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O mulherão 

“Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos 

seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, nas pernas, bumbum e cor dos olhos. Ou 

vai dizer que mulherão tem que ser loira, 1,80 m, siliconada, sorriso colgate. Mulherões, 

dentro deste conceito, não existem muitas: Vera Fischer, Letícia Spiller, Malu Mader, 

Adriane Galisteu, Lumas e Brunas. Agora pergunte para uma mulher o que ela considera um 

mulherão e você vai descobrir que tem uma a cada esquina. 

Mulherão é aquela que pega dois ônibus por dia para ir ao trabalho e mais dois para voltar, 

e quando chega em casa encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. 

Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola e aquela 

aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de 100 reais. 

Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários, de segunda a sexta, e 

uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando 

várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. 

Mulherão é aquela que se depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que 

malha, que usa salto alto, meia-calça, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum 

convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos à escola, busca os filhos na 

escola, leva os filhos para a natação, busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, 

conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não 

dorme enquanto ele não chega, e que de manhã bem cedo já está de pé, 

esquentando o leite. 

Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo, é quem faz serviços voluntários, é 

quem colhe uva, é quem opera pacientes, é quem lava roupa pra fora, é quem bota a mesa, 

cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás de um balcão. Mulherão é quem cria filhos sozinha, 

quem dá expediente de oito horas e enfrenta menopausa, TPM, menstruação. Mulherão é 

quem arruma os armários, coloca flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não desbotar 

os móveis, mantém a geladeira cheia e os cinzeiros vazios. Mulherão é quem sabe onde 

cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio pra azia. 

LUMAS, BRUNAS, CARLAS, LUANAS E SHEILAS: mulheres nota dez no quesito lindas de 

morrer, mas MULHERÃO É QUEM MATA UM LEÃO POR DIA.” 

 
Martha Medeiros 



RESUMO 

 

Para Foucault, a mulher tem sido objeto de desejo na ordem de um poder-saber cuja 

proliferação discursiva tem cumprido, historicamente, certos propósitos. Entre os 

enunciados sobre a mulher, estão os sujeitos praticantes (CERTEAU, 1996) dos 

cotidianos escolares a negociar esses discursos (BHABHA, 2010) e a inventar 

outras imagensnarrativas (FERRAÇO, 2011) de mulher. Discuto nesta monografia as 

imagensnarrativas de mulher produzidas por sujeitos dos cursos técnicos do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes), bem como as relações de gênero e poder (LOURO, 

2010, 2008, 2003) ali tecidas. Problematizo, assim, os dados de uma pesquisa 

metodologicamente fundamentada nos movimentos de Nilda Alves (2003, 2008a e 

2008b), fazendo uso de narrativas e conversações tecidas com os sujeitos 

praticantes do currículo do Ifes, além de experimentações artísticas de alunxs. Por 

meio da problematização das imagensnarrativas produzidas por alunas/os e 

servidoras da escola, trago para a análise as construções discursivas que estão 

sendo negociadas acerca da mulher na sociedade e, mais especificamente, no 

ensino técnico. As imagensnarrativas foram diversas, mas muitas delas negociaram 

com dicotomias sobre o que seriam características femininas e masculinas, bem 

como com discursos sobre o campus na condição de lugar masculino. Discuto esses 

discursos com base nas contribuições de Louro (2001) e de Foucault no 

entendimento das tensões entre os enunciados. Finalizo com a análise de algumas 

narrativas de mulheres que têm ocupado os espaços do ensino técnico, como 

alunas ou servidoras do Ifes, resistindo e reexistindo para uma vida bonita. 

 

Palavras-chave : Currículos. Ensino profissional. Gênero. Mulheres. 



ABSTRACT 

 

According to Foucault, women have been the object of desire in power-knowledge 

whose proliferation in discourse has historically served certain purposes. Practitioner 

Subjects (CERTEAU, 1996) of everyday school life are among the many 

enunciations about women, negotiating such discourses (BHABHA, 2010) and 

creating other narrativeimages (FERRAÇO, 2011) of “women”. In this thesis, I 

discuss the narrativeimages of “women” produced by subjects from technical courses 

at the Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), such as the gender and power 

relations (LOURO, 2010, 2008, 2003) that are weaved in there. I problematize the 

data of research methodologically grounded in the movements suggested by Alves 

(2003), also using narratives and conversations of the practitioner-subjects from Ifes 

curriculum. In addition, some students’ art experimentations on the topic “women” are 

also drawn on for this discussion. By problematizing the narrativeimages of students 

and school servants, I analyze the discursive constructions which are being 

negotiated about women in society and, specially, in technical education. Despite the 

great variety of narrativeimages, many interacted with dichotomies regarding 

women’s and men’s identity as well as the campus, which is commonly viewed as a 

masculine place. I discuss those discourses in the light of the contributions by Louro 

(2001) and Foucault about tensions within discourses. I conclude with the analysis of 

some narratives by women that have been occupying the technical education spaces 

either as students or as servants at Ifes, resisting and re-existing for a life as a work 

of art. 

 

Key-words: Curriculums. Technical education. Gender. Women. 
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1 INTRODUÇÃO: O CAMPUS ENLACES 1 E A VONTADE DE SABER 

SOBRE ELAS... 

 

“Somos todos irmãos  em ofício  [...] 

Grande forja de homens viris  [...] 

Salve, Escola de jovens titãs ! 

A doce harmonia em nossa lida 

Ganha forças à luz do saber, 

Forma o ideal, a essência da vida, 

Dotando o homem de energia e poder  [...].” 

(trecho do Hino da Escola Técnica de Vitória, grifos nossos) 

 

Ex-alunxs2 da antiga Escola Técnica de Vitória (ETV) costumam recordar, em suas 

narrativas, a Marcha Eteviana – o hino da ETV – que era executada regularmente na 

Escola. Com a transformação do prédio da antiga Escola Técnica em campus do 

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), bem como com a agregação das Escolas 

Agrotécnicas Federais e a criação de outros campi do Instituto por todo o estado, a 

                                                           
1 O nome fictício “Campus Enlaces” não tem quaisquer pretensões de esconder a “identidade” da 

escola, visto que vários de seus elementos característicos são trazidos ao longo deste texto, tais 
como o Hino da ETV, narrativas históricas e algumas fotos. O nome “Enlaces” é uma forma de 
remeter tanto à tessitura em rede do currículo do Ifes, por meio dos incontáveis nós puxados e 
enlaçados por seus sujeitos praticantes, quanto às relações de gênero e às sexualidades 
“enlaçadas” nos espaçostempos desse campus. 

2 A escolha linguística e política por uma grafia que não eleja um gênero como norma-padrão é uma 
tendência nas produções dos Estudos Feministas e da Teoria Queer. Ao invés das generalizações 
que tomem “o homem” como sinônimo de “humanidade” e que façam do plural masculino (“os”, 
“todos”) a regra, o uso cada vez mais frequente de caracteres como “@”, “x” ou “*” na grafia das 
palavras (“xs”, “todxs”) se transformou em manifesto: o acordo queerográfico. Ao longo deste texto, 
busco a visibilidade do gênero feminino, além de optar pelo uso do caractere “x” quando julgo 
necessário. Assim, as comuns generalizações no plural masculino (“os alunos”, “todos”) ora são 
feitas no plural feminino (“as alunas”, “todas”), ora se apropriam do caractere “x”, ambas as opções 
defendidas no manifesto do acordo queerográfico: “o compromisso brincalhão que aceitamos é o de 
abalar os alicerces da orthographia e da orthologia [...] Que se pratique o duplo plural ora em 
constância, referindo sempre ‘todos e todas’, ora em alternância, usando também ‘todas’ como 
plural genérico [...] que se faça do incômodo X, ou do silencioso *, motivo de conversa, de debate, 
de desestagnação, falando ‘dxs pessoas’, ‘dxs prostitutxs’, ou grafando ‘tod*s *s estudantes’; que se 
partam os joelhos ao ‘Homem’ como símbolo da humanidade e se fale ‘da Mulher’, ou ‘dx Trans’; ou 
que se torne caótica a representação de gênero [...] que o façamos mesmo no traduzir, 
reconhecendo o processo instituído tão político quanto o nosso [...] Usemos a queerografia. 
Enfrentemos o academicamente correto com a confiança no erro, o ortho com a desnaturalização, o 
ponto com a translação, a autoridade com um carnaval linguístico” (disponível em: http://expresso. 
sapo.pt/acordo-queerografico-quer-eliminar-dominio-masculino-do-portugues=f809385, acesso em 
30/08/2013, às 8h30min). 
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Marcha parece não ser mais executada com tanta frequência, tampouco conhecida 

nos novos campi. Entretanto, seu discurso em favor da produção de “homens viris” 

“dotados de energia e poder” – produções da escola de “jovens titãs” –, ainda é 

negociado entre os sujeitos praticantes (CERTEAU, 2009) do Campus Enlaces, 

espaço que um dia abrigou a ETV. 

Ao longo de sua história, o Campus Enlaces já teve diversos nomes: Escola de 

Aprendizes Artífices do Espírito Santo (1909), Liceu Industrial de Vitória (1937), 

Escola Técnica de Vitória – ETV (1942), Escola Técnica Federal do Espírito Santo – 

Etfes (1965), Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – Cefetes 

(1999) e, desde 2008, faz parte do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes3. 

Possíveis historiografias do Campus Enlaces são escritas por diversas narrativas e, 

também, por silêncios gritantes. Dentre eles, destacam-se as ausências femininas 

na criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo. Apenas na década 

de 1940 é que “algumas mulheres começaram a frequentar a escola, mas foram 

consideradas inaptas para os trabalhos de oficina , o que as levou a desaparecer 

da Instituição, somente reaparecendo na década de 70” (SUETH et al., 2009, p. 74, 

grifos nossos). 

O Campus Enlaces não fora, entretanto, a única escola a ser destinada apenas para 

homens. É importante ressaltar, assim, que apesar de certas semelhanças em sua 

historiografia, o Campus Enlaces passou por um processo histórico diferente dos 

apresentados pelas demais instituições escolares no Brasil. Enquanto as primeiras 

escolas brasileiras eram lugares de formação de meninos brancos e da elite 

(LOURO, 1997), o Campus Enlaces foi projetado para os meninos desfavorecidos 

da fortuna4. Isto porque o Campus Enlaces foi uma das 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices criadas por Nilo Peçanha, com o propósito de capacitar a mão de obra do 

Brasil industrial. Portanto, o currículo pensado para xs primeirxs alunxs que 

habitaram aquele espaço tornou-se, ao longo da história dessa instituição, outros 

currículos para outros sujeitos. 

                                                           
3 SUETH et al., 2009. 
4 Ibidem, p. 37. 
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A escola, concebida para formar operários, foi forçada a abrir suas portas para 

diferentes sujeitos, entre elxs, as mulheres. Os currículos do Campus Enlaces 

tornaram-se distintos e muitos. É notório, também, que a escola, com o passar do 

tempo, elitizou-se e embranqueceu, mas nunca deixou de ser um espaço 

majoritariamente masculino. 

Ao analisar as transformações que as escolas brasileiras sofreram, ao receber 

sujeitos de diferentes classes sociais e etnias e, em especial, o outro sexo, as 

meninas, Louro (1997, p. 78) observa que 

[a escola] se transformou sem alterar uma de suas características principais: 
a de se constituir como um espaço diferenciador. É importante lembrar que 
a instituição escolar exerceu, desde seus inícios, uma ação distintiva, uma 
ação diferenciadora, não apenas por tornar os que nela entravam distintos 
dos outros (daqueles/as que a ela não tinham acesso), mas também por 
dividir internamente os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de 
classificação, ordenamento, hierarquização. 

Atualmente, as mulheres são uma presença crescente no Campus Enlaces, mas 

ainda há espaços contestados, preconceitos velados e lutas por voz, pelo discurso 

que institui lugares de poder (FOUCAULT, 2008). 

Nos vestígios de documentos históricos do campus, percebemos rostos masculinos, 

substantivos masculinos. Se a regra era a ausência de mulheres, hoje, percebemos 

diferentes presenças femininas em todo o Instituto, mas, também, algumas 

ausências. Há ausências de mulheres em determinados lugares do Campus 

Enlaces. O padrão nesses lugares ainda é masculino. A mulher torna-se, em certos 

cursos, cargos e funções, x outrx, x diferente. Desse modo, as ausências de alunas 

em alguns cursos do Campus Enlaces constituem a alteridade sobre a qual se 

produzem diversos enunciados. 

Essa intensa produção discursiva tenta negociar sentidos sobre quem são as 

mulheres que atualmente ocupam estes – mas não aqueles – lugares no Ifes e nos 

demais segmentos da sociedade. 
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Figura 1:  Quadromosaico que lembra uma mulher fazendo gesto de silêncio, situado em uma das 
principais escadarias do Campus Enlaces 

 

Por toda a parte – e não apenas no Campus Enlaces –, discursos vários não 

cansam de enunciar a respeito das mulheres. Ora, há diferentes enunciados que 

reivindicam verdades sobre as mulheres. Essas “verdades” são, para Foucault 

(2006), fabricações sociais que ocorrem por meio de intrincados processos 

históricos, com a finalidade de exercer poder sobre os sujeitos. Elas são efeitos de 

poder e, ao mesmo tempo, lugar de produção deste: 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem o 
poder [...] A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graça s a 
múltiplas coerções e nele produz efeitos regulament ados de poder.  
Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: 
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 
os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns aos outros; as 
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro (FOUCAULT, 2006, p. 12, grifos nossos). 

Desse modo, as verdades sobre as mulheres estão a se emaranhar na rede de 

saberes e poderes, se hibridizando (BHABHA, 2010), se atualizando, em constantes 

negociações de sentidos múltiplos, por vezes contraditórios, mas dificilmente 

estanques ou fixos. Os cotidianos escolares do Campus Enlaces estão nessa rede e 

nela negociam e produzem suas verdades acerca das mulheres, contribuindo para a 

manutenção de determinados discursos e para a produção de outras enunciações e 

possíveis resistências. 
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Imersos no oceano da linguagem, os sujeitos do cotidiano estão, a todo tempo, 

inventando imagensnarrativas5 de mulher, e negociando suas produções com as 

diferentes formações discursivas em nossa sociedade. Os sujeitos do cotidiano 

negociam suas imagensnarrativas sobre as mulheres com os enunciados midiáticos 

cujas personagens femininas são heroínas, vilãs ou vítimas, por vezes ditas (in) 

dependentes. Tais mulheres enunciadas, nos televisores, têm corpos “esculpidos” 

(dentro de um padrão estético hegemônico) e “saturados de sexo”, que servem para 

anunciar o desejo e o consumo. Destarte, corpos femininos semelhantes ilustram 

grande parte das capas de revistas (tanto as de público-alvo masculino quanto as de 

feminino). 

Também são corpos femininos que figuram nas páginas policiais de jornais em todo 

o mundo: sete em cada dez mulheres serão violentadas ao redor do globo, segundo 

um recente levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU)6. Os dados 

nacionais nos aproximam ainda mais dessa guerra contra a mulher: o Estado do 

Espírito Santo alcançou o primeiro lugar no ranking dos estados brasileiros que mais 

praticam violência contra a mulher7, contrastando com sua quarta colocação no 

ranking dos que mais denunciam esse tipo de violência8. 

Se há diferentes enunciações sobre a mulher, as ausências femininas em certos 

discursos também são um importante elemento para a análise. Salvo as aparições 

públicas da presidente Dilma Rusself, os telejornais brasileiros pouco mostram a 

participação feminina na política nacional, a exemplo do Senado, em que elas 

 

                                                           
5  A possibilidade de uma escrita formada pela união de outras palavras foi por mim aprendida com o 

professor Carlos Eduardo Ferraço (2011) que, por sua vez, inspirou-se na escrita da professora 
Nilda Alves. Essa escrita potencializa a produção de novos sentidos, além de ser uma tentativa de 
superação das dicotomias herdadas do discurso hegemônico da modernidade. 

6  Disponível em http://www.unwomen.org/news-events/in-focus/in-focus-lets-end-violence-against-
women/ 

7  Disponível em http://tnh1.ne10.uol.com.br/noticia/maceio/2013/03/23/236751/raio-x-da-violencia-
contra-a-mulher-poe-alagoas-em-2-lugar-no-ranking-de-homicidios e http://gazetaonline.globo.com 
/_conteudo/2013/04/cbn_vitoria/reportagens/1427626-violencia-contra-a-mulher-e-tema-do-ultimo-
dia-do-oitavario-da-festa-da-penha.html. Acesso em 10/04/2013, às 22 horas. 

8  Disponível em http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2013/03/violencia-contra-a-mulher-es-
ocupa-o-4--lugar-no-ranking-de-atendimentos-do-ligue-180.html. Acesso em 10/04/2013, às 22h20 
min. 
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ocupam cerca de 10% das cadeiras9. A mídia anuncia, com certa frequência, o 

crescimento de diplomas de nível superior entre as mulheres e a ascensão feminina 

no mercado de trabalho. Entretanto, os dados apresentados em recentes relatórios 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) demonstram que, apesar do 

crescimento do número de mulheres em funções predominantemente masculinas, 

elas ainda tendem a ocupar as mesmas vagas de emprego10. Os homens continuam 

a ganhar mais do que elas: em média, o salário das mulheres, no Brasil, é até 17% 

inferior ao dos homens11. 

Tantos discursos inventam e negociam verdades sobre as mulheres. Elas ora são 

objetos de desejo, ora de violência. Outrora revolucionárias e submissas. Elas 

também são imaginadas e narradas como domésticas e esposas e empresárias e 

Giseles Bundchens e médicas e solteiras e prostitutas e princesas e intelectuais e 

artistas e professoras e mães e homo e hetero e bi e transexuais e Virgens Marias e 

bruxas e... e... e! 

Entre tantxs possíveis enunciações e enunciados, provoco, então, a pergunta-guia 

deste estudo: que imagensnarrativas  de mulher são produzidas e negociadas 

pelos sujeitos praticantes – a saber, xs alunxs dos  cursos técnicos em 

Mecânica e em Edificações, integrados ao Ensino Méd io – do currículo do 

Campus Enlaces?  Além deste objetivo geral, apresento, assim, outros objetivos 

que também compuseram esta pesquisa: Como as imagensnarrativas inventadas e 

negociadas pelxs alunxs sobre “aquilo que seria socialmente acordado como 

adequado a cada sexo” interferiram (ou não) em suas atuais escolhas de cursos 

técnicos e, em alguns casos, em suas escolhas profissionais? Como as 

imagensnarrativas de mulher produzidas pelxs alunxs de Edificações e de Mecânica 

puderam potencializar outras relações com a alteridade, além de novas 

subjetividades e estéticas de existência? Como as imagensnarrativas de mulher e 

                                                           
9  Os dados referem-se ao quantitativo de senadorxs que estavam em exercício no período de acesso 

ao site http://www.senado.gov.br/senadores/senadoresFEPorNome.asp, em 07/04/2013 às 
19h34min. Não foram aqui contabilizadxs xs senadorxs que estavam afastadxs por quaisquer 
motivos no referido período. 

10Informações disponíveis em http://portal.mte.gov.br/imprensa/mulheres-ampliam-participacao-no-
mercado-de-trabalho.htm. Acesso em 07/04/2013, às 20h03min. 

11 Informações disponíveis em http://portal.mte.gov.br/imprensa/cresce-numero-de-mulheres-no-
primeiro-emprego.htm. Acesso em 07/04/2013, às 19h48min. 
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dos ditos “papéis sexuais” negociados por esses sujeitos puderam questionar ou 

reafirmar preconceitos? 

Em um momento no qual as mulheres já são presidentes de grandes nações, mas 

ainda são violentadas e mortas por companheirxs ou estranhxs, torna-se cada vez 

mais urgente pensar sobre quais enunciados estão sendo negociados sobre gênero, 

quanto à construção social dos chamados “lugares-comuns” de cada sexo. 

Ao interrogar esses enunciados, coloca-se outra questão crucial: o que seria, afinal, 

“gênero”? Como construções sociais, mutáveis e deslocáveis, os conceitos de 

gênero e sexo já se confundiram no emaranhado de significados que receberam, ao 

longo do tempo, o que não significa, entretanto, que estejam simetricamente 

alinhados. Gênero e sexo são, atualmente, compreendidos como dois conceitos 

distintos. Segundo Silva (2010), “sexo” passou a compreender os aspectos 

biológicos e anatômicos dos indivíduos, ao passo que “gênero” se tornou um termo 

que abrange os aspectos políticos das identidades sexuais.  

Cabe ressaltar que, até a Renascença, o sexo biológico não marcava as distinções 

entre feminino e masculino, porque a mulher fora compreendida, durante muito 

tempo, como uma versão menos perfeita do homem, portanto do mesmo sexo, 

tendo apenas seu órgão sexual projetado para dentro (ALTMANN e MARTINS, 

2007). As teorias feministas contribuíram para o entendimento de que essa “recente” 

divisão binária em dois sexos (homem e mulher), baseada em diferenças 

anatômicas, trouxe consigo implicações hierarquizantes e assimétricas (SWAIN, 

2000), a exemplo das contribuições da feminista Simone de Beauvoir, que em seu 

célebre livro O Segundo Sexo, problematizou a construção da mulher como inversão 

do homem. 

