende o ser humano. 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 um modo 

de subjetivação, pois o sujeito emerge em uma sociedade, em um discurso engendrado pela 

sua família que já possui conotações de gênero. As noções de feminilidade e de 

masculinidade também são constituídas, mas podem proliferar-se fora das estruturas 

reguladoras pois há nelas espaço de resistência. 
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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, de certa forma resistência. 

O poder presente numa instituição escolar circula em sala de aula, corredores, salas 

administrativas, no portão, nas quadras esportivas, nos laboratórios. O poder está 

direcionando, organizando, vigiando, mas ao mesmo tempo criando resistência, espaço de 

discussão, infração, fuga. No IFS não ocorre diferente.  

No Instituto como em qualquer instituição escolar brasileira, foi 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 isto, as aspirações os aproximam construindo 

novos desejos, novas escolhas, mas, acima de tudo, novos modos de se posicionarem diante 

das exigências de uma escola ou de uma empresa. 

 

Mercado de Trabalho e Educação Profissional 

 

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, 1999, 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 
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)ii. 
 

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. Assim, nos serviços 

comunitários a feminização vai se consolidando e em alguns serviços de reparação (setor 

masculinizado) tem a mulher também avançado (LAVINAS, 1997) 

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 
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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.  

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 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, com 

capacidade de decidir, de escolher, de galgar uma posição de trabalhadora.  

Além de ascensão profissional das mulheres nas últimas décadas ser fato irrefutável, é 

importante salientar que o mercado continuará a incorporá-las em um ritmo alto e crescente. 

Porém esse novo status não exterminou situações precárias a que as mulheres têm de se 

submeter. É possível perceber ainda sinais de estigmatização em relação ao trabalho 

executado por elas. Ainda recebem salários mais baixos mesmo quando executam as mesmas 

tarefas que os homens, 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 
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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.  

Além do mais, ao estudar a trajetória ocupacional de indivíduos se chega 

inevitavelmente a 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 e GEORGES, 2009, p. 

90). 

Também são as mulheres que sentem mais dificuldades de reingressar no mundo do 

trabalhoiii. 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 micro-decisões são orientadas principalmente por 

motivos profissionais” (GUIMARÃES e GEORGES, 2009, p. 108) ao contrário, aquele em 

que as micro-decisões 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 e 

GEORGES, 2009, p. 93). Aqui os associam 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 
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retornarem a empregos bem qualificados. Fazem parte desse grupo “homens, negros, e 

mulheres, brancas e negras” (GUIMARÃES e GEORGES, 2009, p. 93). Aqui os associam a 

carreiras femininas. 

São as mulheres que estão 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.  

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). 
 

 

Instituto Federal de Sergipe, o corpo discente 

 

Em virtude da Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a escola passou a ser 

denominada de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. Essa Lei, 

além de criar os Institutos Federais em todo o país, instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica composta de 38 Institutos, 8 Escolas Técnicas a eles 

vinculadas, além de 24 Escolas Técnicas vinculas às Universidades Federais. O Estado de 

Sergipe, portanto, passou a contar com um Instituto constituindo-se, efetivamente, de seis 

campi, a saber, Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória e 

Itabaiana. 

O grupo focal – GF – foi realizado em 16 de janeiro de 2011 com 10 ex-alunos e ex-

alunas que cursaram o Técnico entre os anos 1999 e 2009. O GF 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 

uma técnica em filmagem que também exerceu a função de digitadora no momento de 

transcrever as falas.  
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Do curso de Desenvolvimento de Sistemas estiveram seis alunos: duas garotas, uma – 

Dulceiv (25 anos) – formada em Gestão de Tecnologia de Informática, trabalha como gerente 

de suporte. Outra – Valquíria (20 anos) – está fazendo o superior em Biblioteconomia e não 

trabalha. Quanto aos rapazes, dois deles – Ítalo e Igor (ambos com 22 anos) trabalham como 

técnico em suporte e não possuem curso superior. Outro deles, Alex (21 anos) trabalha como 

auxiliar administrativo em um hospital, faz o superior em Letras. Tulio (20 anos) cursa 

