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Resumo

O trabalho parte de uma pesquisa sobre processos de subjetivação e
relações de gênero ocorridas no Instituto Federal de Sergipe (IFS).
Nessa comunicação, selecionei uma das categorias de análise – Corpo e
sensualidade. Dentro de uma perspectiva pós-estruturalista, organizei
conceitos e estratégias que pudessem melhor fornecer-me discursos
acerca das posições que as mulheres exercem numa escola
profissionalizante. Quanto aos conceitos, empreguei os de subjetivação,
corpo, sexualidade e gênero. Quanto às estratégias, usei grupos focais
(GF) e análise do discurso. Tratei dos sentidos de como alunos e alunas
veem o corpo feminino, assim, foram percebidos alguns sinais de
permanência de estereótipos, de alteração cultural, de discordâncias,
enfim, são falas típicas de uma época repleta de contradições, medos e
desejos vários.
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Abstract

The working part of a research on processes of subjectivity and gender relations occurring at the Instituto
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Federal of Sergipe (IFS). In this communication, I selected one of the categories of analysis - Body and
sensuality. Within a post-structuralist perspective, organized concepts and strategies that could better
provide me speeches about the positions that women play a vocational school. The terms, employed the
subjectivity, the body, sexuality and gender. Regarding the strategies used focus groups (FG) and
discourse analysis. I tried the way of how boys and girls see the female body as well, were perceived some
signs of permanence of stereotypes, cultural change, disagreements, are all lines typical of a season full of
contradictions, fears and desires various.

Keywords: Gender, Body, Professional Education

Introdução

Esse trabalho emergiu de uma pesquisa de doutoramento em educação
desenvolvida entre os anos de 2009 e 2012. Na ocasião, estudava os
processos de subjetivação e as relações de gênero ocorridas no
Instituto Federal de Sergipe. Aqui nessa comunicação, selecionei uma
de suas partes, a referente a uma das categorias de análise – Corpo
como sensualidade.

Dentro de uma perspectiva pós-estruturalista, organizei alguns
conceitos e algumas estratégias que pudessem melhor fornecer-me
discursos acerca das posições que as mulheres exercem numa escola
profissionalizante. Quanto aos conceitos, vali-me dos referenciais
teóricos de Foucault (2003b, 2006, 2008) – sujeito, corpo e sexualidade
– e Butler (2003, 2008, 2010) – gênero, corpo e subjetivação –,
principalmente. Quanto às estratégias empreguei grupos focais e
análise do discurso.

O campo empírico da pesquisa foi o Instituto Federal de Sergipe – IFS
–, lá elegi os cursos subsequentes e Integrados, ambos pertencentes à
modalidade ensino médio. Entre eles, priorizei os cursos de
Eletrotécnica, Eletrônica, Desenvolvimento de Sistemas e Análise de
Processos Químicos. Este possui significativo número de alunas
matriculadas, em torno de 60 % do total de matrículas do curso. Os
três primeiros possuem pequeno número de alunas matriculadas, em
torno de 12% do total de alunos/as matriculados/as. Realizamos ao
longo de 2011, cinco grupos focais – GF – (GATTI, 2005) e deles colhi
bastantes discursos os quais foram devidamente filmados e,
posteriormente, transcritos e analisados (FOUCAULT, 1996).

GF PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO

Pág.2/12



participantes

5 ex-alunos e 5
ex-alunas de
Desenvolvimento
de Sistemas,
Eletrotécnica e
Eletrônica

5 alunos do
4º ano do
Integrado de
Eletrotécnica

7 alunos e 3
alunas do
subsequente
em
Eletrônica

6 alunas do 3º
ano do Integrado
de
Desenvolvimento
de Sistemas,
Eletrotécnica e
Eletrônica

3 alunos e 3
alunas do
subsequente
de Química

Média de
Idade 24,4 anos 18, 6 anos 23, 6 anos 17,1 anos 20 anos

Aqui nessa comunicação, tratarei de como alunos e alunas veem o
corpo feminino e apontarei alguns sinais de permanência de
estereótipos, de alteração cultural, de discordâncias, enfim, são falas
típicas de uma época repleta de contradições, medos e desejos vários.
Antes, esclarecerei o que entendi por gênero e por corpo; depois, o que
disseram as/os alunas/os sobre a sensualidade e o que pensamos
sobre os ditos. Por fim, traçarei algumas considerações.

Gênero, Corpo e Discurso

Nos estudos de Butler (2003), 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. Butler (2003, p. 19) mostrará que o
sujeito do feminismo é efeito de uma política representacional. É uma “formação discursiva”. Entende que
a concepção de gênero é construída no discurso e pelo discurso.

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).

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).

Ora, 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. Entendo, pois, que o gênero não está amalgamado ao 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.

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
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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. Ao longo das discussões, o corpo se configurou
através de vários sentidos, um deles foi o de sensualidade, que por sua vez, se associou à sedução,
estética e assédio.

Para mim, 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.

Corpo Sensualidade:

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 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.

No GF2, o assunto veio à tona, quando um dos alunos insinuou desejar ser aluno de uma turma de
turismo:

... 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)
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A sensualidade veio um pouco disfarçada, chamada de divertimento, estímulo, relacionamento e tempero.
Antes disso, é importante ressaltar dois fatos: turismo é um curso acentuadamente feminino no IFS ao
passo que Eletrotécnica é um curso demasiadamente masculino. Nessa turma, por exemplo, não havia
meninas.

Ao referir-se a turismo querem dizer que lá conseguiriam namoradas, o curso de turismo 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

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).

Pelo menos a minha prima já trabalhou em empresa assim, ela disse que se
sentia mal porque passava e sempre era observada. (Rodrigo – GF3).
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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... (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.
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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.

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.

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”. 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%.

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. 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 GF3.

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 (GF3) 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 (GF3) 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 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 transformou enveredando para outras questões

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:
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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)

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 bonita

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... 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
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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 de uma oficina ou de uma
fábrica em que se tem de trabalhar com manutenção de motores, por exemplo. 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.

No GF5, o tópico assédio sexual constou nas conversações. Essa questão apareceu nos meados do debate
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quando se falava da possibilidade de mudanças nas relações de trabalho com 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 sexual. 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.

Considerações Finais

Os sentidos atribuídos à sensualidade e ao corpo carregam a marca da transitoriedade porque carregam
em si a marca da história. Os sentidos são dinâmicos e controversos, mas não acontecem aleatoriamente.
Acontecem de acordo com a história que cada uma carrega consigo. Assim é imprescindível reconhecer
que:

a) 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.

b) No GF4, as alunas explicitaram que certamente encontros para discutirem sobre as relações de poder e
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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.

c) 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.

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.
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