Vale observar, ainda, que os próprios conceitos de “mulher” e/ou de “feminino” têm 

sido alvos dos Estudos Feministas, a fim de desconstruí-los, uma vez que em 

quaisquer tentativas de discutir o que esses termos englobariam de comum entre os 

sujeitos, perder-se-ia a potência da(s) diferença(s). 

Semelhantemente aos conceitos de gênero e sexo, a sexualidade é mais uma 

construção discursiva. Trarei, ao longo do texto, as contribuições de Michel Foucault 

no entendimento da sexualidade como uma invenção da Modernidade. Tomando 
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emprestadas as palavras de Mariguela e Souza (2007, p. 110), “o bicho homem [e a 

mulher!], animal falante, é o único ser que tem sexualidade”. Dotadx de linguagem, 

essx “animal falante” inventa discursospráticas e jogos de poder. Gênero, sexo e 

sexualidade – construções sociais, discursivas – são, pois, efeitos de poder, efeitos 

de realidade. 

Compreendendo que essas construções da linguagem guardem implicações nos 

discursospráticas de submissão e sujeição das mulheres, trago as reflexões de 

Altmann e Martins (2007, p. 133) quanto aos estudos de gênero no campo do 

currículo: 

Os estudos de gênero, bastante frequentes também no campo da 
educação, mostram-nos, das mais diversas perspectivas, as diferentes 
formas de constituir-se feminino ou masculino. Eles rejeitam o determinismo 
biológico, mostrando que não são os órgãos sexuais, os hormônios ou 
os genes os determinantes de que uma mulher aja de modo feminino, 
brinque de boneca, dedique-se à maternidade, siga c ertas carreiras e 
não outras, seja mais delicada e carinhosa  [...] (grifos nossos). 

Altmann e Martins (2007) questionam, acima, certas maneiras de ser “femininas”. 

Interessam, portanto, os discursos que as instituem como algo socialmente 

acordado, que compõem imagensnarrativas de mulher e do feminino. Além disso: 

quais são as relações de poder que estão em jogo? Como esses enunciados são 

sustentados, tencionados e atualizados no currículo? Como a escola e os sujeitos 

praticantes do currículo entendem esses enunciados e inventam outras 

possibilidades discursivas? 

O Campus Enlaces, como lugar social e institucionalmente organizado para a 

formação de sujeitos, não é apenas um espaço de produção de discursos de 

gênero, mas, sobretudo, de identidades de gênero. Como observa Guacira Lopes 

Louro (1997, p. 77), 

Assim, gostaria de privilegiar aqui o conceito de gênero não ligado ao 
desempenho de papéis masculinos ou femininos, mas sim, ligado à 
produção de identidades – múltiplas e plurais – de mulheres e de homens o 
interior de relações e práticas sociais (portanto no interior de relações de 
poder). Essas relações e práticas não apenas constituem e instituem os 
sujeitos (esses vários tipos de homens e mulheres), mas também produzem 
as formas como as instituições sociais são organizadas e percebidas. 
Nesse sentido, a escola, como um espaço social que foi se tornando, 
historicamente, nas sociedades urbanas ocidentais, um locus privilegiado 
para a formação de meninos e meninas, homens e mulheres, é, ela própria, 
um espaço generificado, isto é, um espaço atravessado pelas 
representações de gênero. 
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Espaço generificado, o Campus Enlaces é lugar de controle dos discursos sobre 

gênero e, ao mesmo tempo, espaço minado por resistências de sujeitos que 

escapam para produzir novas enunciações e subjetividades. Este estudo aposta na 

inventividade cotidiana e, ao mesmo tempo, tenta problematizar as relações que os 

sujeitos estabelecem entre si, colocando em análise a questão de gênero que 

permeia seus discursospráticas. A força-motriz para esta pesquisa está em acreditar 

nessa potência inventiva dos sujeitos praticantes do cotidiano (CERTEAU, 2009), na 

potência de suas imagensnarrativas de mulher. 

A inventividade e a negociação das possíveis imagensnarrativas de mulher deram-

se, especialmente, por meio da reflexão sobre os lugares que as mulheres têm 

ocupado no ensino técnico, sem deixar de problematizar como elas têm feito isso e o 

porquê desses lugares ocupados por elas, mas não aqueles. Em outras palavras, 

fora preciso perguntar onde elas estavam e onde elas não estavam no Campus 

Enlaces. Onde havia presenças e onde havia ausências. 

Faz-se necessária, aqui, uma importante ressalva: presenças e ausências são 

entendidas neste estudo na sua condição de pluralidades e não polaridades 

dicotômicas. 

Presenças e ausências femininas são plurais e fraturadas por causa das diferentes 

mulheres que as compõem e das diferentes relações que essas tecem com os 

lugares que estão a ocupar ou não. Além das inúmeras diferenças (histórias de vida, 

classes sociais, sexualidades, raças, religiões, idades e outras) entre as várias 

mulheres que vivenciam os espaçostempos do Campus Enlaces, há distinções 

quanto aos tipos de presenças dessas mulheres ali. A presença de uma diretora- 

-geral distingue-se da presença de uma aluna que, por sua vez, distingue-se da 

presença de uma professora ou de uma servente. São mulheres plurais, cujas 

presenças e ausências também são plurais. 

Além disso, tratam-se não apenas de presenças e ausências físicas, mas, também, 

de presenças e ausências nas produções discursivas, nos lugares de poder, nas 

imagensnarrativas cotidianas. 

Joan Scott e Jacques Derrida teceram importantes críticas quanto à lógica herdada 

da Modernidade de se opor em dois polos-elementos como homem x mulher, 
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presença x ausência, dominador x dominadx. Isto porque o pensamento por meio 

dessas dicotomias tende a marcar a superioridade do primeiro elemento em relação 

ao segundo, além de pressupor que esses polos se relacionem dentro de uma lógica 

invariável de dominação-submissão (LOURO, 2008). Como Louro (2008, p. 31 e 32) 

salientou, para a desconstrução da polaridade rígida dos gêneros seria preciso 

“problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada um [...] 

implicaria também perceber que cada um desses polos é fragmentado e dividido”. 

Assim, para a autora, o polo masculino, por exemplo, contém o feminino (e vice- 

-versa). No caso desta pesquisa, presenças e ausências foram entendidas como 

plurais e fraturadas internamente e, ao mesmo tempo, como alteridades (híbridas e 

móveis) que potencializaram e moveram o pensamento dos sujeitos ao produzir 

imagensnarrativas de mulher. 

Desse modo, além das imagensnarrativas de mulher (produzidas pelos sujeitos 

praticantes do currículo do Campus Enlaces) trazidas nessa introdução, os próximos 

capítulos trarão outras imagensnarrativas sobre essa possível alteridade – as 

ausências das mulheres em certos cursos (em especial, no curso Técnico em 

Mecânica). Pensar sobre onde elas não estavam colocou em movimento as 

reflexões sobre as construções dos papéis sexuais em nossa sociedade. 

Potencializou-se, assim, a difícil tarefa de desconstruir alguns discursos aprendidos 

socialmente para inventar outras possibilidades discursivas. Assim como a morte, 

como alteridade da vida, potencializou os escritos de Foucault sobre a vida como 

uma obra de arte (DÍAZ, 2012, p. 5), pensar sobre as ausências femininas em 

alguns lugares do Campus Enlaces ajudou a potencializar a questão da presença de 

mulheres no ensino profissionalizante e em outros espaços da sociedade, a exemplo 

da imagemnarrativa de “mulher” proposta por um dos alunos do curso Técnico 

Integrado em Edificações, que criou para si o nome fictício de “Felipe”: 

“Eu tentei mostrar como funciona a sociedade atual para as mulheres. No caso, 

ainda tem o modelo, desde antigamente, de a mulher nascer, crescer, se casar, ter 

filhos e morrer”. 

Como já foi mencionado, este estudo também buscou colocar em análise as 

relações de gênero tecidas no Campus Enlaces. Para tanto, refletiu-se sobre elas 

como relações de poder, ou seja, complexas, múltiplas e móveis. Um dos desafios 
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da pesquisa, portanto, foi pensar a respeito da complexidade da rede de saberes e 

poderes no currículo do Campus Enlace do Ifes. Pensando com Foucault, 

interessou, assim, o vaivém das relações de força, os jogos de poder, os discursos 

contraditórios (que ora serviam de instrumentos ao poder, ora eram obstáculos ao 

poder), as transformações dos enunciados, os silêncios, as resistências, as 

invenções dos sujeitos praticantes. Havia tensões, segmentos descontínuos de 

micropoderes percorrendo caminhos desuniformes, minando as relações de gênero 

e criando brechas. 

Ora, o poder está por toda a parte, transitando por diferentes fluxos (FOUCAULT, 

2006). Há lutas e resistências. Há táticas e estratégias no cotidiano (CERTEAU, 

2009). Repito: não há relações rígidas e invariáveis entre os dois ditos polos 

dicotômicos (homem x mulher ou dominador x dominada). Faz-se necessário, pois, 

desconstruir a lógica dicotômica com a qual aprendemos a pensar como dois polos 

estanques. Nas palavras de Louro (2008, p. 33), 

O processo desconstrutivo permite perturbar essa ideia de relação de via 
única e observar que o poder se exerce em várias direções. O exercício do 
poder pode, na verdade, fraturar e dividir internamente cada termo da 
oposição. Os sujeitos que constituem a dicotomia não são, de fato, apenas 
homens e mulheres, mas homens e mulheres de várias classes, raças, 
religiões, idades etc. e suas solidariedades e antagonismos podem provocar 
os arranjos mais diversos, perturbando a noção simplista e reduzida de 
‘homem dominante versus mulher dominada’. Por outro lado, não custa 
reafirmar que os grupos dominados são, muitas vezes, capazes de fazer 
dos espaços e das instâncias de opressão, lugares de resistência e de 
exercício de poder. 

Com isso, não pretendo negar as hierarquizações de poder nas relações de gênero, 

nos diversos segmentos da sociedade, ou desconsiderar os constantes esforços 

discursivos que buscam inferiorizar as mulheres nessas relações. Isto porque a 

guerra contra a mulher não estaria apenas em um plano puramente “ideológico”, que 

supostamente separaria discursos de práticas, mas nos discursospráticas, ou seja, 

também na materialidade física (dos corpos femininos diariamente violentados). 

Com o cuidado de não pensar sobre os discursos simplesmente como ideologias, 

sigo as ponderações de Hall (1997) quanto às apropriações do conceito foucaultiano 

de discurso. Para Hall (1997, p. 31), essas apropriações tendem a tomar os 

discursos como ideias, e não como algo de concreto na vida cotidiana. A fim de 

tomar tal cuidado, não reflito sobre a dicotomia discurso x prática como se fossem 
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duas estruturas separadas e dialéticas, pois compreendo que haja discursospráticas 

acontecendo ao mesmo tempo. 

Para pensar com Foucault uma problematização que tente dar conta da 

complexidade que há nas hierarquizações de poder – nas relações de gênero –, é 

preciso que compreendamos essas hierarquizações situadas linguística e 

historicamente. Para o autor, a mulher tem sido objeto de desejo na ordem de um 

poder-saber (FOUCAULT, 2011). A incitação e a proliferação de mecanismos 

discursivos em torno desse poder-saber sobre a mulher engendraram um processo 

cuja história ainda está em curso. Em seu primeiro volume de História da 

Sexualidade, Foucault traz a imagem da “mãe histérica” (ou “mulher nervosa”), 

construção de um dispositivo de saber e poder sobre o sexo. Tal dispositivo foi 

colocado em análise pelo autor como um dos quatro grandes conjuntos estratégicos 

desenvolvidos a partir do século XVIII, a saber, a histerização do corpo da mulher, a 

socialização das condutas de procriação, a pedagogização do sexo da criança e a 

psiquiatrização do prazer perverso. 

Os dois primeiros conjuntos citados atuaram intensamente sobre o corpo da mulher, 

mas todos eles cumpriram propósitos no sentido de delimitar o que era lícito e ilícito 

aos corpos. De fato, todas essas estratégias trabalharam em prol da criação de 

sujeitos a serem corrigidos e regulados: a mulher histérica, o casal malthusiano 

(demasiadamente reprodutivo), a criança masturbadora e o pervertido. Desse modo, 

a mulher histérica é, segundo Foucault (2011), a produção de um tríplice processo 

pelo qual 

o corpo da mulher foi analisado  – qualificado e desqualificado –  como 
corpo integralmente saturado de sexualidade ; pelo qual, este corpo foi 
integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo 
das práticas médicas; pelo qual, enfim, foi posto em comunicação orgânica 
com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar), com o 
espaço familiar (do qual deve ser elemento substancial e funcional) e com a 
vida das crianças (que produz e deve garantir, através de uma 
responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da educação): a 
Mãe, com sua imagem em negativo que é a ‘mulher nervosa’, constitui a 
forma mais visível desta histerização (p. 115, grifos nossos). 

Fixada no discurso hegemônico na qualidade de ser saturadx de sexo e histeria, e 

responsável pela produção e manutenção da prole, a mulher tem sido, desde o 

século XVIII, o objeto de desejo da medicina, da psiquiatria e, também, da 
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pedagogia, que buscaram o disciplinamento e o controle de seu corpo. Inventaram-

lhe verdades; patologias e métodos de cura. Desse modo, a proliferação de 

determinadas verdades sobre a mulher tem cumprido historicamente alguns 

objetivos na tentativa de dominá-la. Fixaram-lhe sentidos na tentativa de dominação 

dessx “outrx” a ser conhecidx, limitadx, controladx (HALL, 2006). A mulher é objeto 

privilegiado nas relações de poder-saber (FOUCAULT, 2011). 

A vontade de saber sobre elas também inventou mecanismos de dominação na 

escola. Os enunciados escolares cumpriram, assim, certos objetivos acerca dessa 

discursividade sobre a mulher e buscaram disciplinar o corpo feminino. Guacira 

Lopes Louro (2010) traz para a análise a conversação que teceu entre suas próprias 

lembranças escolares com as experiências do inglês Philip R. D. Corrigan (1991, 

apud LOURO, 2010) no rígido sistema de ensino inglês. A autora reflete sobre as 

“marcas permanentes da escola” na domesticação dos corpos:  

Hoje tenho consciência de que a escola também deixou marcas expressivas 
em meu corpo e me ensinou a usá-lo de determinada forma. Numa escola 
pública brasileira predominantemente feminina, os métodos foram outros, os 
resultados pretendidos eram diversos. Ali nos ensinavam a sermos dóceis, 
discretas, gentis, a obedecer, a pedir licença, a pedir desculpas. Certamente 
também nos ensinaram [...] as ciências, as letras, as artes que deveríamos 
manejar para sobreviver socialmente. Mas essas informações e habilidades 
foram transmitidas e atravessadas por sutis e profundas imposições físicas 
[...] Os propósitos desses investimentos escolares eram a produção de 
um homem e de uma mulher ‘civilizados’, capazes de viver em 
coerência e adequação nas sociedades inglesa e bras ileira, 
respectivamente  (LOURO, 2010, p. 18, grifos nossos). 

Regimes de verdade sobre as mulheres instauraram dispositivos diversos para o 

exercício do poder sobre elas, dependendo do período histórico e da sociedade. 

Silva (2010) argumenta que a luta feminista no campo do currículo pode ser 

assinalada em dois momentos: o primeiro buscou o acesso à escola, enquanto o 

segundo teve como objetivo o que no currículo ou a quais currículos eram 

destinados às mulheres. 

De modo semelhante, os discursos escolares cumpriram propósitos acerca dos 

seguintes pontos: entrada proibida ou autorizada da mulher na escola; linguagem 

adotada; ritos; escolha dos conteúdos a serem ensinados; tentativas de controlar e 

regular quem deveria educar quem; processo histórico de feminização do magistério 

(e de sua relação com a desvalorização salarial da profissão); arquitetura das 



30 

 

instituições escolares; brincadeiras e das cantigas de roda; o que deveria ser 

socialmente acordado como “comportamentos próprios” de meninas; o que se 

poderia dizer; maneiras de (não) dizer; lógicas que permeiam xs que podem falar e 

xs que não podem; discursos autorizados; e silêncios. Esses elementos e tantos 

outros compõem as escolhas discursivas que historicamente enunciam a mulher no 

currículo escolar, bem como os seus “lugares autorizados” e territórios contestados 

em nossa sociedade. Com o cuidado de não entender esses discursos como 

polaridades dicotômicas, cabe uma ressalva de Foucault (2011, p. 33 e 34): 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é 
preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são 
atribuídos os que podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é 
autorizado ou que forma de discrição é exigida a uns e a outros. Não existe 
um só, mas muitos silêncios e são parte integrante das estratégias que 
apoiam e atravessam os discursos. 

Se as relações de gênero são necessariamente relações de poder, o currículo torna- 

-se, assim, palco dessas lutas, uma vez que ele mesmo é lugar de poder (SILVA, 

2010). O poder em si é o próprio discurso (FOUCAULT, 2008). 

Ressalto, ainda, que os discursos escolares sobre gênero não são criados do “lado 

de dentro” da escola. A escola não é um organismo isolado do restante da 

sociedade, cuja produção discursiva sobre gênero se inicia e termina dentro de seus 

muros. Elaborar o currículo em rede requer desfazer-se dos muros, das fronteiras, 

das linearidades. A escola está na sociedade e a sociedade está na escola. Não 

existe o início de uma e o fim da outra. Os discursos escolares estão emaranhados 

na rede de saberes e poderes. As imagensnarrativas de mulher inventadas pelos 

sujeitos praticantes dos cotidianos escolares são, portanto, negociadas com as 

várias formações discursivas presentes na sociedade: 

“Muitas mulheres têm que trabalhar, mas ainda tem aquela pressão de que a 

responsabilidade de cuidar dos filhos é por conta da mulher”, imagemnarrativa de 

“Laura”12, aluna do curso Técnico Integrado em Edificações. 

“A mulher é muito ligada na aparência”, imagemnarrativa inventada por “Ash”13, 

também aluno do curso Técnico Integrado em Edificações. 

                                                           
12 Nome fictício inventado pela própria aluna. 
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“Porque foi muito tempo onde essa questão de submissão, essa relação de que... A 

mulher não tinha voz. É... Foi um período muito grande. E aí, de repente... Boom! 

Essa transformação!”, imagensnarrativas da aluna do curso Técnico Integrado em 

Mecânica, “Hazel”14. 

                                                                                                                                                                                     
13 Nome fictício criado pelo próprio aluno. 
14 Nome fictício inventado pela própria aluna. 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS: SOBRE A EXPERIÊNCIA QUE 

ME PASSOU, AS APOSTAS METODOLÓGICAS E OS CUIDADOS 

NECESSÁRIOS AO ESTUDO COM OS COTIDIANOS NO/DO 

CAMPUS ENLACES 

 

Se estamos incluídos, mergulhados, em nosso objeto, 

chegando, às vezes, a nos confundir com ele, no lugar 

dos estudos ‘sobre’, de fato, acontecem os estudos ‘com’ 

os cotidianos.15 

 

O verbo “parir” – tão feminino! – parece fazer pouco jus ao processo de “gestação” 

de um objeto de pesquisa. Na tentativa de melhor compreender esse processo, eu 

poderia tomar emprestada a metáfora de Ferraço (2003), para dizer que sou 

caçadora de mim ao pesquisar: tenho afirmado estudar os cotidianos escolares do 

Ifes, os discursospráticas de outrem, quando, na verdade, venho buscando a mim 

mesma, tentando explicar-me. Mas, afinal de contas, por que estudar as 

imagensnarrativas de mulher produzidas pelos sujeitos da escola? 