Ciência da Computação e não trabalha. Do curso de Eletrônica, estiveram dois ex-alunos, um 

rapaz chamado Tom (29 anos) de idade, cursa o superior em Publicidade e Propaganda e 

trabalha como redator em um jornal. E uma jovem chamada Brisa (20 anos) que cursa o 

superior em enfermagem e não trabalha. Do curso de Segurança do Trabalho houve apenas 

Jéssika (21 anos), trabalha como técnica em Segurança do Trabalho e cursa o superior em 

enfermagem. Por fim, do curso de Desenho de Construção Civil modalidade PROEJA esteve 

Clélia (42 anos), trabalha com comércio de frango, cursa o superior de História. É a mãe de 

Brisa.  

 

Atuação no Espaço Pedagógico 

 

Todos os participantes do focal escolheram estudar no Instituto por, especialmente, 

duas razões: a promessa de conseguirem emprego após a formação e o fato de estudarem em 

uma instituição pública federal, consequentemente, a garantia de ter excelentes profissionais, 

laboratórios etc. Evidentemente que, ao longo dos anos, perceberam problemas, tais como, 

alguns laboratórios mal equipados, professores por vezes desatualizados, sobrecarga de 

disciplinas, entre outros.  

Vários relatos também dão conta do impacto que sentiram na mudança de ambiente 

escolar. Todos eles vieram do ensino fundamental em uma escola pequena e se depararam 

com uma grande escola. Grande não só no sentido físico mas principalmente no sentido 

estrutural. Diversos cursos de áreas bem distintas; alunos jovens cursando o ensino médio, 

outros cursando o subsequente ou o superior, outros bem mais velhos afastados da escola por 

dez a quinze anos que agora retornavam aos estudos para cursar a modalidade PROEJA; 

alunos que nunca trabalharam, alunos trabalhadores, desempregados, solteiros, casados etc. 

Além disso, o IFS possui uma estrutura administrativa somente comparada a das 

universidades. 
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Tudo isto foi sentido pelos alunos no primeiro ano de seus cursos como uma grande 

novidade, logo cedo tiveram que aprender a conviver com a diversidade. No que diz respeito 

às mulheres mais um impacto foi sentido: a presença de muitos homens em sala de aula tanto 

professores quanto alunos. Nos cursos de Eletrônica, por exemplo, somente homens 

ministram aulas se no primeiro período havia algumas alunas em sala de aula, no quarto 

período já se via muito menos.  

Aqui ocorrem diversos fatos embaraçosos: as meninas estão em menor número, a 

presença masculina direciona algumas situações, os exemplos dados em sala de aula se 

reportam apenas aos meninos, os manuais trazem sempre imagens de mecânicos, de técnicos, 

e, não raro, os convites, através de cartazes espalhados nos murais da escola, para estágios nas 

grandes empresas, destinavam-se somente aos rapazes.  

A escola é um espaço onde se vê com bastante clareza a repetição de discursos. O 

universo escolar é repleto de discursos que vão e vêm ditos de tantas formas, escrita, oral, em 

tom de ordem, de pedido, de ironia, tudo isto vai sendo assimilado pelo sujeito que vai filtrar, 

aderir ou repudiar o dito pelo outro instituição, professores, colegas etc. As garotas veem os 

cartazes solicitando só garotos para as vagas de estágio, mesmo assim, elas inscreviam-se 

teimando em continuar no curso, na carreira que escolheram.  

É assim que foram se constituindo. As interpelações simbólicas se repetem compondo 

a subjetivação. De um lado um curso em que professores e empresas voltavam seus olhares 

para a aceitação de homens, de outro, o contra-discurso, a resistência aparecerá como efeito 

de poder, como sua autosubversão: “el sujeto nunca se constituye plenamente en el 

sometimiento, sino que se constituye repetidamente en el, y es en la posibilidade de una 

repetición que repita en contra de su origen donde el sometimiento puede adquirir su 

involuntario” (BUTLER, 2001, p. 107). Todas as garotas que estiveram o GF concluíram o 

curso, embora, posteriormente, estejam algumas delas trocando de profissão.  