Abro, pois, uma brecha para posicionar-me como pesquisadora que estou me 

fazendo. Narrarei uma experiência que me passou e marcou a minha travessia 

(LARROSA, 2011). Essa experiência puxou o gatilho para movimentar o meu 

pensamento, me servindo, neste estudo, de instrumento metodológico. A 

experiência ocorreu durante uma de minhas aulas na graduação em Letras-Inglês, 

na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Assim como a maioria dxs colegas 

de turma, eu já era fluente na língua inglesa e ministrava aulas em cursos de 

idiomas. Lembro que foi em um dos últimos períodos da graduação que uma 

professora muito querida contou-nos uma pequena história, que peço licença – por 

motivos que logo justificarei – para narrá-la em inglês. Além de ser breve e possuir 

diversos cognatos com o português, sua leitura, na língua inglesa, far-se-á 

                                                           
15  FERRAÇO, Carlos Eduardo. Eu, caçador de mim. In: GARCIA, Regina Leite (org.). Método : 

pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 160. 
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necessária para a compreensão de minhas inquietações como pesquisadora. Eis a 

história que ouvimos: 

A man and his son were involved in an accident in which the father died and 
the son was badly injured. At the hospital, the doctor on call refused to 
operate on the boy, arguing: ‘Oh, my God! This is my son!16 

Tanto eu quanto o restante daquela turma de licenciatura em língua inglesa, em que 

aparentemente todxs eram fluentes no idioma, não compreendemos o sentido da 

história. A nossa professora, então, narrou-a novamente. E outra vez. Até que 

explicou a brincadeira ou, talvez, o problema ali colocado para nós, brasileirxs: 

palavras como “doctor” e “surgeon” – respectivamente traduzidas em português 

como “médicx” e “cirurgixx” – são substantivos do inglês que apresentam a mesma 

forma para ambos os gêneros. A história contada pela professora só faria sentido se 

traduzíssemos “doctor” para o seu equivalente no gênero feminino em português 

(“médica”), ou seja, a médica da história era, na verdade, a mãe do paciente. Caso 

contrário, cogitaríamos – como, de fato, fizemos – que o menino gravemente ferido 

não era filho legítimo do homem que morreu no acidente, ou, ainda, que o médico 

de plantão era padrasto ou parente do paciente. Quando traduzida para o português, 

a história perde seu “mistério”, pois, “doctor” transforma-se em substantivo biforme 

(a médica/ o médico): 

Um homem e seu filho envolveram-se em um acidente no qual o pai morreu 
e o filho ficou gravemente ferido. No hospital, a médica de plantão recusou- 
-se a operar o menino, argumentando: ‘Ai, meu Deus! Este é o meu filho! 
(TSP17, grifos nossos). 

Em uma turma de Letras-Inglês constituída, basicamente, de professorxs-estudantes 

fluentes na língua estrangeira, era senso comum entre todxs que diversas 

profissões, em inglês, eram substantivos sobrecomuns, ou seja, termos que 

designam ambos os gêneros (“driver”, “doctor”, “surgeon”, “teacher”, “nurse” etc.). O 

problema, então, não era a falta de conhecimento da língua inglesa, mas as imagens 

socialmente construídas que compartilhávamos quanto aos papéis sexuais. Se 

sabíamos que “doctor” designava tanto a forma masculina quanto a feminina, por 

                                                           
16  Uma versão semelhante desta história está disponível no endereço eletrônico http://www2.aau.org/ 

wghe/gender/toolkit/Tooltik-complete.pdf. Acesso em 26/04/12, às 9h19min. 
17  A sigla TSP aparecerá com certa frequência neste texto e significa “Tradução Sugerida pela 

Pesquisadora”. 
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que, então, não imaginamos uma médica? Por que “doctor” só poderia ser um 

homem? 

Naquele momento, a história da mãe-médica tornou-se a minha história 

desconcertante: pela primeira vez, flagrei-me pensando de forma machista. Ora, não 

era apenas “pensar de forma machista”. As imagens com as quais negociei, ao 

longo da vida, sobre o que são os ditos lugares-comuns de cada sexo cegaram-me, 

taparam meus ouvidos, sufocaram o meu pensamento, tomaram os meus sentidos 

naquele momento. A imagem mental da palavra “doctor” era um homem (branco e 

provavelmente heterossexual!) e não poderia ser ninguém mais além dele. Eu sabia 

que a palavra contemplava ambos os gêneros. Mas algo – talvez mais potente que a 

proficiência em inglês – se colocou entre mim e a compreensão da história. 

Parafraseando Von Foester (1996), para além da proficiência no idioma inglês, era 

preciso crer na mulher-médica para ver a mãe-médica da história. A minha 

inquietação a partir daí era entender o processo de como essas imagens 

socialmente construídas e negociadas poderiam tornar-me cega e surda diante de 

coisas consideradas por mim, até então, óbvias. 

Interessada nessas imagens e nesses jogos de linguagem, narrei a história 

desconcertante para xs mxxs alunxs conterrânexs de cursos de inglês. Mesmo 

aquelxs que cursavam os níveis mais avançados18 das escolas de idiomas 

demonstraram dificuldade para compreender a história que “brincava” com os papéis 

sexuais. Se esta experiência que vivi não era um fenômeno particular e isolado, 

cabia perguntar o porquê de todxs que não desvendaram a “charada” da mãe- 

-médica terem agido de forma semelhantemente sexista. 

Potencializei a história desconcertante como ferramenta de intervençãoprovocação 

desde o momento em que me surpreendi com ela. Neste estudo, com os sujeitos 

praticantes do currículo do Ifes, ela me serviu como um potente instrumento para 

iniciar as rodas de conversa com os grupos de estudantes, provocando-os, 

instigando-os, convidando-os para o debate e a reflexão. As reações à história foram 

diversas, mas ninguém conseguiu “solucionar” o mistério da mulher que era médica. 

                                                           
18  Com o termo “níveis mais avançados”, refiro-me aos grupos de aprendizes dos níveis intermediário 

– alunos que tiveram uma carga horária de aulas de inglês de, aproximadamente, 306 a 357 horas 
– e avançado – alunos que tiveram uma carga horária de cerca de 408 a 459 horas de aulas de 
inglês. 



35 

 

A história foi um dedo na ferida e outro no gatilho: movimentou o pensamento e 

disparou falas, enunciações várias, imagensnarrativas de mulher aos poucos 

construídas e negociadas. 

 

 

2.1 POR UMA METODOLOGIA COM OS COTIDIANOS ESCOLARES 

DO CAMPUS ENLACES 

 

Realizar uma pesquisa que tentasse dar conta da complexidade dos cotidianos 

escolares exigia que eu buscasse outras formas de produzir conhecimento além 

daquelas herdadas do discurso hegemônico das ciências da Modernidade. Isto 

porque os “objetos de estudo” não são, de fato, “objetos”, mas sujeitos, e como tais, 

eles escapam. Também porque a complexidade do real é inapreensível (GARCIA, 

2003); os dados de uma pesquisa com os cotidianos não são “coletados” por uma 

cientista, mas produzidos “com” os sujeitos pesquisados. Assim, os estudos são 

tecidos tanto pelos sujeitos que pesquisam quanto pelos que são pesquisados. Não 

se trata de pesquisar “sobre” algo ou alguém. O desafio está em pesquisar “com”: 

pesquisar com os sujeitos praticantes que inventam novos usos, significações e 

saberes cotidianamente (CERTEAU, 2009). 

Os sujeitos praticantes do cotidiano produzem novos conhecimentos a todo instante, 

mas nos últimos séculos essa produção foi marginalizada, dita “errada”, equivocada, 

sem importância. Segundo Nilda Alves (2003), as linearidades, divisões, sínteses e 

generalizações comuns aos métodos herdados das ciências da Modernidade 

provocaram em nós uma espécie de “cegueira”, o que resultou tanto em um 

ofuscamento dos conhecimentos criados no cotidiano quanto numa incompreensão 

do que eles são e de como são processados (2008a). Para a compreensão dos 

conhecimentos produzidos pelos sujeitos do cotidiano, Alves (2008a) diz que é 

“preciso mergulhar inteiramente em outras lógicas para apreendê-los [esses 

conhecimentos] e compreendê-los” (p. 16). 
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Nesse sentido, Esteban (2003) argumenta que a pesquisa com o cotidiano exige 

metodologias específicas, uma vez que ela não pretende construir explicações para 

os fenômenos, mas compreendê-los por meio de processos dialógicos e de 

“intervenção”. Em outras palavras, esse tipo de pesquisa não pretende explicar uma 

realidade dada ou apreensível. Antes, ela prioriza as perguntas ao invés das 

respostas. Por vezes, ela não traz respostas às perguntas iniciais que motivaram o 

estudo, mas novas indagações. 

Pela complexidade que envolve a pesquisa com o cotidiano, torna-se crucial 

repensar a respeito, indagar, questionar, problematizar os passos metodológicos 

que temos adaptado das ciências ditas “duras” para as ciências humanas. É 

necessário colocar o pensamento em movimento, a fim de refletir sobre outras 

metodologias, outros caminhos. 

A fim de pesquisar com os cotidianos escolares do Ifes, apropriei-me de alguns 

movimentos propostos por Nilda Alves (2008a; 2008b): o sentimento de mundo, virar 

de ponta cabeça, beber em todas as fontes, narrar a vida e literaturizar a ciência e o 

movimento Ecce femina, sendo este último de especial relevância para a tessitura 

deste texto. Assim, para mergulhar nos cotidianos escolares do Campus Enlaces do 

Ifes a partir dos movimentos sugeridos pela autora, busquei aguçar a minha 

sensibilidade a fim de perceber o que os sujeitos praticantes daqueles 

espaçostempos faziam e sentiam; tentei despir-me das “verdades absolutas”, das 

teorias e hipóteses a serem confirmadas; bebi das mais variadas fontes possíveis; e 

tentei empreender, neste texto, uma escritacriação; uma tentativa de narrar os bons 

encontros proporcionados pelos cotidianos escolares do Ifes. Esses encontros 

tiveram uma potência inapreensível pela escrita, mas que por ter de achar caminhos 

para narrá-la, procurei fazer jus a sua beleza em palavras menos frias, duras, 

academicistas. 

Além da aposta em uma escrita mais poética, penso sobre a própria tessitura deste 

texto na sua condição de escrita; uma escrita que escreve sobre si, que se coloca 

em análise. Ao problematizar a escrita de Foucault como “palavra ‘ensaio’”, 

escritapensamento, Larrosa (2004) encerra seu ensaio (que ensaia sobre si) 

trazendo algumas reflexões interessantes para mover nosso pensamento: 
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Assim, terminarei escrevendo uma palavra que gostaria no presente, que 
gostaria em primeira pessoa e que gostaria libertadora ou libertária. Uma 
palavra que não sei se é foucaultiana, mas acho que é, ou que poderia ser 
[...] Refiro-me à palavra verdade. Mas não entendida como a relação entre 
um enunciado e a assim chamada realidade, mas como a relação entre 
cada um de nós e sua escrita, seu pensamento e sua vida. Uma relação 
que não seja de domínio, mas de compromisso, que não seja de 
apropriação, mas de transformação. Que exista alguém dentro de nossa 
forma de escrever, de nossa forma de pensar, de nossa forma de viver. 
Seja a que for. Que mantenhamos, ao menos, a mínima dignidade de 
escrever sem mentir e sem mentir para nós, de pensar sem mentir e sem 
mentir para nós, de viver sem mentir e sem mentir para nós. Num presente 
cada vez mais difícil e nunca garantido. Numa primeira pessoa cada vez 
mais impossível, mas sempre perseguida. Numa distância crítica cada vez 
mais problemática e mais cética, mas cada vez mais livre. Ao mesmo tempo 
no singular e no plural. Escrevendo. Pensando. Vivendo. Sempre no devir. 
Ensaiando. De outro modo. Talvez a lição de Foucault seja, em última 
análise, uma lição moral, como todas as que valem a pena. Algo que tem a 
ver com a verdade de um constante exercício de si na escrita, no 
pensamento, na vida. Algo que tem a ver com a honestidade e com a 
generosidade. Algo que tem a ver com o ensaio (LARROSA, 2004, p.42, 
grifos do autor). 

A escrita de Larrosa (2004) é coerente ao que se propõe: poética, reflexiva, 

exercício de si. A escrita na primeira pessoa – “sempre perseguida” – marca, 

também, uma escolha política. Escrevo, na primeira pessoa, porque sou sujeita 

encarnada (NAJMANOVICH, 2001), sou autorapesquisadora. Não há quaisquer 

pretensões quanto à imparcialidade ou neutralidade das palavras; há, sim, 

compromisso. 

Assim, no exercício político da escrita, tento fazer do último movimento sugerido por 

Alves (2008 b), Ecce femina, uma das maiores apostas deste texto. Ecce femina – 

“Eis a mulher” – implica que o sujeito fale por si (ao invés de ser objeto de outrem) e, 

ao mesmo tempo, o nome do movimento convoca a mulher para falar por si mesma. 

Na tessitura deste texto, o gênero feminino toma a voz e fala por si. Ecce femina é 

apropriado, aqui, como movimento de inversão: se a norma linguística padrão prevê 

o uso intensivo de termos no gênero masculino, farei aqui o uso intensivo do gênero 

feminino. Como sabemos, a língua portuguesa, assim como a maioria das línguas de 

origem latina, tende a ser machista, fazendo generalizações nas frases utilizando 

plurais masculinos. De modo semelhante, a linguagem científica dominante é, 

também, machista (MORENO, 1999). Com enunciados como “o homem inventou a 

roda”, ela faz dos termos “o homem”, “o cientista”, “o professor”, “o aluno”, “o sujeito 

praticante” generalizações às quais as mulheres supostamente devam se sentir 

incluídas e representadas. A norma-padrão masculina é, assim, assimilada pelas 
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mulheres em suas próprias falas, mas nem sempre em função de usos “corretos” da 

gramática. De tão frequentes que são esses usos, Tina Amado (2004, p. 16) 

observa: 

Nos idos dos anos 1970, fui convidada a integrar a equipe docente de uma 
escola primária particular, na capital de um estado pobre [...] Eis-me na 
primeira reunião de planejamento. Eu já conhecia a diretora, algumas 
professoras e uma supervisora, que admirava muito [...]. Foi dela a fala de 
abertura, dizendo o que o professor tinha de fazer. Achei curioso ela 
começar justamente pela pessoa ausente. Eu sabia que na escola havia só 
um professor, o de Educação Física, que não estava na reunião [...] por que 
aquele grupo, só de mulheres, usava o masculino para referir-se a si 
próprias? Anos depois, em aula de Sociologia na USP, com uma maioria de 
colegas do sexo feminino, algumas vezes provoquei situações para que 
falassem de sua atuação profissional, e ouvi pelo menos três mulheres se 
apresentarem dizendo ‘Eu sou professor’. Curiosamente, ninguém 
estranhava [...] Uma das explicações para isso encontrada na literatura 
sugere uma tentativa (desesperada, a meu ver) de valorização da profissão, 
dada a posição hierárquica superior no masculino em nossa cultura. Preferir 
o uso do masculino para se autopromover revela quão pouco as 
educadoras estão conscientes das desigualdades de gênero (e isso talvez 
seja uma das contrapartidas da escassa articulação entre os estudos de 
gênero e os estudos de educação). 

 

 

Figura 2:  Cartaz anunciando um concurso de redação com o tema “construindo a igualdade de 
gênero” e, logo ao lado deste, outros cartazes, escritos à mão, referindo-se apenas aos “alunos” 

 

Nesse sentido, os deslocamentos metodológicos para a pesquisa com o cotidiano 

pressupõem não apenas uma mudança paradigmática, mas também uma mudança 

de linguagem. Nas palavras de Regina Leite Garcia (2003, p. 13): 
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Queremos dizer que, quando muda o paradigma, há que também mudar a 
linguagem, que há muito sabemos não ser neutra. Essa é a razão de cada 
vez mais irmos modificando a linguagem científica dura, tão dura quanto a 
ciência de que fala, tendo aprendido, sobretudo com o movimento feminista, 
o conteúdo machista da linguagem hegemônica na Academia e, com a 
literatura e a poesia, melhor dizendo, com as artes em geral, a possibilidade 
de tornar a escrita acadêmica mais agradável à leitura, sem perder o seu 
caráter científico. Estamos sempre num movimento de aproximação entre 
Ciência e Arte. Isto porque temos substituído ‘a produção’, e mesmo ‘a 
criação’, por ‘a tessitura’. Isto porque temos cada vez mais uma 
preocupação estética ao escrever nossos textos. Isto porque passamos a 
generalizar a partir do feminino [...] rompemos com a generalização a 
partir do masculino, acrescentando o feminino ao at é então gênero 
masculino  – os professores e as professoras, os alunos e as alunas, os 
homens e as mulheres, assim por diante (grifos nossos). 

Sendo assim, convido os homens a se sentirem representados e incluídos em cada 

um desses usos no gênero feminino, seja em termos como “a mulher” quanto em “as 

servidoras”. É preciso, no entanto, certos cuidados para o entendimento dessa 

inversão não como forma de “inverter o preconceito” ou de refletir sobre o 

movimento feminista como tentativa de subjugar os homens. O feminismo é aqui 

compreendido como movimento que busca entender as diferenças a fim de lutar 

pela igualdade de gênero. Se por um lado a inversão da norma linguística padrão é 

uma provocação no sentido de questionar a eleição de um gênero como norma, por 

outro, torna-se também um desafio aprender a falar das experiências humanas no 

feminino, valorizando esse gênero tão ofuscado na linguagem. 

Reconheço, entretanto, as dificuldades e as possíveis confusões que a escrita de 

generalizações no feminino possa acarretar, uma vez que temos cultivado o hábito 

de falar no masculino. A ideia é fazer dessas possíveis “confusões” provocações 

interessadas em movimentar o pensamento. Para tanto, lanço mão, também, do 

caractere “x” (“todxs”, “alunxs”), alternando com as generalizações no feminino, 

conforme o acordo queerográfico19. Ambas as escolhas estilísticas são políticas e 

seus usos, neste texto, são intencionais. Assim como o emprego constante do 

gênero feminino, o caractere “x”, também, traz a possibilidade de provocação e 

inversão da norma-padrão. 

Além das apropriações dos movimentos de Alves (2008a; 2008b), inventei alguns 

instrumentos metodológicos para realizar este estudo: o flagreprovocação e a 

artenarrativa. Essas invenções foram motivadas pela crença na potência de nossas 

                                                           
19 Cf. nota 2 do capítulo 1. 
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criações como sujeitos e, sobretudo, pela coerência de quem argumenta em favor 

de se pensar em novas formas de produzir conhecimento. Se pesquisar “com” 

significa pensar a respeito da complexidade do real, dos espaçostempos 

pesquisados, os métodos utilizados em outros estudos podem ser adaptados para 

este, mas entendo que seja um compromisso ético, para mim, pesquisadora que 

estou me fazendo, arriscar e criar os meus próprios meios de produção de 

conhecimento.  

Assim, para atender às especificidades e às demandas desta pesquisa com os 

cotidianos escolares do Ifes, os instrumentos inventados – flagreprovocação e 

artenarrativa – foram empreendimentos metodológicos utilizados para provocar 

conversações com os sujeitos pesquisados sobre a mulher e a questão de gênero. 

O flagreprovocação foi o ato de narrar a história desconcertante – mencionada na 

sessão anterior –, em inglês, nas rodas de conversas com os grupos pesquisados. 

As alunas não compreendiam imediatamente a história. Eram, assim, “flagradas” e 

“provocadas”. Surgiam conversações. Várias narrativas que tentavam ora justificar o 

porquê de não terem compreendido a história desconcertante desde o início, ora 

narrar as imagensnarrativas de mulher que estavam sendo ali produzidas e 

negociadas, coletivamente, naqueles espaçostempos. 

A artenarrativa, por sua vez, foi outro recurso para disparar a produção de 

imagensnarrativas de mulher: pedi que as alunas tentassem expressar por meio de 

desenhos os sentidos de mulher que elas acreditavam negociar. Depois, eu 

solicitava que elas falassem, individualmente, dessas experimentações artísticas, 

sem o intuito de explicá-las, mas a fim de produzir, naquele exato instante, as 

imagensnarrativas de mulher. As imagensnarrativas não estavam nos desenhos, 

mas eram criadas no ato de enunciar e conversar a partir deles. Em outras palavras, 

a potência dessa produção discursiva não estava nos desenhos em si. As 

imagensnarrativas de mulher são inapreensíveis tanto pela escrita quanto pela 

representação artística. O papel transforma-se, assim, em lugar de aprisionamento. 

Ao tentar fixar um sentido, este se torna estanque, sem movimento. Perde-se a 

potência. 
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Ao dialogar com Certeau (2009), podemos compreender o texto escrito (visual e/ou 

verbal) como um lugar de controle e, por isso, de poder20. Certeau dispensou grande 

atenção ao papel da escrita, à prática escriturística, que, para o autor, é um mito 

moderno. Nos últimos quatro séculos, o Ocidente empreendeu na prática da escrita 

a organização (e de produção) de sua sociedade. Segundo Certeau, o “progresso” 

fora compreendido na sua relação com as práticas escriturísticas (CERTEAU, 2009, 

p. 204). A escrita, como atividade organizadora, configurou-se como uma prática 

autorreguladora. Ele define a escrita como “a atividade concreta que consiste, sobre 

um espaço próprio, a página, em construir um texto que tem poder sobre a 

exterioridade da qual foi previamente isolado” (Ibidem, p. 204). A escrita faz da 

dinâmica da sociedade algo estável e estagnado. Ela “torna passível de leitura o 

objeto de história que desapareceu e deixou apenas traços do que já foi” 

(JOSGRILBERG, 2005). 

Portanto, as imagensnarrativas produzidas e negociadas naqueles espaçostempos 

da narrativa oral dos sujeitos praticantes do Ifes escapavam de quaisquer 

aprisionamentos de um texto visual e/ou verbal21. A potência estava, então, nas 

próprias narrativas dos sujeitos. Ao conversar e enunciar, os sujeitos inventavam 

suas imagensnarrativas de mulher. Os desenhos foram, antes, um pretexto para 

conversar com as alunas e incentivá-las a produzir e a negociar imagensnarrativas. 

Chamei este instrumento metodológico de artenarrativa. 

Desse modo, o flagreprovocação foi o instrumento utilizado nas rodas de conversas 

em grupos, enquanto a artenarrativa foi realizada individualmente; cada aluna tentou 

a difícil tarefa de expressar em um papel sentidos de mulher e sentou-se com a 

pesquisadora para conversar e, assim, criar imagensnarrativas. Ambos foram 

elaborados para provocar a invenção e a negociação de imagensnarrativas de 

mulher com as alunas. 

                                                           
20 Segundo Josgrilberg (2005), o pensamento de Michel Foucault quanto ao aparato disciplinador 

influenciou Certeau no desenvolvimento do conceito de “lugar” – ou “lugar próprio”. Para Certeau 
(2009), “lugar” é onde impera a lei do próprio; é a ordenação de elementos, coexistentes em suas 
relações, dispostos lado a lado, distintos por definição. O lugar organiza seus elementos sem 
considerar seus movimentos. Isto porque ideia de “lugar” implica estabilidade. 

21 Reconheço, assim, que a potência das imagensnarrativas produzidas pelos sujeitos praticantes do 
Ifes são inapreensíveis também pela escrita desta dissertação de Mestrado. 
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Ressalto que outras imagensnarrativas de mulher surgiram durante a pesquisa, sem 

que para isso fossem necessários os instrumentos acima citados. Elas apareceram 

nos dias em que fui para a sala de aula com a professora de inglês (cujas turmas 

pesquisei) ou, ainda, quando caminhei pelos corredores da escola e ouvi as 

conversas entre as alunas. Imagensnarrativas de mulher apareceram, também, nos 

cartazes e murais da escola e em sua arquitetura como um todo. Elas apareceram, 

ainda, nas conversas (gravadas ou não) que tive com as servidoras do Campus 

Enlaces, sendo a maioria dessas servidoras do sexo feminino. Conversei muito com 

a professora de inglês das turmas que acompanhei – os primeiros anos do curso 

Técnico Integrado em Mecânica e curso Técnico Integrado em Edificações –, bem 

como com as pedagogas responsáveis pelas turmas. Senti, por fim, a necessidade 

de trazer as narrativas dessas profissionais acerca das relações de gênero tecidas 

no Campus Enlaces. Convidei-as para participar da produção dos dados desta 

pesquisa e elas, assim como as alunas, foram muito solícitas. Tento trazer para este 

texto, então, as narrativas das alunas das turmas pesquisadas (dos cursos de 

Mecânica e de Edificações), e as narrativas da professora de inglês e das 

pedagogas de cada uma dessas turmas. 

Consciente de que era necessário beber em todas as fontes possíveis, utilizei 

variados instrumentos para a produção dos dados: diário de campo, máquina 

fotográfica e filmadora, gravador de voz, questionários com perguntas abertas e 

fechadas e documentos institucionais. 

Depois da aprovação do projeto desta pesquisa pela Comissão Examinadora da 

banca de qualificação do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo (PPGE-Ufes), encaminhei, por meio do 

campus onde estou lotada, uma solicitação para a Reitoria do Ifes para realizar a 

pesquisa no Instituto. Por causa da greve das servidoras públicas federais, o serviço 

de comunicação entre os campi e a Reitoria via malote ficou paralisado durante o 

período da greve. 

Em julho de 2012, mesmo com o Campus Enlaces parcialmente em estado de 

greve, resolvi conversar pessoalmente com a professora de inglês cujas aulas e 

turmas eu pretendia acompanhar. Ela não havia aderido à greve e concordou 

prontamente em participar desta pesquisa; disponibilizou todas as suas aulas para 
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que eu escolhesse quais grupos acompanharia, mas, em função do meu horário de 

trabalho em outro campus, eu poderia acompanhar apenas três dessas turmas: uma 

do primeiro ano do curso Técnico Integrado em Edificações, uma do primeiro ano do 

Técnico Integrado em Mecânica e uma do segundo ano do Técnico Integrado em 

Eletrotécnica. Todos os cursos traziam problematizações interessantes para este 

estudo. Entretanto, era necessário um recorte em função do tempo limitado de uma 

pesquisa de mestrado, e escolhi acompanhar os cursos de Edificações e de 

Mecânica. A escolha fora pelo fato de que, historicamente, enquanto um curso era o 

que tinha a maior presença feminina no Campus Enlaces, o outro era o com a 

menor22. Outro fator importante é que ambas as turmas selecionadas eram do 

primeiro ano do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico. Conforme as matrizes 

curriculares23, essas turmas teriam cargas horárias semelhantes de disciplinas do 

núcleo básico e quase nenhuma vivência com as disciplinas ditas técnicas, até 

aquele momento. Recém-chegadas ao Campus Enlaces, as alunas daqueles dois 

grupos eram consideradas “calouras” e estariam, provavelmente, especulando sobre 

como seria a parte mais técnica e específica de seus cursos. Elas ainda estavam 

inventando os modos de serem alunas do Campus Enlaces e de habitarem aqueles 

espaçostempos. 

Comecei, então, a frequentar as aulas de inglês com esses grupos, mas não me 

apresentei como pesquisadora nem levei quaisquer instrumentos para a produção 

de dados além do diário de campo. 

Até o final do ano de 2012, eu não havia tido uma resposta formal – por escrito – à 

primeira carta de solicitação para realizar este estudo, o que inviabilizava certos 

procedimentos necessários à produção dos dados. Encaminhei, assim, uma 

segunda solicitação protocolada no próprio Campus Enlaces, desta vez endereçada 

diretamente ao diretor-geral do campus24. A rápida resposta do diretor-geral foi 

                                                           
22 Segundo Sueth et al. (2009, p. 110), no ano de 1988, “dos 928 ingressantes, a escola [Campus 

Enlaces] recebeu 251 mulheres, das quais 125 entraram no Curso de Edificações e 39, no de 
Metalurgia”. Argumentando que a preferência feminina por Edificações e Metalurgia poderia ter 
relação com o que era culturalmente acordado, em nossa sociedade, como possível ambiente de 
trabalho feminino, as autoras destacam o curso de Mecânica como uma área pouco feminina, 
conforme os padrões socialmente acordados, pois este teve apenas 11 alunas ingressantes, “o 
mais baixo índice entre todos os cursos” (Ibidem). 

23 Cf. Anexos A e B. 
24 Cf. Anexo C. 
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favorável25. Em conversa informal com o diretor de Ensino do campus, este sugeriu 

que eu submetesse o projeto de pesquisa ao parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos (CEP-Ifes) do Instituto, uma vez que o estudo envolvia 

alunas e servidoras. Ao tentar enviar o projeto de pesquisa, deparei-me com o CEP- 

-Ifes com suas atividades de avaliação de projetos paralisadas, em função de seu 

processo de renovação de registro na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(Conep). Ainda em meados de abril de 2013, o CEP-Ifes também estava em 

processo de renovação de seu quadro de membros. 

A partir da autorização formal concedida pelo diretor-geral, iniciei as rodas de 

conversas com os grupos que eu estava acompanhando, utilizando os 

espaçostempos da aula da professora de inglês participante desta pesquisa. 

Paralelamente a isto, encaminhei uma carta de consentimento livre e esclarecimento 

às responsáveis pelas alunas das turmas pesquisadas26. Anexado a esta carta, 

estava um questionário27 com perguntas abertas e fechadas relativas às suas 

idades, cidades onde residiam, e também sobre suas crenças em relação à questão 

de gênero. Ao final do questionário, deixei uma folha em branco para que nela as 

alunas fizessem um desenho que tentasse expressar os sentidos de mulher que elas 

desejavam negociar. As alunas que tiveram interesse em participar desta pesquisa 

trouxeram a autorização assinada por suas responsáveis com o questionário 

respondido. A maioria delas fez o desenho solicitado e quis conversar comigo 

individualmente, autorizando-me, também, a gravar o áudio dessas conversas. 

Sendo assim, as conversas gravadas ocorreram durante o tempo da aula de inglês, 

porém fora do espaço do laboratório onde a professora estava ministrando aula. 

Conversei separadamente com as alunas que me procuraram para falar de seus 

desenhos. De forma semelhante, nesses mesmos dias, entreguei às três servidoras 

previamente mencionadas – a professora de inglês e as pedagogas dos cursos de 

Mecânica e de Edificações – uma carta de consentimento livre e esclarecimento, 

semelhante àquela enviada às mães das alunas28. As três servidoras já haviam 

concordado em participar deste estudo e formalizaram o aceite assinando a 

                                                           
25 Cf. Apêndice A. 
26 Cf. Apêndice B. 
27 Cf. Apêndice D. 
28 Cf. Apêndice C. 
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autorização para a publicação dos dados que seriam produzidos em nossas 

conversas. Feito isto, gravei, então, as conversas que tive com a professora de 

inglês e as duas pedagogas dos cursos, individualmente. 

O tempo em que acompanhei as aulas de inglês nas turmas pesquisadas foi de, 

aproximadamente, 84 horas – 42 horas em cada turma –, no período de 4 de julho 

de 2012 a 28 de fevereiro de 201329. Nos referidos períodos, estive com os sujeitos 

pesquisados em suas duas aulas semanais de inglês, cada uma de 50 minutos. 

É importante ressaltar que as aulas de inglês no Campus Enlaces são realizadas 

utilizando-se a metodologia de nivelamento, desenvolvida pela equipe de Códigos e 

Linguagens do campus. Ao ingressar neste campus do Ifes, as alunas dos cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio, que têm o componente curricular Inglês na 

matriz de seu currículo, passam por uma avaliação de proficiência em língua inglesa. 

A partir dos dados desta avaliação, os sujeitos são nivelados de acordo com seus 

conhecimentos prévios no idioma e, assim, as turmas são divididas em dois grupos: 

o de nível básico e o de intermediário em inglês. As aulas com esses dois grupos 

acontecem simultaneamente. Enquanto uma professora está, em um dos 

laboratórios de inglês, com cerca de metade de uma turma de um determinado curso 

– por exemplo, a metade considerada de nível básico da turma de Mecânica –, outra 

professora de inglês está com o restante dessa mesma turma – o grupo considerado 

de nível intermediário –, no outro laboratório de inglês. 

Essa questão da metodologia do ensino de inglês mediante avaliação de 

nivelamento, no Campus Enlaces, é um dado relevante para esta pesquisa. Isto 

porque os dois grupos que acompanhei – o do primeiro ano do curso Técnico 

Integrado em Mecânica e o do curso Técnico Integrado em Edificações – 

correspondiam, cada um deles, a cerca de metade de suas turmas originais. Sendo 

assim, a turma de Mecânica original tinha 39 alunxs, sendo dessxs 5 meninas e 34 

meninos, ao passo que o grupo que acompanhei, em suas aulas de inglês, tinha 2 

                                                           
29  O calendário acadêmico fora alterado cerca de duas vezes no ano de 2012, em função de duas 

greves de servidorxs no Instituto, sendo uma delas em 2011 e a outra naquele ano. Portanto, as 
alunas tiveram aulas nos períodos de greve com as professoras que não haviam aderido ao 
movimento grevista. A professora de inglês não aderiu à greve de 2012, e trabalhou com as turmas 
que acompanhei no período de 18 de abril de 2012 a 28 de fevereiro de 2013, lecionando inclusive 
durante quase todo o mês de dezembro, e retomando as atividades logo depois do recesso 
escolar, na última semana de janeiro de 2013. 
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alunas e 18 alunos. A turma original de Edificações, por sua vez, tinha 41 alunxs, 

sendo dessxs 22 meninas e 19 meninos, enquanto o grupo que acompanhei tinha 11 

alunas e 9 alunos. 

Dxs vinte alunxs do grupo de Edificações, apenas sete delxs trouxeram a 

autorização assinada por sxxs responsáveis, responderam ao questionário e 

gravaram conversas individuais. Dessxs vinte, um aluno, entretanto, não fez o 

desenho. Ao passo que, dxs vinte alunxs do grupo de Mecânica, dez alunxs 

trouxeram a autorização e o questionário respondido. Porém, dois desxs alunxs 

(ambos meninos) não fizeram o desenho solicitado, sendo ainda que, um deles não 

quis gravar a conversa. 

A gravação de áudio da roda de conversas com o grupo da turma do primeiro ano do 

curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio aproximou-se de 14 

minutos, enquanto a gravação de áudio da roda de conversas com o grupo da turma 

do primeiro ano do curso Técnico em Mecânica chegou a pouco mais de 12 minutos. 

O tempo de gravação das conversas individuais com xs sete alunxs de Edificações 

ficou em, aproximadamente, 50 minutos. Já as conversas individuais com xs nove 

alunxs de Mecânica totalizaram cerca de 1 hora e 48 minutos. A gravação do áudio 

da conversa com a pedagoga do curso de Edificações chegou a pouco mais de 24 

minutos, enquanto a gravação da conversa com a pedagoga do curso de Mecânica 

aproximou-se dos 42 minutos. A conversa gravada com a professora de inglês 

chegou a pouco mais de 12 minutos. O tempo total das gravações de áudio foi de 

quatro horas e trinta e seis minutos. As conversas gravadas encontram-se ao final 

deste texto30. 

As imagensnarrativas de mulher que foram inventadas e negociadas no decorrer 

desses quase oito meses, nos espaçostempos das aulas de inglês, nas rodas de 

conversas e nas narrativas individuais dos sujeitos são o objeto de problematização 

desta pesquisa. Tentarei trazer, ao longo do texto, as narrativas dos sujeitos 

praticantes do Ifes e suas aproximações com as discussões do campo de estudo 

“educação e gênero”. 

 

                                                           
30 Cf. Anexo H. 
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2.2 SOBRE A NOSSA APOSTA NAS NARRATIVAS DOS SUJEITOS 

PRATICANTES 

 

Dialogar, conversar, escutar com atenção são verbos constantes na pesquisa com o 

cotidiano. Pesquisar “com” implica uma relação de frequente diálogo entre os 

sujeitos envolvidos no estudo. Isto porque, como bem salientou Ferraço (2008, p. 

10), não há, na perspectiva do pesquisar com o cotidiano, “qualquer possibilidade de 

uma atitude prepotente de nos outorgarmos a condição de sermos os únicos 

capazes de falar pelas escolas ou pelos sujeitos pesquisados”. No caso específico 

deste estudo, a aposta nas conversas com os sujeitos foi o próprio instrumento para 

a produção dos dados. Ao falar apenas comigo ou nas rodas de conversas em 

grupo, os sujeitos narravam suas histórias, seus casos, suas memórias, criando, 

assim, suas imagensnarrativas de mulher. 

Sobre esse ponto, destaco algumas considerações importantes: (1) que as 

narrativas dos sujeitos sobre acontecimentos e coisas são, aqui, entendidas como 

ficções e não como as representações fidedignas de uma dita realidade; (2) que as 

narrativas são processos de análise e problematização; e (3) que, portanto, no ato 

de narrar são produzidas as imagensnarrativas de mulher e das relações de gênero, 

nossos objetos de estudo. 

Para compreendermos melhor a primeira consideração colocada acima, retomo a 

análise empreendida por Michel de Certeau (2011) sobre a história e a ciência. 

Sendo jesuíta e historiador, Certeau interessava-se pelxs cristxxs dos séculos XVI e 

XVII, não limitando suas análises à sua disciplina apenas. Caminhando, então, por 

outros campos do saber, como a filosofia e a psicanálise, ele compreendeu que a 

história “oficial”, chamada por ele de historiografia, era tão somente o discurso 

hegemônico – uma história em meio a tantas possíveis histórias. Certeau argumenta 

que, na tentativa de priorizar a sua verdade, xs eruditxs da historiografia 

desvalorizavam as outras narrativas (como as tradicionais histórias orais), 

diagnosticando nelas o que era “falso” a partir de critérios criados por elxs (2011, p. 

45). Consciente do discurso como lugar de poder, Certeau criticou a reivindicação 

por uma suposta “verdade” única e universal dos acontecimentos. Ao problematizar 
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suas práticas como historiador que buscava a história religiosa ocidental no século 

XVII, Certeau (2011, p. 164) criou uma interessante metáfora para apontar o caráter 

construtivo e inventivo do fazer histórico: 

A questão formulava-se, entretanto, no decorrer da operação: o que eu iria 
perscrutar nas latas de lixo da história, no meio de um tão grande número 
de restos, fragmentos ou manuscritos desconexos? Durante a primeira 
etapa, a pesquisa científica assemelhava-se à do catador [crocheteur] 
quando, ao exumar da lata de lixo os restos de mantimentos ou roupas, ele 
transforma essas coisas, dependuradas na ponta de seu gancho [crochet], 
no sonho da casa em que ele nunca chegará a entrar; ou no sonho de 
refeições e de intimidades que ele nunca chegará a conhecer. Etnólogo em 
potência, o morador de rua [clochard] inventa mundos que nunca chegará a 
frequentar; ele se limita a fazer ressuscitar o sonho. Originalmente, o 
historiador serve-se do mesmo procedimento ao abordar os resquícios 
coletados nos arquivos ou documentos: ele reconstrói um mundo que nunca 
chegará a conhecer. Ele permanece o mesmo: só consegue encontrar o 
outro (um passado) através de sua imaginação [...].  

De forma semelhante à invenção da história a partir dos vestígios de um passado, a 

narrativa de memórias pessoais são, também, invenções e atualizações dx outrx (o 

passado) já ausente. Ao narrar acontecimentos em nossas vidas, não entramos 

numa espécie de máquina do tempo que nos leva exatamente onde estávamos e 

que nos devolva aos lábios as exatas palavras outrora ditas. E mesmo que isso 

fosse possível, não seríamos as mesmas pessoas que, um dia, fomos. Portanto, a 

narrativa do passado constitui-se como criação e ficção. 

Quanto à segunda consideração, é importante ressaltar que os sujeitos praticantes 

dos cotidianos do Ifes, ao conversar, negociavam sentidos, tencionavam os 

discursos, inventavam imagensnarrativas. Portanto, era ali, naquele momento de 

narrar, que se colocavam em análise as práticas, os enunciados ao redor, o que 

estava a deslocar e a regular o espaço. Quando uma história era contada ou quando 

alguém se posicionava sobre certo assunto, os sujeitos inventavam verdades, 

analisavam os acontecimentos. A elaboração do pensamento se dava na linguagem: 

ao enunciar, o sujeito organizava suas ideias, era contestado por sxxs interlocutorxs, 

tentava novas formulações. Vale, portanto, a máxima de que “conversando é que 

nos entendemos”: lembrando algumas práticas da psicanálise, no ato da conversa 

com x outrx e consigo mesmx é que buscamos a compreensão do mundo e de nós 

mesmxs. Na enunciação buscamos a compreensão, analisamos, deslocamos o 

pensamento. Destarte, colocamos a narrativa em análise. 
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Por fim, a última ponderação refere-se ao produto dessas negociações discursivas 

entre os sujeitos: as imagensnarrativas. Conversando, as alunas e as servidoras do 

Campus Enlaces criavam imagensnarrativas de mulher, de homem, das professoras, 

das colegas de turma e de trabalho, dos cursos, e de outros tantos sujeitos. Essas 

produções – e, mais especificamente, as imagensnarrativas de mulher – são o 

objeto de problematização deste estudo. 

Feitas essas ressalvas, cabe uma última observação quanto ao meu 

empreendimento de “narrar as narrativas” dos sujeitos. Este foi, também, um dos 

principais desafios deste texto. Se por um lado foi necessário o cuidado de não 

asfixiar tais narrativas com a pretensão de explicá-las e interpretá-las, por outro foi 

necessário assumir este texto como a minha narrativa tecida com as tantas outras 

narrativas das alunas e das servidoras do Campus Enlaces. Se ora os sujeitos 

envolvidos nessa pesquisa foram colocados em análise, elxs foram, em outros 

momentos, xs coautorxs desse texto. Esta é, portanto, uma narrativa tecida em rede, 

cujos fios foram puxados e os nós dados coletivamente. Entretanto, assumir a 

pesquisa “com” e a escrita “com” não ausenta a minha responsabilidade na condição 

de autora que sou. Sentindo-me como a moradora de rua da metáfora de Certeau 

(2011), narrar as narrativas dos sujeitos do Ifes foi a atualização e a invenção de 

acontecimentos passados, já ausentes, que há muito escaparam. Ainda que eu 

tentasse “transcrever” o áudio das conversas (o mais fidedignamente possível) e 

traduzir os sentidos das pausas, das irrupções das vozes, dos silêncios, das risadas, 

das emoções, isso não seria possível ou apreensível. Como fora antes mencionado, 

a escrita é o lugar do próprio, enquanto a fala é o espaço das táticas (CERTEAU, 

2009). Sendo assim, a minha narrativa das conversas com os sujeitos do Ifes é, 

também, uma ficção. Ao assumir isso, quero dizer que as verdades aqui produzidas 

são possibilidades em meio a tantas outras; que como pesquisadora e cientista que 

vou me fazendo, reconheço-me como alguém que produz conhecimento, e não 

como quem “descobre” esse conhecimento. 