Por que trocaram de profissão? Brisa que fez eletrônica alegou ter estudado no IFS 

porque era uma excelente escola. Segundo ela, não teria conseguido outra escola pública 

melhor que o IFS. De fato, lá aprendeu bastante física, química e matemática, disciplinas que 

julga necessárias para ajudar-lhe num futuro vestibular para o curso de medicina. Entretanto, 

comentou que se de repente arrumasse um bom emprego na área de eletrônica não o 

descartaria.  

Na verdade, Brisa ainda na época de tentar estágio vivenciou uma situação 

constrangedora: “Uma vez fui fazer uma entrevista pro estágio e não me chamaram porque 
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disseram que a função exigia subir em muros e tinha que fazer não sei o quê, eu acho que 

seria capaz de pular muros, sustentar-me em postes, mas não me chamaram” (Fala de Brisa). 

Curiosamente, sua mãe também nos afirma ter cursado Construção Civil para ter um 

diploma em uma escola conceituada. Mas na prática recorre a um curso – o de História – que 

lhe possibilitará estar lecionando em um horário e cuidando de outros afazeres noutro horário.  

 

Valquíria queria cursar Eletrônica, acabou inscrevendo-se em Desenvolvimento de Sistemas, 

hoje cursa biblioteconomia e pretende levar seus conhecimentos de informática para essa área. 

Também no estágio vivenciou cenas a seu ver “cômicas”: 

Trabalhei (estágio) à noite no CECOM do IFS com suporte e aí o povo está 
sempre acostumado a chamar o técnico, o menino da informática: “manda lá 
chamar o técnico”; o técnico, não é? Ou seja, um menino formado. Aí 
quando eu chegava: “nossa, é uma menina! Você é uma menina? bom, agora 
já tem meninas, não é? E riam, riam sempre. (Fala de Valquíria) 
 

Os homens também largam o curso que fizeram e escolhem outras áreas a exemplo de 

Tom – saiu de Eletrônica para Jornalismo – e de Alex – saiu de Desenvolvimento de Sistemas 

para o curso de Letras. 

Das mulheres, Dulce continua na área de estudos – informática – e Jéssika na área de 

Segurança do Trabalho. Aliás, das mulheres, esta foi a única que não teve dificuldade em 

encontrar estágio: “Foi fácil encontrar estágio. Até porque quando eu fui à empresa fazer a 

entrevista tinha seis homens e só eu de mulher concorrendo para uma vaga. Passei os seis e eu 

fiquei na vaga de estágio. Nossa, eu me senti o máximo!” (Fala de Jéssika) 

Os demais rapazes continuam na área de informática. Eles não relataram dificuldades 

no estágio. No trabalho as dificuldades apresentadas dizem respeito às exigências de horário, 

execução das atividades. Ao passo que Dulce relata ouvir no trabalho piadas, gracejos, fatos 

que no início a incomodavam, hoje, porém, percebeu ser melhor ignorá-los.  

 

O Ser Mulher na Escola e no Mercado de Trabalho 

 

Quando questionados sobre suas escolhas profissionais homens e mulheres, no focal, 

disseram ter mirado o mercado de trabalho. As garotas, inclusive, levantaram a hipótese de 

ser o poder de escolha a maior conquista que as mulheres tiveram: “Hoje nós temos escolhas, 

posso escolher o que quero, não porque a sociedade dita que isso é função pra mulher ou pra 

homem. Acho que sou capaz de alguma coisa, quero, vou lá e faço... a discriminação é claro 

ainda existe, mas bem menor que antes.” (Fala de Dulce) 
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A percepção de que as mulheres atualmente desfrutam de maiores possibilidades de 

escolha não foi vista com ingenuidade, elas também reconheceram que a escolha depende de 

vários fatores: 