Assim, tentarei dialogar com as narrativas que narro e, ao mesmo tempo, convido a 

leitora para participar desse diálogo. 
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2.3 SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR SENTIDOS QUE ESTÃO 

EM MOVIMENTO O TEMPO TODO 

 

Como foi previamente mencionado, lancei mão de dois instrumentos para provocar 

conversações sobre a questão de gênero com as alunas do Campus Enlaces: o 

flagreprovocação e a artenarrativa. O primeiro era o ato de narrar, em inglês, a 

história da mãe-médica e, assim, provocar conversações; o segundo tratava-se de 

conversar a partir dos desenhos de ser mulher das alunas. Para um início de 

conversa com os grupos de alunas, o primeiro instrumento funcionou bem. É notável 

que algumas palestrantes se utilizem de pequenas narrativas como estratégia para 

conseguir a atenção de uma plateia. Em meu dia a dia de professora, também faço 

uso de algumas histórias como porta de entrada para debater certos assuntos. Para 

esta pesquisa, contar a história foi uma boa forma de iniciar as rodas de conversas 

sobre a questão de gênero e dos lugares da mulher no ensino técnico e no restante 

da sociedade. 

Quanto às imagensnarrativas provocadas na artenarrativa, eu já sabia que elas não 

se dariam nos desenhos das alunas, nem em uma explicação ou tradução a priori 

e/ou a posteriori que as alunas fizessem de seus desenhos. Representar x outrx, a 

mulher, seja em um texto escrito ou em um desenho, não passaria de um uma 

fixação dessx outrx numa espécie de musée imaginaire (BHABHA, 1996). Ressalto, 

portanto, que as imagensnarrativas seriam produzidas no exato momento da fala, da 

narrativa, da enunciação: ao conversar sobre o que elas tentaram expressar no 

papel, as alunas construiriam e negociariam sentidos. Esses não são capturáveis 

pela escrita ou pelo desenho; eles acontecem durante a fala e, no mesmo instante, 

já escapam. As conexões de sentidos, na conversa, ocorrem no momento da fala, 

não previa ou posteriormente. 

Por causa da impossibilidade de se colocar no papel sentidos inapreensíveis, 

algumas alunas nem tentaram fazer o desenho; outras o fizeram, mas reclamaram 

que aquilo não satisfazia o que gostariam de dizer. Este foi o caso, por exemplo, da 
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aluna do primeiro ano do curso técnico em Edificações integrado ao ensino médio, 

Lorrayne31: 

 

 

 

 

Figuras 3 e 4:  Foto de “Lorrayne” segurando o desenho que fez; ao lado, o desenho ampliado 

 

“Eu não tive muita criatividade porque, assim... Eu não sou muito desenhista. Eu não 

sabia o que colocar, então eu desenhei esse vestido” – ela se justificou. 

Mas, logo em seguida, ela começou a criar suas imagensnarrativas de mulher a 

partir da fala sobre o vestido por ela desenhado: 

“Porque a maioria das mulheres só pensa na aparência. Ou pensa mais na 

aparência do que nas outras coisas”. 

Caso semelhante aconteceu com o colega de turma da Lorrayne, o Ash32. Ele havia 

desenhado três objetos para representar a mulher (um pente, um estojo de 

maquiagem e um anel). Consciente de que as representações que fizera não davam 

conta dos sentidos que ele gostaria de negociar, Ash parecia estar sem boias em 

meio a um oceano de significações. 

 

 

 

 

                                                           
31 Nome fictício escolhido pela própria aluna. 
32 Nome fictício escolhido pelo próprio aluno. 



52 

 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6:  Foto de “Ash” segurando o desenho que fez; ao lado, o desenho ampliado 

 

“Tipo, eu fiz três objetos” – Ash começou. É um pente, uma caixa de maquiagem. Eu 

fiz, tipo, para representar. Mas não dá! É muita coisa! Eu fiz uma maquiagem, um 

pente e um anel, por causa do casamento. Mas é muita coisa para colocar no papel. 

Não é só isso!” 

“E quais são os significados?” – perguntei. 

“É muita coisa. Não dá para colocar só aqui no papel...” – ele insistia nesse ponto. 

“É muita coisa mesmo! Mas pode usar o desenho ou não...” 

“Mas por onde eu começo?” 

Na turma do primeiro ano do curso Técnico Integrado em Mecânica não foi muito 

diferente. Xs alunxs André33 e Hazel34 alegaram que seus desenhos não 

correspondiam com o que queriam. André negociou sentidos comigo, utilizando 

bastante o desenho que fez de um forte quebrado e, assim, foram surgindo as 

imagensnarrativas de mulher, do movimento feminista, dos acontecimentos 

históricos que ele acreditava serem importantes. 

 

                                                           
33 Nome fictício criado pelo próprio aluno. 
34 Nome fictício criado pela própria aluna. 
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Figuras 7 e 8:  Foto de “André” com seu desenho; ao lado, o desenho ampliado 

 

“Porque o que eu queria desenhar mesmo era... Era ele [o forte] sendo construído, 

mas eu achei isso meio difícil de fazer” – ele falou entre risos. 

“É, por isso que estamos conversando... Porque qualquer significado que você tem, 

é impossível colocar no papel... É só uma ficção isso aí, não é?” 

André concordou. 

“Porque o que você pensa...”, comecei falando. 

“É uma alegoria muito grande” – ele terminou a frase por mim. 

Hazel fora a última aluna com quem eu conversei naquele dia em que gravei o áudio 

das conversações. Ela chegou à sala onde eu estava com o desenho que fez em 

uma mão e com um pirulito na outra. A conversa correu de forma tão natural, sem 

quaisquer instrumentos para provocá-la, que só me lembrei de perguntar sobre o 

desenho depois de quase meia hora que estávamos entretidas na conversa. 
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Figuras 9 e 10:  Foto de “Hazel” segurando o desenho e o pirulito, ao lado, o desenho ampliado 

 

“Mas se você não quiser falar dele [do desenho], nem precisa porque, para mim, 

você já falou até mais do que suficiente... Achei ótimo!” – elogiei. 

“Ah, obrigada! Então, eu não sou muito de desenhar. E eu não tinha o que desenhar. 

Então, eu escrevi”. 

Pedi que ela lesse a frase que havia escrito no desenho e, depois disso, perguntei 

novamente sobre o desenho. 

“Ah, eu só fiz um... Uma mulherzinha... De palitinhos. Eu sou um desastre!” – ela riu. 

Outra conversa que fluiu muito bem foi a com o Chico35, que também é da turma de 

Mecânica. Ele não havia feito desenho algum e justificou o porquê: 

“No caso, eu não consegui fazer o desenho. Eu não tenho tanta habilidade assim... 

Eu não consegui imaginar alguma coisa que... Tipo, que se pudesse colocar numa 

folha...” 

Por fim, gostaria de mencionar o bom encontro com o Cleidir36, aluno da turma de 

Edificações. A conversa com o Cleidir foi divertida porque ele era espontâneo e 

risonho. Como exemplo da potente inventividade dos sujeitos praticantes, Cleidir se 

utilizou do desenho que fez, mas inventava “desenhos imaginários” no próprio 

desenho. Falava de coisas que eu não poderia “enxergar”, ao menos que eu usasse 

                                                           
35 Nome fictício escolhido pelo próprio aluno. 
36 Nome fictício escolhido pelo próprio aluno. 
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a imaginação para viajar com ele e suas várias criações “improvisadas”. A 

criatividade dele era tática e deslocava as minhas perguntas para respostasrisos. 

 

  

Figuras 11 e 12:  Foto de “Cleidir” segurando seu desenho; ao lado, o desenho inteiro 

 

“Eu me esqueci de botar pessoas... É porque na verdade... Assim... Eu pensei nas 

coisas que a mulher valoriza. Era shopping, trabalho e a família” – ele começou. 

Olhei para o desenho, vi o shopping, o trabalho, a mulher, o carro. Não resisti e 

perguntei “cadê a família?”, ao que Cleidir improvisou: 

“Dentro do carro!” – ele riu. “Eu já pensei que a família está dentro do carro...” 

“Poxa, legal! E aqui... ela [a mulher desenhada] está segurando...” 

“... está segurando uma sacola de compras. E é uma camisa” – Cleidir parecia ter 

inventado naquele momento o que havia dentro da sacola desenhada 

“Na verdade, as sacolas que ela comprou no shopping estão simbolizando o 

trabalho...” 

A imagemnarrativa de mulher no shopping que estávamos negociando provocou em 

mim a vontade de perguntar ao Cleidir se ele achava que as mulheres eram 

consumistas e justifiquei com base no desenho dele: 

“É porque o shopping está maior que o trabalho...”, brinquei. 
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Ao que ele piscou para mim e, rapidamente, inventou uma tática, argumentando que 

tudo aquilo se tratava de um jogo de perspectivas: 

“É porque ele [o shopping] está mais na frente...” – ele respondeu com outro riso. 

A fala é o espaço das táticas, enquanto a escrita é o lugar do próprio, do fixo, da 

representação, do aprisionamento. Consciente de que as negociações de sentidos 

entre os sujeitos praticantes aconteceram no momento da fala e que as 

imagensnarrativas de mulher – objeto de problematização deste estudo – foram 

inventadas durante a enunciação, reconheço os limites discursivos deste texto. 

Limites semelhantes colocam-se em qualquer pesquisa deste gênero, o que não 

impede, entretanto, que se coloquem em análise os dados produzidos. Em outras 

palavras, reconhecer os limites discursivos não impede a tessitura da 

problematização; mas, pelo contrário, a amplia, pois a escrita se autoanalisa. 
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3 OS SUJEITOS PESQUISADOS E ALGUMAS DE SUAS 

NARRATIVAS SOBRE A QUESTÃO DE GÊNERO 

 

Entre tantas histórias que tecem o cotidiano da escola, 

muitas vidas são inventadas num jogo ininterrupto de si e 

do outro.37 

 

Neste capítulo, a narrativa tenta nos levar ao encontro de suas personagens 

principais, os sujeitos pesquisados do Campus Enlaces: as alunas de Edificações e 

de Mecânica, sua professora de inglês e suas pedagogas. Ao mesmo tempo que a 

narrativa tenta dar conta da potência (inapreensível pela escrita) dos bons encontros 

com Teacher Joy e suas alunas nos espaçostempos das aulas de inglês, ela traz 

alguns dos jogos de poder nas relações de gênero tecidas pelos sujeitos: o tomar a 

palavra durante as aulas, nas relações intergrupo; as tensões da diferença que está 

sempre colocada, seja entre os sujeitos de um mesmo grupo ou entre aquelxs de 

diferentes cursos. Ao final, trago os dados produzidos nos questionários pelas 

alunas, que oferecem algumas informações sobre de que lugares elas falam e um 

pouco do que estavam negociando quanto à questão de gênero. 

                                                           
37  MARIGUELA, Márcio; SOUZA, Regina Maria de. Sexualidade e diferenças no cotidiano escolar: 

por uma filosofia curiosa de si. In: CAMARGO, Ana Maria Faccioli de; MARIGUELA, Márcio (orgs.). 
Cotidiano escolar : emergência e invenção. Piracicaba: Jacintha Editores, 2007, p. 107. 
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3.1 OS BONS ENCONTROS COM TEACHER JOY E SUAS ALUNAS 

NOS ESPAÇOSTEMPOS DAS AULAS DE INGLÊS 

 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade 

educativa e a esperança. A esperança de que professor 

e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à 

nossa alegria.38 

 

Teacher Joy deu-se conta, há anos, do que a maioria das professoras de inglês 

percebe depois de algum tempo de sala de aula: que o ensino de Língua Estrangeira 

(LE) no ambiente instrucional das escolas regulares será bastante prejudicado se 

não houver mudanças na estrutura da sala de aula, no quantitativo do número de 

alunas por turma, na carga horária, bem como nos recursos didáticos que possam 

atender, minimamente, às demandas para a aquisição da língua-alvo. É verdade, 

também, que essas mesmas observações não se aplicam apenas ao ensino de LE. 

Nesse sentido, todas as disciplinas precisariam, então, de “ajustes” em suas práticas 

curriculares, o que acontece pelos modos de os sujeitos criarem o currículo. Isto 

porque o currículo não é tecido apenas por políticas e guias curriculares elaborados 

por ditxs especialistas, mas é, principalmente, um processo de tessitura constante 

feito por todos os sujeitos que o praticam (MACEDO et. al., 2004). Estamos todo o 

tempo puxando e “enlaçando” os fios dessa rede. De um modo geral, todas as 

professoras experimentam e inventam o currículo. Todas criam modos de dispor as 

carteiras, de ensinar este ou aquele conteúdo, de avaliar suas alunas, de inventar 

táticas e soluções para os imprevistos corriqueiros. Elas não somente inventam e 

tecem o currículo que praticam, mas compartilham suas memórias e experiências 

em uma rede de solidariedade (MACEDO et. al., 2004). As professoras tecem o 

currículo na tentativa de dar conta das demandas que percebem em seus cotidianos. 

Com Teacher Joy não foi diferente. Ela percebeu que havia uma questão bastante 

específica no caso de se ensinar inglês em escolas regulares que era o 

                                                           
38  FREIRE, Paulo (1996). Pedagogia da autonomia : saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2005, p. 72. 
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conhecimento prévio das alunas na língua-alvo. Muitas alunas frequentavam ou já 

tinham frequentado cursos de inglês e/ou tinham conhecimentos oriundos de 

vivências com a língua inglesa fora do ambiente instrucional, enquanto outras alunas 

mal conheciam o verbo to be39. 

Teacher Joy conhecia as ementas e as matrizes curriculares, a carga horária de sua 

disciplina, a grande quantidade de alunas por turma. Suas tentativas para melhor 

ensinar a LE no Campus Enlaces foram desafiando-a cada vez mais, até que ela 

entrou no mestrado e as inquietações de suas experiências tornaram-se o tema de 

sua dissertação. Ela estudou o assunto, capacitou-se com o título de mestre e trouxe 

a problematização de sua pesquisa para as colegas de ofício. 

“Que tal fazermos o ensino de inglês nesta escola, neste campus, por nivelamento?” 

– propôs Teacher Joy em uma reunião, há alguns anos. 

“Vamos tentar agrupar as alunas de acordo com o que elas já sabem da língua? E 

vamos também reduzir pela metade o número de alunas por turma, para que 

possamos conferir a elas a atenção que merecem nas aulas?”, Joy sugeriu. 

Alguém naquela reunião perguntou se o que Teacher Joy estava propondo era fazer 

do espaço das aulas de inglês no Campus Enlaces um cursinho de inglês. Ela 

acenou a cabeça positivamente. Outra pessoa argumentou que isso seria muito 

difícil, que para reduzir pela metade o número de alunas por turma (para o 

componente curricular inglês), teriam que duplicar o número de turmas, o que 

acarretaria a sobrecarga de trabalho das professoras de inglês. Teacher Joy acenou 

a cabeça outra vez, confirmando que o trabalho seria árduo. Por fim, ela convenceu 

as colegas que aquela proposta poderia transformar-se numa experiência fantástica, 

em que o ensino de inglês no Campus Enlaces seria bom tanto para as alunas 

quanto para as professoras.  

“Todas nós sairemos ganhando com isso!” – exclamou ela. 

Ela conversou aqui e ali. Falou com as pedagogas, com o diretor. Quando ela me 

contou essa história, eu fiquei boquiaberta com o fato de aquele projeto de ensino de 

                                                           
39  O verbo “To Be” (ser, estar) é famoso entre estudantes porque é um dos primeiros verbos da 

língua inglesa a ser ensinado nas escolas e nos cursos de idiomas. 
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inglês por nivelamento no Campus Enlaces ser ideia dela, tema de sua dissertação 

de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13, 14 e 15:  Laboratório de inglês onde Teacher Joy trabalhava com as duas turmas 
pesquisadas 

 

As Figuras 9, 10 e 11 mostram que havia nas paredes do laboratório mapas, 

bandeiras e fotos de países de língua inglesa, o alfabeto fonético internacional, o 

cartaz do musical “A Bela e a Fera”, em inglês, e espaços destinados às alunas, a 

exemplo do quadro em que elas escreviam as datas das aniversariantes do mês. 

“Vendi o peixe” – ela me explicou – “O bom foi que todo mundo vendeu esse peixe 

comigo, todo mundo trabalhou bastante. A gente tem muita satisfação de ensinar 

dessa forma, mas a gente sabe que tem muito ainda por fazer. Hoje temos 

laboratórios de inglês, materiais bacanas. Mas esse projeto não é perfeito, e sempre 

estamos conversando sobre possíveis alterações. No próximo ano letivo, por 

exemplo, queremos misturar os cursos. Ter gente de diferentes turmas, todo mundo 

na mesma aula de inglês, de acordo com o seu conhecimento prévio na língua. 

Enfim, acredito que misturando os cursos vai ser uma forma mais apurada para 

nivelarmos essa galera e trabalharmos melhor”. 

Joy é o nome fictício que mais fez jus às características marcantes dessa 

professora: alegria, felicidade contagiante. Ela ri muito e faz gestos e expressões 

divertidxs em sua aula, “caras e bocas” dignas de uma artista em um espetáculo. Ela 

é munida de um apito e de vários pirulitos. O apito é acionado quando ela solicita o 

silêncio da turma para falar – questão que será colocada em análise mais a diante. 
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Os pirulitos são jogados nas mãos das alunas que respondem a algumas das 

constantes perguntas que ela faz. Durante as aulas, Teacher Joy faz a chamada 

adicionando o adjetivo “wonderful” a cada nome que chama: 

“Where is wonderful Barbie40? There you are! And I also see wonderful 

Carlinhos41…” [TSP: – Onde está a maravilhosa Barbie? Lá está você! E eu também 

estou vendo o maravilhoso Carlinhos...] 

A atenção de Joy é concorrida, mas bem distribuída. Ao final de cada aula, eu ficava 

na sala aguardando para me despedir dela, porque sempre havia alunas que 

permaneciam ali, batendo papo com a professora mesmo depois de a aula já ter 

acabado. Ainda que estivesse em seu horário de intervalo entre aulas, ela 

costumava continuar no laboratório de inglês, conversando com quem quisesse 

conversar, porque este era um de seus costumes. Teacher Joy é uma dessas 

pessoas raras que se dão ao encontro dx outrx. Ela escuta x outrx com atenção 

concentrada, face risonha e elogios saltitando de seus lábios. Talvez isso explique o 

fato de ela conhecer tão bem a todxs. Geralmente, ela sabe onde suas alunas 

moram, se tocam algum instrumento musical, se fizeram algo de diferente no cabelo, 

se há algo de diferente em seus humores. 

 

 

 

 

Figuras 16 e 17:  Aluno coloca nas costas o violão usado na apresentação de trabalho; aluna de outra 
turma que quer vender brigadeiros para suas colegas e para Teacher Joy 

 

                                                           
40  “Barbie” é um dos apelidos reais que Teacher Joy chama uma de suas alunas. Não por causa da 

famosa boneca, mas em função de um possível apelido para o nome da aluna na língua inglesa. 
41  “Carlinhos” é um nome fictício. 
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As figuras mostram um aluno que, depois da aula, coloca nas costas o violão usado 

na apresentação de trabalho enquanto conversa com Teacher Joy. Neste momento, 

entra no laboratório de inglês uma aluna de outra turma que quer vender brigadeiros 

para suas colegas e para Teacher Joy. 

Pelo fato de ser colega de profissão de Teacher Joy, o período da pesquisa foi de 

intensa aprendizagem para mim. Eu geralmente me sentava nas últimas carteiras 

próximas à porta do laboratório de inglês e assistia aos movimentos dos sujeitos, 

prestando muito atenção nos modos com que eles teciam o currículo com Teacher 

Joy. Ela não demonstrava grandes preocupações com as constantes falas paralelas 

das alunas. Quando eu achava que ela ficaria nervosa com o que eu consideraria 

como “atos de indisciplina” das alunas, lá estava Joy com um sorriso nos lábios, sem 

parecer se importar se alguém estava girando um pião ou lendo um livro. De forma 

geral, todo mundo estava se esforçando para falar em inglês e era isso que parecia 

importar para ela. 

Em uma das conversas tecidas com xs alunxs de Mecânica, tive a oportunidade de 

conversar com o aluno Chico42. Ele falou das aulas de inglês com carinho, mas 

demonstrou certa insatisfação com a postura dos rapazes de sua turma: 

“No caso, os meninos nessa sala são bastante bagunceiros” – Chico criticou. “Mas lá 

na outra sala [no outro laboratório de inglês onde estava a outra metade de sua 

turma de Mecânica], eu também nunca vi uma aula bagunçada... Mas eu acredito 

que lá eles não tenham muita distinção. Eu acho que lá todo mundo é quieto. Tanto 

é que quando eu passo na janela, ninguém está falando nada, está todo mundo de 

olho aberto e olhando para o quadro”. 

“Então, quero dizer, você acha que quando dividiram as salas, você acha que você 

ficou na sala dos mais bagunceiros?”, perguntei. 

“É, realmente. Eu fiquei na sala dos mais bagunceiros”. 

“E você acha que está... Que é a mesma coisa, assim, para poder aprender?”, 

questionei com ele. 

                                                           
42 Nome fictício escolhido pelo próprio aluno. 
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“Para aprender é tranquilo. Quando ela [Teacher Joy] passa alguma coisa, uma 

matéria nova, assim, a galera presta atenção. Mas há horas que... Quando já fica 

repetindo a matéria, corrige exercício, aí a galera conversa, fica naquela... Às vezes, 

algumas pessoas não fizeram exercício e não dão atenção... Ficam conversando...” 

A narrativa de Chico sobre as aulas de inglês é interessante porque ao mesmo 

tempo que ele responsabiliza a turma por aquilo que considera como indisciplina, ele 

coloca o porquê disso: a bagunça acontece quando os conteúdos se repetem e/ou 

quando a maioria não fez o exercício que está sendo corrigido. Ao construir a 

imagemnarrativa da aula no outro laboratório, com a outra professora, Chico fala de 

um lugar “onde todo mundo é quieto” e está “de olho aberto e olhando para o 

quadro”. Sem mérito ou demérito quanto aos processos de aprendizagem em dois 

espaçostempos distintos, Chico fala do lugar em que está, a aula de Joy: aprender 

inglês, ali, é tranquilo. 

Talvez por tentar ouvir mais e falar menos, Teacher Joy faz pouco uso de perguntas 

fechadas, aquelas cujas respostas ela já saberia previamente (ZAIDAN, 2002). Para 

incentivar a turma a falar na língua inglesa, ela costuma fazer muitas perguntas 

abertas, cujas respostas são geralmente pessoais, a exemplo das opiniões das 

alunas durante os debates em sala. Isto, provavelmente, ocorre porque as aulas não 

costumam ser centradas nela, a professora. Uma das características de Joy é o 

interesse que tem no que x outrx tem a dizer. Está aí, também, uma possível razão 

para ela não se preocupar tanto com as falas paralelas. 

Teacher Joy, frequentemente, pede que suas alunas façam apresentações orais em 

grupo. Muitas das aulas às quais assisti foram ministradas pelas alunas, pois Joy 

estava na plateia daqueles pequenos espetáculos, interferindo somente quando 

julgava ser necessário. Assistimos às apresentações das alunas sobre os países, 

nas quais elas trouxeram comidas típicas dos países que estavam apresentando. 

Outras apresentações foram totalmente musicais: as alunas traziam violão e outros 

instrumentos para cantar suas canções prediletas em inglês. Eram momentos tão 

descontraídos que, frequentemente, surgiam alunas de outras turmas para assistir a 

essas apresentações na aula de Teacher Joy. Essas alunas de outras turmas 

geralmente estavam passando pelo corredor quando resolviam, então, “espionar” o 

que estava acontecendo na aula de inglês, pelo vidro da porta do laboratório (assim 
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como Chico disse ter olhado pela “janela” da porta do outro laboratório). Se a aula 

interessasse, as alunas das outras turmas entravam silenciosamente, acenando 

para Joy, e buscavam aconchegar-se em um canto qualquer da sala. Quando 

faltavam assentos, as alunas das outras turmas pareciam não se importar em se 

sentar no chão do laboratório. Ao que pareceu, para Teacher Joy aquilo era uma 

situação normal. Para mim, era um acontecimento extraordinário ver alunas de 

outras turmas aproximando-se, entrando no laboratório de inglês e até se sentando 

no chão para assistir à aula. Isto porque muitas das aulas de inglês – ou pelo 

menos, das aulas de Joy – eram bons encontros com apresentações teatrais e 

musicais, seminários convidativos com comes e bebes. 

 

 

Figura 18:  Apresentações dos seminários sobre países 

 

A Figura 14 mostra comidas típicas que faziam parte das apresentações dos 

seminários sobre países; o grupo totalmente feminino ficou encarregado de falar 

sobre a Inglaterra. Vestindo roupas customizadas por elas mesmas, as meninas 

desse grupo trouxeram até mesmo a água quente para o tradicional chá das cinco. 

No cardápio havia cookies e cupcakes coloridos, além de vários utensílios, como 

guardanapos e copos. 

Por causa dessas apresentações, as aulas não transcorreram penas no espaço do 

laboratório de inglês. Algumas apresentações das alunas aconteceram no 

“miniauditório” do Campus Enlaces. Em algumas das aulas no miniauditório, houve a 
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união dos dois grupos da turma – o básico e o intermediário – porque ambas as 

professoras de inglês (Joy e a colega que trabalhava com a outra metade da turma) 

haviam solicitado o mesmo seminário em grupo sobre os países. Por ter capacidade 

para abrigar um número maior de pessoas, o miniauditório era o ponto de encontro 

para as apresentações da turma inteira. Nesses momentos de (re)encontro, pude ter 

contato com o restante das turmas (de Mecânica e de Edificações) que eu não 

estava acompanhando, além de poder conhecer xs alunxs estrangeirxs 

intercambistas que haviam ficado alocadxs nos grupos da outra professora. 

Acompanhei as aulas de inglês de Joy (e, às vezes, as aulas dela com essa outra 

professora) durante quase oito meses. Nos primeiros dias que entrei no laboratório 

de inglês, fiquei na expectativa de que, em algum momento, Joy me apresentaria 

para as suas alunas, o que não aconteceu nos primeiros seis meses em que estive 

ali. Depois da primeira aula que observei, as alunas foram embora e Joy lamentou 

ter se esquecido de me apresentar para o grupo. Na aula seguinte, ela aproveitou a 

minha presença na sala para o tema de sua aula sobre julgamentos baseados nas 

aparências: 

“Olhando, assim, para ela, quem vocês acham que ela é?” – Joy havia feito essa 

pergunta sobre mim, em inglês, para as alunas. 

As alunas olharam para mim e tentaram várias respostas, entre elas, que eu era 

uma estagiária estudante do curso de Letras-Inglês da Ufes. Depois disso, se 

entretiveram numa conversa sobre o julgar com base nas aparências e me 

esqueceram. Ninguém quis saber quem eu era e o que eu fazia ali. Até que chegou 

o dia em que faríamos as rodas de conversa e eu me apresentei oficialmente, 

mesmo sem ninguém ter solicitado essa apresentação. Isso aconteceu depois de 

cerca de sete meses de frequência semanal naquelas aulas. Em meio a tantas 

pessoas diferentes, até mesmo de outros países e culturas, como no caso das 

alunas intercambistas, dei-me conta de que a estrangeira ali era eu, a pesquisadora. 

Muitos bons encontros foram realizados durante o período que frequentei as aulas 

de inglês de minha colega, e agora amiga querida, Joy. A cada encontro, a certeza 

de ter feito uma boa escolha, por estar naqueles espaçostempos para desenvolver 

esta pesquisa. Todas as razões para isso não caberiam aqui. Mas, um último 
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motivo, que confirmou a potência da escolha de estar ali, com Joy e suas alunas de 

Edificações e de Mecânica, aconteceu depois de uma das primeiras aulas a que 

assisti. As alunas já estavam se despedindo dela, aproximei-me para saber se Joy 

queria ajuda para carregar suas várias sacolas e livros. Enredamo-nos numa 

conversa sobre a greve daquele ano no Instituto. Ela justificou porque não havia 

aderido ao movimento: 

“Eu furei a greve, vim trabalhar” – Teacher Joy falou com certa tristeza, atitude 

pouco comum. “Eu entendo a importância da luta. Mas eu precisava vir trabalhar, 

precisava estar na sala de aula. É porque em casa eu ando um pouco triste” – ela 

hesitou e seus olhos lacrimejaram. 

Ela, então, me explicou que sua mãe havia falecido há pouco menos de um ano. 

Aquele momento fora, talvez, o único em que vi Joy um pouco menos Joy. Ela 

enxugou rapidamente os olhos, abriu outra vez o sorriso largo e soltou: 

“É bom demais estar aqui, sabe?!” 

Mais do que nunca, eu sabia. 

 

 

3.2 OS CURSOS DE EDIFICAÇÕES E DE MECÂNICA: OS SUJEITOS 

PRATICANTES PESQUISADOS 

 

O grupo de Edificações que acompanhei, nas aulas de Teacher Joy, era equilibrado 

no seu quantitativo de meninas e meninos, apesar de ter um número maior de 

meninas. Esse grupo demonstrou bastante fluência na língua-alvo. A maioria das 

alunas participava dos debates em sala de aula, o que Joy sempre elogiava. 
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Valentina43, a pedagoga responsável pela turma, também fez considerações 

semelhantes às da professora. Quando perguntei como eram os atendimentos 

individuais que Valentina fazia com as alunas ou com as mães das alunas daquela 

turma de Edificações, ela distinguiu os atendimentos relacionados às questões 

disciplinares daqueles que envolviam o desempenho das alunas nas avaliações, e 

concluiu: 

“Os atendimentos são mais relacionados com nota. Questões disciplinares são raras 

na E144”, afirmou ela. “É a turma que não dá trabalho nenhum! É uma turma 

tranquilíssima. Eu acho que é a melhor turma de integrado assim... Que eu me 

lembre, nos últimos tempos, a turma que os meninos são supercabeça, 

supermaduros. Eles têm um perfil, assim, são bem maduros para a idade deles”. 

Durante as aulas, o espaço do laboratório de inglês era ocupado pelo grupo de 

alunxs de Edificações, de forma que não ficassem meninas para um lado e meninos 

para o outro. Isso não impedia, entretanto, a formação das chamadas “panelinhas”, 

aqueles pares, trios ou pequenos grupos (quase inseparáveis) de pessoas que 

gostavam de estar próximas por causa da afinidade, da amizade, dos afetos que 

mantinham entre si. Uma dessas “panelinhas” chamou a minha atenção: um grupo 

de cinco alunas; elas sentavam, apresentavam trabalhos, riam e choravam juntas. 

Se alguém, que não pertencente a este círculo de amizade, zombasse de uma delas 

ou lhes falasse algo de desagradável, as demais tomavam para si o dever de 

defender a amiga em questão. Ao longo do texto, trarei algumas imagensnarrativas 

desse grupo de amigas que movimentou as reflexões sobre a questão de gênero no 

Campus Enlaces. Por ora, nomeio-o a “Tribo do Cuidado de Si e dx Outrx”45. 

                                                           
43  O nome fictício “Valentina” é um nome de origem latina que designa valentia, coragem e força. 

Mesmo sabendo da impossibilidade de se fixarem sentidos, quis homenagear essa mulher neste 
texto com um nome que pudesse expressar um pouco da coragem, da força e da sinceridade que 
senti nas suas palavras. Suas narrativas e suas contribuições para este estudo foram de suma 
importância. Arrisco afirmar que Valentina e a aluna Hazel foram as mulheres que mais 
provocaram a minha reflexão no decorrer deste estudo e eu agradeço a elas imensamente por 
confiarem a mim suas narrativasmemórias. 

44  Sigla fictícia para designar a turma do primeiro ano matutino do curso Técnico em Edificações 
Integrado ao Ensino Médio. 

45  O nome inventado para se referir ao grupo de amigas da turma de Edificações é uma tentativa de 
fazer uso do conceito foucaultiano do “cuidado de si” (2009) e, ao mesmo tempo, do de 
“reconhecimento do outro como legítimo outro” de Maturana (2009). 
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Por sua vez, o grupo de Mecânica que acompanhei era muito masculino: havia 

apenas duas meninas na aula de inglês de Joy. Segundo Sofia46, a pedagoga 

responsável pelo curso Técnico em Mecânica, essa era a turma de curso técnico 

integrado ao Ensino Médio com o menor número de meninas da escola. Assim, 

quando esta turma foi dividida (por causa da metodologia de ensino de inglês 

mediante nivelamento), o grupo que acompanhei ficou com apenas duas alunas. 

Neste grupo, pude perceber interessantes performances das duas meninas. Longe 

dos desempenhos que supostamente figurariam o estereótipo da “mulher sisuda”, de 

“pulso forte”, que “fala grosso”, para impor-se em ambientes demasiadamente 

masculinos, as alunas de Mecânica faziam uso frequente dos atributos ditos 

femininos – delicadeza, suavidade, passividade. 

Sem o intuito de explicar ou traduzir os atos performáticos que intensificavam 

atributos ditos femininos nessas meninas, trago as reflexões da filósofa feminista 

Judith Butler quanto aos esforços que os indivíduos fazem para desempenhar seus 

“papéis de gênero”, por meio da repetição performática daquilo que seriam 

comportamentos ideais de cada sexo. Compreendendo que não haja um sexo 

verdadeiro (biológico), Judith Butler ressalta que tais comportamentos não são 

“naturais” a cada sexo, mas ficções. Butler assume, assim como Foucault em 

História da Sexualidade, a necessidade de se historicizarem as construções acerca 

da sexualidade, do sexo e, para a autora, do gênero. Ao afirmar que “os atributos de 

gênero não são expressivos, mas performativos” (BUTLER, 2010, p. 201, grifos da 

autora), ela distingue expressão de performatividade, uma vez que considera que 

não haja uma identidade preexistente de gênero, ou, ainda, atos de gênero 

verdadeiros ou falsos (a serem expressos, externados). O que aconteceria, de fato, 

seria uma invenção do gênero, mediante a repetição de atos, performances, 

discursos reguladores sobre a verdade do gênero, uma essência, por exemplo, do 

que seria a mulher. Butler (2010) critica, ainda, que a performance (na condição de 

                                                           
46  Nome fictício atribuído à pedagoga do curso Técnico em Mecânica. É comum ouvir, pelos 

corredores da escola, muitos elogios quanto à sua competência. Ela é reconhecida pelas colegas 
de trabalho como uma excelente profissional que busca acompanhar, ao máximo, o dia a dia da 
sala de aula. Em todas as conversas que pude ter com Sofia, percebi o quão inteligente e 
eloquente essa admirável mulher é. Ela ajudou-me muito com a produção dos dados e contribuiu 
para colocar o meu pensamento em movimento. O nome Sofia origina-se da palavra grega sophia, 
que quer dizer “sabedoria” e “ciência”, uma forma de homenageá-la neste texto. 
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ação pública, repetição estilizada de atos, com significados e crenças socialmente 

compartilhadxs) seja uma estratégia de se manter o gênero em sua estrutura binária. 

O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances sociais 
contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de 
masculinidade e de 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. Os gêneros não podem ser verdadeiros 
nem falsos, reais nem aparentes, originais nem derivados (BUTLER, 2010, 
p. 201, grifos da autora). 

Os meninos do grupo de Mecânica, ao contrário das meninas, demonstravam-se 

“bem sonoros”, tomando emprestada a expressão que Hazel47 usou para falar de 

seus colegas. Os meninos deslocavam-se, com frequência, de uma carteira para a 

outra; riam bastante; e, certa vez, um deles até brincou com um pequeno pião que 

girava por cima de seu caderno. 

Esses comportamentos não impediam, entretanto, que eles participassem 

intensamente da aula e tecessem com Joy uma relação de amizade. Joy sabia que 

aqueles comportamentos não eram aprovados pelas demais docentes da escola. Ao 

comentar com o grupo que havia participado do conselho de classe daquela turma, 

ela provocou: 

“Some teachers said that you are too talkative. Is that true?” [TSP: Algumas 

professoras disseram que vocês são muito tagarelas. Isso é verdade?] 

Apesar de Joy referir-se às meninas como “as ‘ladies’ da sala” e, ainda que as 

meninas tivessem atos performáticos nesse sentido, não percebi quaisquer 

tratamentos diferenciados a elas conferidos pelos meninos. Eles não pareciam tratá- 

-las como ladies. Alguns deles conversavam com Hazel, quando esta não estava 

concentrada na aula ou entretida na leitura de algum livro com cerca de 500 páginas 

de espessura. Ela permanecia a maior parte do tempo em silêncio e raramente se 

deslocava pelo laboratório de inglês, se misturando em meio aos meninos. A outra 

aluna – que chamarei de “Ana” – falava ainda menos que Hazel e quase nunca saía 

do lugar que ocupava, na primeira carteira de frente para a professora. Apesar de 

                                                           
47 Nome fictício escolhido pela própria aluna. 
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não falar durante os debates da aula, Ana parecia prestar atenção no que a 

professora e as demais colegas estavam falando. 

Tais quais as alunas de Edificações, as meninas do grupo de Mecânica nem sempre 

se sentavam juntas. Aliás, eram mais raros os momentos em que faziam isso, 

apesar de terem apresentado juntas todos os trabalhos escolares (em grupo) da 

disciplina de inglês. 

Hazel fora a aluna que mais se deu ao meu encontro durante a pesquisa. 

Conseguimos criar um vínculo bom. Quando eu já havia finalizado o período de 

acompanhamento das aulas de inglês e Hazel já sabia do que se tratava esta 

pesquisa, ela chegou a me perguntar se eu estava precisando de mais alguma 

coisa; disse, também, que tinha gostado de participar do estudo. Mas não fora assim 

desde o início da pesquisa: nas primeiras abordagens, ela se demonstrou tímida e 

até um pouco acuada. 

A outra aluna do grupo de Mecânica, Ana, não quis participar desta pesquisa. Ela 

parecia não querer ser identificada de modo algum e, por mais que eu tentasse 

aproximar-me dela, ela escapava. Na sala de aula, Ana mantinha-se em silêncio, a 

maior parte do tempo. Nos meses em que acompanhei seu grupo, nas aulas com 

Joy, poucas foram as vezes que consegui ouvir a voz baixa, quase sussurrada, de 

Ana. Ela parecia reivindicar o anonimato, uma existência sem quaisquer 

identificações, seja de minha parte, ou de suas professoras e colegas. 

El otro extranjero no se deja representar. No permite que nadie le 
represente (que nadie hable en su nombre) y no quiere representar a nadie 
ni a nada. El extranjero no representa nada, sino que es él mismo la pura 
presencia que burla toda representación, que no admite captura. El otro 
extranjero aparece aureolado de soledad. No pertenece a nuestro mundo y, 
al mismo tiempo, está como arrancado del que podría ser su mundo 
(LARROSA, 2002, p.83). 

Incapturável, Ana manteve-se distante desde o início da pesquisa, e eu quis 

aproximar-me dela, inutilmente. Se o silêncio dela provocava em mim várias 

problematizações sobre a questão de gênero, ele era, ao mesmo tempo, 

estratégiatática, ainda que isso não fosse calculado pela menina. Se o objetivo dela 

era escapar de quaisquer identificações, seu silêncio minou o meu território de 

pesquisadora: não consegui tecer conversas com ela; Ana não quis se envolver com 

este estudo. Escapando e deslizando, Ana moveu o meu pensamento. Com o intuito 
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de não “traduzi-la” – armadilha paradoxal do ofício de escrever –, tentarei colocar em 

análise os outros sujeitos pesquisados na relação com ela, e não o contrário. 

Essas são apenas algumas das imagensnarrativas dos sujeitos pesquisados. As 

relações com elxs, os discursos negociados e, em especial, as imagensnarrativas de 

mulher produzidas por esses sujeitos praticantes do currículo do Ifes compõem os 

fios puxados e enlaçados na tessitura desta pesquisa. 

 

 

3.3 RELAÇÕES DE GÊNERO ENTRE OS SUJEITOS DE UM MESMO 

CURSO: A PALAVRA DISPUTADA NOS ESPAÇOSTEMPOS DAS 

AULAS DE INGLÊS 

 

Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso – 

como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente 

aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, 

aquilo que é o objeto de desejo; e visto que – isto a 

história não cessa de nos ensinar – o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar48. 

 

Em espaçostempos aparentemente democráticos e agradáveis como os das aulas 

de inglês, era necessário estar atenta aos jogos de poder e às sutilezas das relações 

que poderiam demonstrar certos tipos de preconceitos, muitas vezes velados. O 

clima descontraído das aulas não impedia que atitudes nesse sentido fossem 

notadas e colocadas em análise. Além daqueles espaçostempos das aulas de 

inglês, havia ainda outros espaçostempos na escola, com relações de poder 

semelhantes ou diferentes daqueles da aula de Teacher Joy. 

                                                           
48 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso.  16. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 10. 



72 

 

Nos espaçostempos das aulas, havia uma democratização da fala que deixava a 

aula com ares de maior liberdade. Digo “maior liberdade” porque a liberdade está 

sempre colocada e por isso é que se criam tantos aparatos para contê-la. Se nas 

aulas de Joy percebi “maior liberdade” é porque não percebi tantos esforços dessa 

professora para conter a liberdade de suas alunas. 

Também ressalto que com a expressão “democratização da fala” não me refiro ao 

poder de uma autoridade que decide quem tem voz ou não. Ainda que essa 

autoridade possa ser personificada na figura da professora, a palavra não poderia 

ser dada, mas disputada. Os usos da palavra marcam os jogos de poder 

(FOUCAULT, 2008). Espera-se que a professora seja a senhora da palavra, porque 

está em uma posição hierárquica de poder superior à de suas alunas. Mas os 

sujeitos criam táticas que minam o território controlado pela professora (CERTEAU, 

2009). Ainda que Teacher Joy planejasse momentos de sua aula para a participação 

oral de suas alunas, a fim de “democratizar” o tempo de fala, havia o tempo de fala 

não planejado pela professora: as conversas paralelas. 