Poder escolher varia muito de acordo com a classe social, quanto mais você 
vai ao interior ou a uma classe mais modesta na cidade percebe-se a questão 
cultural machista bem viva. As pessoas que têm bom nível de escolaridade 
também são machistas. Eu falo por mim porque estou com 20 anos e tenho 
um pai e ele ainda me influenciou. Não queria fazer informática. Na época 
queria fazer eletrônica, eu era pequena e queria coisas de eletrônica, essa 
escolha era pra mim uma profissão normal eu via gente fazendo aquilo e 
achava legal fazer. Porém comecei a ouvir: “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 
é isso mesmo, gente, década de 90, eu ouvia isso! (Fala de Valquíria) 
 

No caso dos rapazes, disseram ser inevitável a entrada maciça de mulheres na área 

tecnológica mesmo porque: 

A tecnologia tem sido o campo que mais abriu para trabalho, é a área que 
tem mais proporcionado oportunidades de emprego, assim, a demanda tem 
sido maior, consequentemente, vai ser maior a entrada de mulheres... As 
mulheres como os homens escolhem as profissões que lhe dão dinheiro. 
(Fala de Tom) 
 

Outro fato interessante é que os meninos, no focal, reconhecem a entrada das mulheres 

nessas profissões como uma “superação”. Ao passo que quando os homens assumem 

profissões denominadas historicamente femininas não há a ideia de superação.  

Quando a mulher consegue superar é muito gratificante pra ela do jeito que 
nenhum homem jamais pode sentir, porque superou tudo aquilo que 
disseram que ela não ia conseguir. (Fala de Ítalo) 
Quando a mulher chega a fazer algo que o homem faz, você entende que ela 
subiu ao patamar do homem. O homem não vai sentir: “cara, ah, me superei 
porque sou enfermeiro”. Não é uma superação, ele se vê como se já fosse 
capaz... (Fala de Igor) 
É como se as coisas que as mulheres faziam, coisas que eram das mulheres 
fossem coisas que qualquer um de nós pode fazer... (Fala de Tom) 

 

Considerações Finais 

 

Do total de alunos matriculados em 2010 no Instituto, cerca de 45% são mulheres, 

embora esse percentual já possa ser a afirmação que a escola deixou de ser um reduto 

masculino, ele esconde outros dados. É que quando se trata dos cursos do eixo Controle e 

Processos Industriais a realidade é bem distinta. Não há como passar despercebida quando se 

faz Desenvolvimento de Sistemas ou Eletrônica.  Contrário disso é o curso Segurança do 

Trabalho em que há matriculadas mais meninas do que meninos. O perfil desse curso traz a 
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ideia de cuidar, organizar, zelar, características tradicionalmente relacionadas ao feminino. 

Quanto ao dos outros cursos se vê a ideia de criar, calcular, instalar, características 

socialmente consideradas masculinas. No focal, porém, percebeu-se que tais características 

estiveram presentes indistintamente.  

Todos os participantes, quando estudavam, experimentaram o mercado de trabalho 

fazendo visitas técnicas, estágios e cursando disciplinas direcionadas para apresentar-lhes a 

vivência no mundo fabril. Apesar dos esforços de professores, tudo isso é muito pouco, pois 

numa escola não se experimentam todas as tensões inerentes ao mundo do trabalho ou do 

desemprego. Estudando se vive o pensamento de que sendo capacitados, o mercado os 

absorverá. É impressionante como os preconceitos relacionados a gênero passam mais 

despercebidos na escola do que numa empresa, o que nos leva a crer que nesta a 

discriminação é mais explícita e, por sua vez, as mulheres estão mais amadurecidas para 

perceberem as artimanhas de exclusão; naquela, as discriminações de gênero também 

acontecem, porém, envoltas da dinâmica da sala de aula são sentidas mais sutilmente haja 

vista a possibilidade até de discutirem sobre isto, afinal, é o cartaz da empresa que diz “não há 

vagas para meninas”, a escola não age publicamente dessa forma. 
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