Fazer-se ouvida ou não indicava, assim, as relações de poder e, também, de 

gênero. A palavra era disputada entre as alunas, mas também por Joy, quando esta 

recorria a seu apito. Havia quem muito falava e quem muito silenciava nessas 

relações. Na turma de Mecânica, não eram apenas as duas alunas que eram 

silenciadas; era ali o espaço e o momento de Teacher Joy acionar, com maior 

frequência, o seu apito. Na turma de Edificações, entretanto, o apito de Joy 

costumava ficar esquecido dentro do armário da professora, o que não significa que 

esse grupo fosse pouco falante. A fala em Edificações também era concorrida, mas 

a escuta era um pouco mais praticada, ao menos no trato com a professora. 

 

3.3.1 A disputa pela palavra na turma de Edificaçõe s 

 

No início desta pesquisa, Joy havia me falado de sua turma de Edificações, em que 

havia muitas meninas e os debates eram profícuos. Turma muito opinativa e 
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desejosa de falar na língua-alvo, qualquer tema polêmico ou não poderia render um 

caloroso debate entre as alunas. 

O que eu fui percebendo, com o tempo, eram as relações de gênero nesses 

debates. Quanto mais o debate provocava o desejo de falar e mais concorrida era a 

palavra, maior dificuldade as meninas tinham para se fazer ouvidas. Eram onze 

meninas e nove meninos. Nem todas as meninas e nem todos os meninos ficavam 

ansiosos por falar, mas era perceptível que, mesmo estando em um ambiente mais 

feminino, a voz masculina conquistava maior atenção dxs ouvintxs. Se houvesse 

uma menina e um menino tentando falar simultaneamente, quase sempre a atenção 

das demais pessoas se voltava para o menino, o que colaborava para silenciar a voz 

feminina concorrente. Era frequente o levantar de braços femininos, estendendo a 

mão, gesto que solicitava a intervenção da professora para emprestar-lhes a 

palavra. 

Os meninos, geralmente, não faziam gestos com essas solicitações; eles 

simplesmente falavam, sem quaisquer autorizações prévias da professora para isso. 

Às vezes, eles também tinham suas vozes abafadas quando a turma já estava 

enredada em conversas paralelas, quando poucas pessoas estavam prestando 

atenção no debate proposto. Mas, quando uma voz se sobrepunha às demais – 

resultado de uma disputa sem mediações da professora –, tal conquista era 

geralmente masculina. Eram movimentos sutis, mas frequentes. 

Situações semelhantes ocorreram durante a roda de conversas com o grupo de 

Edificações. Uma das meninas da Tribo do Cuidado de si e dx Outrx contava sobre 

sua motivação para cursar Edificações, mas não fora muito ouvida pelxs colegas, 

que conversavam simultaneamente. Mas, quando outros dois meninos resolveram 

opinar, o grupo silenciou para ouvi-los: 

“Eu nunca pensaria em fazer Mecânica. Primeiro, porque eu já tenho associado na 

cabeça que isso é uma coisa para homem. E que não tem muita menina. Eu vim 

para Edificações porque eu pensei ‘ah, lá deve ter muita menina... Eu vou fazer 

muita amiga e tal... Então, eu vou para lá!’”, ela disse. 
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Enquanto a menina falava, houve diversas conversas paralelas. A voz da menina 

era, aos poucos, abafada pelas várias vozes dxs colegas. Outro colega opinou sobre 

a questão do preconceito, ao que xs colegas prestaram atenção: 

“Isso também interfere no mercado de trabalho. Porque na Mecânica você vai ter um 

preconceito para com a menina, com certeza. Você é uma menina mecânica... E se 

tiver um cara mecânico. Com a mesma graduação... Difícil escolher a menina”, ele 

declarou. 

Outro aluno, então, disse com sarcasmo para a menina que havia se pronunciado 

anteriormente: 

“Mas olha que mente, véi! Escolher Edificações porque... Tipo, vão ter meninas!”, ele 

disse entre gargalhadas. 

A aluna que fora motivo de deboche tentou se defender, assim como suas amigas 

da Tribo também tentaram. O menino pouco se importou. Era difícil escutar o que 

elas falavam; ninguém (além delas mesmas) parecia prestar atenção. A turma parou 

para ouvir os rapazes e não dispensou atenção àquelas moças. Outra aluna, Lígia49 

(que não fazia parte da Tribo), concordou com o último menino e resolveu continuar 

a zombaria: 

“Você estava pensando no curso, no que você ia aprender? É o que você vai 

aprender ou é porque ‘Ai, isso é curso de menina...’?”, ela falou com voz semelhante 

à de uma criança, provavelmente na tentativa de infantilizar a colega. 

Lígia falou em vão, porque ela também não foi muito ouvida pelo grupo. 

Havia alguns movimentos interessantes na relação da menina Lígia com a sua 

turma. Destaco, aqui, o movimento dxs colegas para silenciar essa aluna. Falante e 

desejosa de se fazer ouvida, ela era uma menina que criava várias táticas para 

reexistir e resistir naqueles espaçostempos. De estatura baixa, corpo magro e traços 

físicos ditos delicados, ela criava estéticas diferentes das outras meninas: parte do 

cabelo solta, a outra parte trançada; piercings; jeito de andar fora dos padrões ditos 

                                                           
49 Nome fictício escolhido pela pesquisadora para falar de uma aluna que participou indiretamente da 

pesquisa. Lígia não pôde gravar conversas porque alegou ter se esquecido de trazer a autorização 
assinada por sua responsável. 
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femininos. Ela não parecia pertencer a nenhum grupo de amizades específico. Lígia 

migrava de um canto ao outro do laboratório. Por mais que ela quisesse falar, ela 

costumava pedir autorização das demais para isso, exceto nos debates muito 

calorosos, quando ela disputava a palavra junto com toda a turma e sua voz se 

perdia na sobreposição de falas. Suas atitudes espontâneas eram reprimidas pelxs 

colegas de ambos os sexos, que costumavam mandá-la calar a boca em inglês 

(“shut up, Lígia!”). 

Certo dia, quando ela estava falando, há algum tempo, na apresentação de seu 

seminário sobre países, um de seus colegas do grupo incomodou-se com o tempo 

de sua fala e fez um gesto para ela, com a mão, solicitando que a menina parasse 

de falar. Lígia percebeu o gesto do colega e pediu: 

“Let me talk about this painting”. [TSP: Deixe-me falar sobre esta pintura.] 

Ao que o menino autorizou com um aceno de cabeça e verbalizou isso com um “ok”. 

Mais adiante, uma colega estava explicando sobre a receita culinária de uma comida 

típica do país que o grupo estava apresentando. Lígia queria falar outra vez e 

interrompeu a colega: 

“May I say something?” [TSP: Posso falar uma coisa?] 

A colega fez um gesto para que Lígia aguardasse sua vez de falar. Quando Lígia 

finalmente conseguiu dizer o que gostaria, o mesmo rapaz que antes havia 

controlado o seu tempo de fala, repreendeu-a: 

“Ok, Lígia?” 

Lígia parou de falar. Ela se sentou à minha frente e eu fiz, então, um elogio à sua 

apresentação, ao que ela retrucou: 

“Eu falei muito” – e perguntou às colegas: “Mas vocês entenderam o que eu falei? 

Tinha muita coisa que eu queria falar que eles não deixaram. Vocês entenderam o 

que eu disse?” 

Lígia se levantou enquanto falava, e andou de um lado ao outro do miniauditório. Um 

menino ironizou: 
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“Eu só entendi o nome do país”, disse rindo. 

 

3.3.2. As maneiras de (não) dizer e de tomar a pala vra: os usos das 

vozes femininas na turma de Mecânica 

 

Conversando com xs alunxs José, Chico e Hazel, da turma de Mecânica, falamos 

sobre o constante silêncio das meninas naquela turma. A fim de investigar essa 

questão, busquei imagensnarrativas desse silêncio das alunas de Mecânica nas 

falas dos sujeitos daqueles espaçostempos. 

“Você acha que na sua sala quem é mais falante?”, perguntei ao José. 

“Os meninos”, ele respondeu. 

“Mas, porque estão em maior número ou por causa do jeito que eles se 

posicionam?”, indaguei. 

“Pelos dois”, disse ele. 

Das cinco meninas que cursavam o primeiro ano do curso Técnico em Mecânica 

Integrado ao Ensino Médio, apenas duas delas estavam no grupo de Teacher Joy. 

Eu praticamente não tive contato com as outras três meninas dessa turma. 

“E as cinco meninas da sua sala são...”, comecei a falar. 

“São bem mais quietinhas”, José declarou. 

José falou que as relações com as colegas eram tranquilas que, por enquanto, não 

havia preconceito. Mas ele projetou algumas possíveis tensões: 

“Dentro da sala não tem muito preconceito, não... São tratadas iguais. Eu acho que 

é porque a gente não tem muita aula técnica, então... Não prevaleceu essa coisa 

machista. Mas, quando começarem as aulas técnicas mesmo, aí...” 
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Para Chico, a questão do silêncio feminino era em função de as meninas prestarem 

mais atenção nas aulas do que os meninos: 

“Mas, elas tendem a ficar mais em silêncio ou não? Assim, porque, pelo que eu 

observei, as duas ficam mais quietinhas, pelo menos na sala da Joy...”, eu havia 

falado. 

“Elas ficam mais quietas. Elas prestam mais atenção do que os meninos”. 

Hazel usou os adjetivos “sonoros” para se referir aos meninos de sua turma e 

“recatadas” para falar de suas colegas do sexo feminino. A menina se disse 

acostumada com os ambientes masculinos desde muito cedo e disse não se sentir 

alguém diferente, pois os meninos a “confundiam”, às vezes, com um deles. Mas se 

demonstrou bem insatisfeita com a postura dos rapazes: 

“Eles não sabem falar, eles fazem sons”, ela reclamou. 

Conversando com Joy sobre as meninas da turma de Mecânica e as de Edificações, 

problematizamos as diferentes posturas das alunas nos dois grupos. Para Joy, os 

diferentes comportamentos tinham a ver com a quantidade de meninas em cada 

grupo e, segundo ela, com as diferenças de maturidade entre meninas e meninos 

nessa faixa etária. 

A fim de colocar em análise o silêncio das alunas de Mecânica, trago uma narrativa 

que teve como pano de fundo a apresentação do seminário de Hazel e Ana sobre 

países. Argumentando que os meninos de sua turma eram “bagunceiros”, as duas 

meninas solicitaram que Teacher Joy as deixasse apresentar o seminário avaliativo 

em dupla (a proposta original da professora é que o trabalho fosse realizado em 

grupo). Joy atendeu ao pedido das meninas. 

No dia da apresentação, a voz das alunas (falando em inglês) era muito baixa e 

concorria com as conversas paralelas dos meninos que cochichavam sobre uma 

figura ou outra que era projetada nos slides. Ao final da apresentação, chegara o 

momento mais esperado em todos os seminários: a degustação das comidas típicas 

do país apresentado. Hazel e Ana trouxeram várias sacolas e bolsas contendo 

comes e bebes, toalhas, copos, guardanapos, pratos e talheres descartáveis. Os 

meninos ficaram alvoroçados. O grupo das meninas era o que tinha trazido mais 
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comida e que havia se preocupado com os detalhes de como servi-la (nas 

apresentações anteriores, havíamos feito degustação sem usar guardanapos etc., 

porque nenhum menino parecia ter se atentado para isso).  

Os meninos levantaram-se de seus lugares; rodearam a mesa da professora que 

estava sendo arrumada por Hazel e Ana; eles começaram a tumultuar os arranjos de 

pratos, copos e potes que as meninas tinham tido o cuidado de organizar; 

apressavam-nas para que servissem logo a comida. Hazel não se alterou. Parou de 

fazer o que estava fazendo, encarou os colegas e disse: 

“Só vamos servir quem estiver sentado e quieto. Não vai ganhar comida quem 

estiver em pé, falando ou nos atrapalhando!”, ela falou com a voz baixa e calma de 

sempre. 

Os meninos rapidamente se sentaram. As meninas fizeram uso da comida para 

silenciá-los. Eles tiveram de aguardar pacientemente que elas abrissem cada caixa 

de suco, cortassem cada pedaço de bolo. Elas não tinham pressa e o uso (ou não) 

da palavra era só delas. Eles foram silenciados. 

 

 

 

 

Figuras 19 e 20:  Ana sentada próximo à mesa da professora; na figura 20, um dos meninos do grupo 
oferece comida para Ana 

 

Ana costumava se sentar perto da mesa da professora, mas, como mostra a Figura 

15, a mesa estava sendo usada para apoiar as comidas típicas que um dos grupos 

havia trazido (em função do seminário apresentado sobre países). Os meninos 

rodearam a mesa para comer, dando as costas para Ana, que permaneceu em 
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silêncio, aguardando sua vez para se servir. Na figura 16, um dos meninos do grupo 

percebe que Ana não havia comido nada e oferece-lhe algo. 

 

 

3.4 RELAÇÕES DE GÊNERO ENTRE SUJEITOS DE CURSOS 

DIFERENTES: TENSÕES COM A ALTERIDADE QUE ESTÁ SEMPRE 

COLOCADA 

 

As aulas eram momentos em que estávamos ou com xs alunxs de Mecânica ou com 

xs de Edificações. Apesar de Teacher Joy ter falado sobre sua intenção de 

apresentar um projeto de ensino de inglês que possibilitasse unir alunxs de 

diferentes cursos, as realidades temporal e espacial daquele momento impediam, 

por ora, que Mecânica e Edificações se encontrassem nas aulas de inglês, o que 

não impedia esses encontros nos corredores, na quadra, na cantina, na biblioteca e 

nos demais espaços do Campus Enlaces. 

Como se davam, então, os encontros entre os sujeitos desses cursos? 

Durante o período de produção de dados desta pesquisa, percebi pouca interação 

entre xs alunxs de um curso com xs de outro. Era comum ver, em vários espaços da 

escola, as alunas e os alunos em pequenos grupos de amizades, enredados em 

rodas de conversas. Ao aproximar-me dessas rodas, entretanto, notava que o nome 

de um mesmo curso estampava a camisa de uniforme de todxs da roda: 

Eletrotécnica ou Mecânica ou Edificações... 

Joy narrou sobre as históricas rixas entre os sujeitos dos cursos: 

“Tem uma coisa muito engraçada que é uma turma de Eletro, que eu tenho à tarde, 

que eles chegam aqui, e começam a reclamar do cheiro da sala. ‘Professora, esta 

sala está com um cheiro terrível! Nossa, já sei! Saiu uma turma de Estradas daqui, 

não é?’”, ela imitou umx alunx hipotéticx. 
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“Estradas tem homem, mulher, como é que é?”, perguntei para ela. 

“Estradas? É misturado. Mas aí é a coisa do curso que entra. Eles acham que 

Eletrotécnica é superior a Estradas. Por quê? Porque para entrar no curso de 

Eletrotécnica tem que ter pontuação maior”, ela explicou. “Ah, por exemplo, quando 

eu entrei aqui, eles tinham apelidos. Quem fazia Metal era padeiro. O que fazia 

Mecânica era graxeiro”, Joy contou. “Então, os da Eletro ficaram como...” 

“Top de linha!”, eu completei a frase de Joy e ela concordou comigo. 

“E eles ainda carregam isso. Eu fico meio impressionada. Eles chegam aqui e 

reclamam do cheiro, abrem a janela. ‘Professora, você não está sentindo porque 

você está aqui há muito tempo, mas esse pessoal fede!’”, ela imitava sxxs alunxs. 

Perguntei, então, sobre as possíveis rixas entre sujeitos de Mecânica e de 

Edificações. Teacher Joy respondeu que o curso de Mecânica era menos 

“concorrido” que o de Edificações, mas disse que percebia cada vez menos a 

rivalidade entre seus sujeitos: 

“Edificações tem mais meninas e Mecânica tem mais meninos. Qual é a rixa, assim, 

deles? Eu percebia mais antigamente. Hoje, eu percebo o contrário. Eu vejo, 

assim... Quando eu falei da possibilidade de juntar as turmas para ter aula de inglês, 

eu percebi um interesse muito grande pelos dois. Por quê? Porque vai misturar! 

Porque é quase como se fosse uma escola de internato, assim... Mecânica tem três 

ou quatro meninas. E Edificações é mais equilibrado, mas tem vinte meninas e vinte 

meninos. Quando eu falei que eu estava com um projeto para oferecer para a 

escola, possibilitando juntar as turmas, eles ficaram superempolgados. Não acharam 

ruim, não. Nem Mecânica, nem Edificações. Por quê? Porque Mecânica vê as 

gatinhas de Edificações. E Edificações vê os gatinhos da Mecânica”, Teacher Joy 

explicou. 

Joy não fora a única a narrar sobre um passado de rivalidade entre os cursos. Em 

conversas informais, pude ouvir histórias sobre preconceito e bullying no Campus 

Enlaces, narradas por servidoras que já foram alunas da escola. Para uma 

compreensão mais apurada sobre as mais complexas relações que estão 

intrincadas nessas narrativas de preconceito entre os sujeitos desses cursos, 
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poderíamos analisar tais narrativas utilizando diversos fatores e a partir de diferentes 

categorias como classe, raça e gênero, o que demandaria muitos outros estudos e 

discussões mais amplas. 

Sem desconsiderar a importância das outras questões para a problematização do 

preconceito e das rixas entre os sujeitos de diferentes cursos do Ifes, por ora, 

pretendo focar este estudo na análise da questão de gênero como uma das 

diferenças entre os sujeitos. Uma narrativa, em especial, traz a questão do 

preconceito de curso diretamente relacionada ao preconceito de gênero. Quem a 

narrou para mim foi a pedagoga da Mecânica, Sofia, logo depois de eu sair de sua 

sala e termos conversado sobre esta pesquisa. Foi no mesmo dia em que gravei 

uma conversa de pouco mais de quarenta minutos com Sofia. Ela já havia me 

contado várias narrativas demasiadamente importantes para serem colocadas em 

análise neste estudo. Mas, foi quando eu já havia desligado o gravador e estava me 

despedindo dela no corredor que ela me segurou um pouco mais na conversa e 

indagou: 

“Você vai abordar a questão da homofobia no seu trabalho?” 

“Acho que sim”, eu respondi. “Acho que não tem como falar da questão de gênero 

sem falar em homofobia...” 

“Porque, olha só...” – ela ponderou. “Você tem que falar sobre homofobia, viu? Tem 

que falar!”, Sofia insistiu. 

Concordei, mas indaguei-lhe. Ela estava se referindo a quem? Ela estava falando 

das alunas lésbicas? Dos alunos gays? De todo mundo? O que estava acontecendo 

que a tinha levado a segurar-me mais um pouco naquela conversa? Sofia explicou: 

“Eu recebi dois meninos do curso de Edificações que vieram reclamar comigo sobre 

a prática homofóbica de alguns alunos da Mecânica”, ela começou a contar. 

“Segundo esses alunos de Edificações” – Sofia continuou – “Quando eles [os alunos 

de Edificações] passavam pelo corredor da Mecânica, onde há aquelas máquinas 

todas, os alunos da Mecânica jogavam ‘cavaco’ neles”. 
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Figuras 21 e 22:  Máquinas encontradas os corredores entre as salas técnicas do curso de Mecânica; 
no chão, a imagem do ‘cavaco’ 

 

Conforme as Figuras 17 e 18, nos corredores entre as salas técnicas do curso de 

Mecânica há diversas máquinas. No chão, podemos encontrar o “cavaco”. A Sofia 

me explicou, então, o que era o “cavaco”: durante o processo de usinagem, o 

cavaco eram aqueles pedacinhos de aço que sobravam das peças e que geralmente 

ficavam esquecidos no chão, ao lado das máquinas. Pequeno e cortante, o cavaco é 

também conhecido por estragar solas e saltos de sapatos, além dos pneus de 

automóveis estacionados próximo ao setor da Mecânica. A chuva de cavaco 

promovida pelos alunos de Mecânica contra os alunos de Edificações era um ato 

humilhante de bullying; mas, além disso, era também um ato de ódio ao diferente, 

aos meninos que eram considerados gays por fazerem um curso dito feminino 

(porque Edificações é o curso com o maior número de mulheres no Campus 

Enlaces). Tanto para Sofia quanto para mim, não importava saber se os meninos 

que foram humilhados eram ou não gays; o que havia acontecido ali era um ato 

homofóbico. X outrx a ser odiadx, o objeto de preconceito de gênero – x gay – 

poderia ser personificadx em qualquer rapaz que vestisse a camisa do curso de 

Edificações. 

Mariguela e Souza (2007) colocam em análise um caso de homofobia na escola 

semelhante a este. O caso foi narrado por uma gestora de uma escola pública de 

São Paulo e serviu de inspiração para o ensaio das autoras. A vítima de homofobia 

era o aluno Danilo, menino tímido e de poucas amizades na escola, que foi 
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apelidado de Solineuza50 por seus colegas do sexo masculino. O rapaz não era 

apenas nomeado como Solineuza, mas como gay. O aluno ficou, assim, cada vez 

mais deprimido, até que abandonou a escola. A professora-coordenadora 

pedagógica foi até o barraco onde Danilo vivia e lá se deparou com a triste realidade 

do rapaz: desde os oito anos de idade, Danilo cuidava do pai, que ficara tetraplégico 

por causa de um tiro que levou de um policial (o pai era assaltante), e cuidava 

também de sua irmã mais nova. A mãe fugiu por causa do acidente que deixara o 

pai das crianças debilitado. O apelido Solineuza surgiu quando o rapaz fora visto 

pelos colegas lavando roupa no tanque que ficava do lado de fora do barraco. 

Assim, Danilo foi nomeado como gay por desempenhar uma função dita feminina – 

lavar roupas –, semelhantemente aos alunos do Campus Enlaces que sofreram 

homofobia por fazer um curso dito feminino. 

Xs autorxs Márcio Mariguela e Regina Souza (2007) consideram, ainda sobre o caso 

de Danilo, que, por este desempenhar uma tarefa essencialmente feminina, o 

apelido Solineuza não identificava nele uma mulher, mas um homem anormal – que 

se desviava da norma heterossexual. Sendo Danilo um menino miserável e passível 

de tantos preconceitos e injustiças, as autoras indagam o porquê, então, de seus 

colegas se incomodarem justamente com a sua possível sexualidade desviante. 

Uma primeira análise coloca o espelhamento dos colegas de Danilo de seus 

próprios medos (phobia); a fobia que tinham de serem eles mesmos a Solineuza, os 

homens “anormais” e “desviados”, os gays. Uma segunda análise do caso interroga 

a eleição da sexualidade como medida das verdades sobre o eu, sobre as 

identidades dos sujeitos. Remete-se, então, à História da Sexualidade de Foucault. 

Em seus estudos, que visavam a historicizar o sexo, desde a Idade Clássica, 

perpassando o início da chamada Modernidade, Foucault percebeu nesta última 

uma economia restritiva quanto aos novos comportamentos em relação ao sexo. 

Com a ascensão da burguesia e seus costumes, o sexo fora identificado como 

assunto que não deveria ser falado; as práticas sexuais, por sua vez, deveriam ser 

isoladas, escondidas, monogâmicas, dentro do matrimônio cristão heterossexual. 

Separou-se, assim, o quarto dxs adultxs dos das crianças; limitou-se a quantidade 

de pessoas que poderiam dormir na mesma cama; ordenou-se que a promiscuidade 

                                                           
50  Segundo Mariguela e Souza (2007), o nome “Solineuza” referia-se a uma personagem de um 

programa de TV. 
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e a masturbação fossem evitadas; criou-se uma série de aparatos (médicos, 

jurídicos, pedagógicos) de vigilância e controle do sexo. Entretanto, ao mesmo 

tempo que se criava uma economia restritiva em torno do sexo, havia uma 

proliferação cada vez mais intensa dos discursos sobre ele. Desde o século XVIII, 

essa proliferação discursiva em torno do sexo não para de crescer. 

Com isso, segundo Foucault (2011), criaram-se dispositivos a fim de constituir a 

sexualidade e controlar o indivíduo e a população. Criação recente, a sexualidade é, 

portanto, uma invenção da Modernidade. Os dispositivos de poder desenvolvidos a 

partir dessa invenção moderna – a sexualidade – limitaram as fronteiras discursivas 

da “normalidade” e as verdades sobre si estavam, assim, escritas na verdade do 

sexo. A verdade de si seria definida pela confissão da sexualidade do sujeito. 

Instaurados tantos dispositivos legais para o exame de si, os desvios foram 

inventados (nos discursos científicos, médicos, jurídicos, penais, psiquiátricos) como 

patologias a serem tratadas e corrigidas. Tais desvios foram identificados nas figuras 

anormais do “monstro”, do “incorrigível” e do “masturbador”51. Com a crescente 

trama de discursos emaranhados, compreendeu-se que os sujeitos e suas condutas 

eram passíveis de ocultar sua sexualidade anormal e desviada. Daí a necessidade 

de, a todo custo, confessá-la, seja para x médicx que poderá interpretar a verdade 

sobre ela, seja para x júri, que precisa do reconhecimento (na forma de uma 

confissão) do réu como indivíduo perigoso, responsável por condutas desviantes52. 

Por causa da possibilidade de o sujeito ter em si uma suposta sexualidade desviante 

e oculta – que precisaria ser identificada, confessada e tratada – é que Danilo e os 

alunos de Edificações foram alvo de homofobia e bullying. Esses rapazes foram 

medidos a partir de suas sexualidades supostamente desviadas, ocultas, anormais. 

Não importava, portanto, a pluralidade de diferenças que atravessava cada 

subjetividade em questão, mas sim os julgamentos da diferença na sexualidade que 

determinavam, assim, se esses rapazes eram “normais” ou “anormais”. A 

sexualidade é, desde o século XVIII, a principal medida dos sujeitos. 

 
                                                           
51  FOUCAULT, Michel. Os anormais . São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
52  FOUCAULT, Michel. A evolução da noção de “indivíduo perigoso” na psiquiatria legal do século 

XIX. In: ____. Ditos e escritos V . 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010a. 
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3.5 OUTRAS NARRATIVAS DE PRECONCEITO DE GÊNERO NO 

CAMPUS ENLACES 

 

Lamentando os atos de preconceito de gênero que haviam acontecido nos 

corredores do Campus Enlaces, eis que Sofia resolve narrar outros casos, mas sem 

falar de com quem aconteceram. Segue uma dessas narrativas: 

“A gente teve o caso desse aluno que tinha um problema de saúde”, ela começou a 

narrar com certo receio. “Ele tinha um problema hormonal. Ele era um menino com 

seios”. 

“Ele era um menino com seios”. Outra vez, eis a imagem do homem anormal, do 

monstro. 

“Nossa, ele deve ter sofrido muito bullying dos colegas, não é?”, perguntei. 

“Sim, mas o pior não foi isso. Ele causou um incômodo nos professores a ponto de 

eles falarem muito desse menino durante o conselho de classe. Falaram que se ele 

não desistisse do curso que eles dariam um jeito de tirá-lo dali. Ao que eu questionei 

os professores: tirar como? E eles apenas riram”, Sofia contou indignada. 

“E ele conseguiu terminar o curso?”, indaguei. 

“Ele era bom. Ele passou para um curso semelhante ao daqui, só que de nível 

superior, em uma universidade. Ele foi embora. Nunca mais tive notícia dele”, a 

pedagoga declarou. 

O homem com seios abandonara aquela escola. Segundo Mariguela e Souza 

(2007), é uma prática, cada vez mais comum, entre aquelxs que se desviam, 

abandonar as escolas, ser transferidxs. 

Há, também, quem nem consiga se matricular na escola. Este fora o caso de Cacá, 

uma paneleira travesti da Comunidade das Paneleiras de Goiabeiras, que tentou se 
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matricular no curso “Mulheres Mil” do Campus Enlaces e acabou por estampar as 

páginas do jornal A Gazeta53 com sua triste narrativa de exclusão. 

O Programa Mulheres Mil fora elaborado dentro das políticas afirmativas do governo 

federal e voltado, especificamente, para o público feminino. Um programa de 

inclusão, pensado a partir do viés de gênero, fora, ironicamente, outra forma de 

excluir xs que já são excluídxs, justamente por seu gênero. Cacá, uma paneleira 

reconhecida em sua comunidade, não conseguiu se matricular por causa de seu 

nome masculino na carteira de identidade: Carlos Alberto da Vitória. 

 

 

Figura 23:  Foto de Cacá 

Fonte:  Jornal A Gazeta, de 6 de abril de 2013 

 

A gestora do Programa no Campus Enlaces tentou reparar aquele ato institucional 

de exclusão. Ela chegou a procurar a coordenação do Programa em Brasília, mas 

não teve sucesso. A gestora tentou, por meio da própria Instituição, que Cacá 

recebesse a mesma bolsa de incentivo que suas colegas paneleiras e que assistisse 

às aulas. Cacá participou da aula inaugural, mas desistiu do curso. Ela desistiu por 

                                                           
53  Notícia do dia 06/04/2013. Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/04/ 

noticias/cidades/1427586-conheca-caca-a-paneleira-que-a-lei-ainda-nao-reconheceu.html. Acesso 
em 25/07/2013, às 21h55min. 
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causa da delonga para conseguir regularizar sua situação, além da ironia dos 

transtornos causados por um curso que fora elaborado para atender às minorias de 

gênero. 

Nas muitas conversações que teceram comigo, os sujeitos pesquisados pareciam 

ter concordado em um ponto: o Campus Enlaces era um espaço masculino e que se 

buscava a atualização dessa ficção como tal, conforme discutiremos nos capítulos 

seguintes. Mas, tendo ali outras presenças, outras identidades de gênero, havia 

tensões e lutas. No caso das mulheres que praticavam aqueles espaços, 

interessava saber como elas percebiam tais tensões nas relações entre os sujeitos. 

Como servidoras, Teacher Joy e Sofia falaram de forma positiva do tratamento 

diferenciado conferido a elas por seus colegas de trabalho, porque havia certa 

elegância e polimento que os homens procuravam ter para com elas. 

Sofia narrou sobre as diferenças de tratamento conferidas às mulheres e de como 

as mulheres supostamente mudavam um ambiente outrora masculino: 

“Antes, eles [os professores de Mecânica] soltavam muitos palavrões na reunião... 

Mas, quando eu chego [...] Bem, eles param com isso [de falar palavrões]. E quando 

um solta [um palavrão], os outros falam ‘A Sofia está aí, a Sofia está aí’. É como se 

fossem aceitáveis, no meio masculino, certas palavras... E, aí, entra uma mulher e 

aquela palavra ali já não cabe, porque você tem uma presença feminina ali”, ela 

declarou. 

Quando questionada se ela apreciava ou não essa distinção de tratamento conferida 

a ela, Sofia argumentou que sim, porque gostava desse tipo de “respeito”. 

Com imagensnarrativas parecidas com essas, Teacher Joy também se disse 

“positiva” quanto às diferenças de tratamento. Ela me contou sobre suas vivências, 

as possíveis vantagens de ser mulher em um ambiente tão masculino: 

“E com relação, assim, entre você e outros servidores. Alguma vez você presenciou, 

assim, preconceito, machismo, diferença de tratamento por ser mulher?”, perguntei. 

“Eu acho que por eu ser muito positiva, eu percebo o outro lado. Eu acho eles, 

assim, muito galantes, tratam muito bem. Porque é raro, não é? Num conselho de 
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classe, você vai e têm quatro professoras e dez, doze professores. Então, eles 

acabam tentando ser polidos, educados”, ela explicou. 

“Por causa das mulheres?”, questionei. 

“Por causa? Com as mulheres... Porque é uma escassez. Você entra na Mecânica. 

Por exemplo, na coordenadoria de Mecânica. Aquelas matérias técnicas. Eu me 

lembro de quê? De umas duas professoras. A maioria é homem. Então, quando eles 

entram em contato com as áreas que têm mais mulher, eu acho que eles se vigiam, 

se policiam, querem ser mais educados. Eu acho até engraçado!”, ela riu. “Eu fiz 

mestrado com uma turma aqui da escola e eu me achava assim, a lady in the world”, 

Joy riu outra vez. “Porque eles me tratavam, não é? Assim, tinha muito homem na 

escola. Eu acho que é uma escola masculina em termos de tudo. Em termos de 

professores e de alunos. E eu acabo fazendo isso na sala de aula. Quando a turma 

chega, aquela turma cheia de meninos, eu falo ‘olha, Fulana que manda. Ela é the 

queen of the world’ [TSP: a rainha do mundo]. E aí eles [os alunos] pegam isso na 

hora, ficam puxando o saco da menina”, Joy narrou. 

 

 

Figura 24:  Placas de identificação de banheiros no Campus Enlaces 
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A placa com a palavra “homens” na porta do banheiro masculino não tem seu 

equivalente feminino na porta, ao lado, do outro banheiro, conforme mostra a Figura 

24. Como se a palavra “senhoras” fosse, talvez, “mais respeitosa” que a palavra 

“mulheres”, ela foi a escolha discursiva para identificar aquele lugar. Devemos, pois, 

interrogar sobre as distinções de tratamento conferidas a homens e a mulheres, 

sobre o que é, por exemplo, dito/acordado como “respeitoso”. Além disso, devemos 

questionar sobre quem deve respeitar ou tolerar quem. Quem é x outrx a ser 

respeitadx/ toleradx? 

Quando perguntei para Joy se era frequente os alunos tratarem as alunas de forma 

diferenciada por serem mulheres, ela ponderou: 

“Eu percebo isso em umas turmas, em outras não. Naquelas turmas que têm menos 

meninas, eu percebo mais”. 

Em conversa com Sofia, a pedagoga da Mecânica, perguntei se não havia aquelas 

brincadeiras machistas com as poucas alunas do curso, como “ela está aqui à 

espera de marido” ou algo do tipo. Sofia negou e provocou: 

“Não, não. Costuma até ter namoradinho na sala. Porque, como têm poucas 

meninas, elas acabam sendo um pouco bajuladas [...] No integrado, me parece que 

não tem muito essa coisa, não. No concomitante e no subsequente, tem. Como eles 

são maiores [de idade], não é? Então, elas acabam sendo bajuladas, assim... E há, 

de repente, um interesse. Claro, que há. A gente já viu casal de namorados saindo 

daqui. Até casamento já, entendeu?”, Sofia contou. 

Tanto Teacher Joy quanto Sofia falaram sobre um possível tratamento diferenciado 

dos alunos conferido às alunas do curso de Mecânica. Na narrativa da pedagoga 

aparece a imagemnarrativa de um tratamento diferenciado (entre aquelxs que já são 

maiores de idade) movido por interesses afetivos. 

Em conversa comigo, a aluna de Mecânica, Hazel, problematizou sobre o que seria 

o possível tratamento diferenciado conferido a ela por seus colegas: 

“Eu tive uma experiência não muito legal...”, começou ela. Um pouco constrangida, a 

aluna continuou: “porque eu estava assistindo a um jogo e... Aí, um deles [dos 

alunos] começou a mudar de roupa na minha frente”. 
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“Sério?”, perguntei. 

“Eu tive que virar o rosto”, ao dizer isso, ela virou o rosto. 

“Mas, chegou a tirar tudo, assim...?”, questionei. 

“Não... Ele ficou de samba-canção aqui embaixo... Mas, mesmo assim!”, ela disse 

chateada. 

“Foi estranho, não é?”, opinei. 

“É. Aí, falaram, assim, que o cara estava constrangendo a menina. E aí ele [o aluno 

que trocou de roupa] virou para trás e perguntou para mim ‘qual o seu curso?’. Daí 

eu disse ‘Mecânica’... E ele [falou:] ‘você não é menina!’”, Hazel narrava indignada. 

“Ele falou isso, ‘você não é menina’?” 

“É! E ele falou que ele era um veado porque a namorada dele também era de 

Mecânica”, ela narrou. 

Eu estava boquiaberta com aquela narrativa de preconceito de gênero que Hazel 

estava contando, a partir de suas vivências, dos acontecimentos já ausentes, mas 

que ainda a constrangiam e frustravam. Por fim, ela concluiu: 

“E é isso, não é?! Não tem muita diferença. Eles não te tratam com diferença. Eles 

te tratam igual até demais”. 

Com isso, Hazel pôs em xeque as imagensnarrativas de ser aluna em um ambiente 

masculino inventadas pela professora e pela pedagoga. Sem se colocar como a lady 

ou a queen of the world em um universo de homens dispostos a “paparicá-la”, Hazel 

parecia não querer nem uma coisa nem outra: nem ser uma lady, nem uma “igual a 

eles”. Hazel certamente estava criando estéticas de existência próprias para resistir 

e reexistir nos espaços em que habitava. Esses modos de ser eram tensionados e 

inventados na relação com x outrx. Havia, certamente, um incômodo, na narrativa da 

menina, quanto ao “tratamento igual até demais”. Mas o tratamento era, de fato, 

igual? Decerto, ela não era igual a eles e, conforme ela mesma narra, eles sabiam 

disso: um menino alertou o colega que trocava de roupas que ele “estava 

constrangendo a menina”. Ao descobrir que Hazel era aluna de Mecânica, o rapaz 
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pronunciou as palavras que a provocaram: “você não é menina!”. Entretanto, eles 

não afirmaram que ela fosse um menino. Naquele momento, Hazel possivelmente 

encarnou a figura foucaultiana dx anormal: uma menina em um curso dito masculino. 

O rapaz que provocara Hazel, por fim, colocou a si mesmo e a sua suposta 

namorada em condição semelhante de anormalidade: ele disse que era “veado, 

porque a namorada dele também era de Mecânica”. 

Valentina, a pedagoga do curso Técnico em Edificações, problematizou as 

diferenças por outro viés. Valentina falou de algo autorizado aos homens e que não 

era autorizado às mulheres. Segundo ela, quando uma mulher tinha uma atitude dita 

mais masculina, ela era repreendida. Conforme ela narra: 

“Então, muitas pessoas acham que os alunos não me respeitam”, ela começou a 

contar. “Até por eu ter amizade com os alunos, o pessoal aqui me olha meio assim... 

porque isso vai fazer com que eles [xs alunxs] não te respeitem, o fato de você 

brincar, de você contar piada, de você, enfim, tentar ter uma relação mais amigável 

implica eles te respeitarem menos...” 

“E você acha que se você fosse um pedagogo, um homem, que brincasse, que 

contasse piada, você acha que você seria vista da mesma forma ou não?”, 

questionei. 

“Eu não sei, mas eu acho que não. Porque pelo próprio fato de ser homem já implica 

aquela representação que as pessoas têm de respeito. Ah, porque é homem, é 

maior, fala grosso... Inclusive, tem aqui até esse perfil de professores que são 

homens e que brincam, que falam palavrão em sala de aula, brincando, não é? Mas 

nunca sofreram esse tipo de preconceito de ‘ah, você não pode falar isso, porque os 

alunos vão te respeitar menos’... Encaram isso numa boa. Agora, eu não imagino, 

eu desconheço uma professora que tenha esse tipo de postura. Aliás, tem uma 

professora... Porque, às vezes, ela fala alguma coisa, assim, mais pesada em sala 

de aula e há muita reclamação”, Valentina contou. 

“Nossa! [Reclamação] dos alunos?” – fiquei surpresa. 
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“Dos alunos. E, às vezes, dos pais de alunos. Às vezes, até de colegas de trabalho 

que conhecem ela. Falam assim ‘ah, mas ela fala de sexo na sala de aula... Ela fala, 

ela solta um palavrão’”. 

“Então, isso não é permitido para uma mulher, não é?”, problematizei. 

“É permitido, mas eu não vejo o mesmo discurso...” – Valentina criticou. “É como se 

para o homem fosse permitido. ‘Ah, para o homem tudo bem. Ele é homem, ele fala 

palavrão, mesmo!’ Agora, para uma mulher, não, não é? Uma mulher falar ‘merda’, 

falar ‘porra’, não é?”, ela concluiu. 

Valentina colocou duas questões importantes em análise: (1) há certa 

desqualificação de quem demonstra afetos no Campus Enlaces e (2) falar palavrões 

é uma atitude dita masculina, logo, a mulher que tiver tal comportamento será 

repreendida, punida, corrigida. Sobre esse ponto, as servidoras Joy e Sofia já 

haviam construído imagensnarrativas semelhantes. Ambas falaram de como seus 

colegas do sexo masculino se policiavam perto delas. Sofia disse do cuidado que 

eles tinham de não pronunciar palavras de baixo calão em sua presença. Como se 

houvesse uma pureza a ser preservada, na presença das mulheres, os homens 

exercitavam uma elegância. Segundo elas, entre os homens havia outros códigos de 

conduto negociados. Valentina falou, ainda, de que o linguajar dito masculino 

estendia-se para as salas de aulas (onde provavelmente havia mulheres), na forma 

de “brincadeiras”. Brincadeiras masculinas. Na narrativa da pedagoga, a professora 

que quis fazer uso dessa linguagem foi considerada diferente (anormal!) e houve 

todo um aparato de forças para corrigi-la (as constantes reclamações de alunxs, pais 

e mães, colegas de trabalho). 

Quanto às demonstrações públicas de afeto, outras narrativas podem ser enlaçadas 

às de Valentina na tessitura de nossa análise. Nas entrelinhas das narrativas dos 

sujeitos, nos silêncios, nos gestos e nas ironias, havia uma espécie de regulação 

sobre os afetos. Demonstrações públicas de afeto pareciam ser atributos femininos, 

logo deveriam ser trabalhados ou eliminados de um ambiente dito masculino, 

calculista, científico, profissional. Havia alguns enunciados em torno de uma 

masculinização necessária à mulher, para que ela se adequasse ao campus. 

Algumas elas, entretanto, resistiam a isso. 
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Valentina era corajosa em seus discursospráticas. Ela parecia não ter medo do 

enfrentamento, de interrogar os ditos lugares-comuns atribuídos ao seu sexo. 

Também não procurava adequar-se a alguma norma reguladora quanto a isso. 

Valentina fazia uso do que era socialmente acordado como impróprio e inadequado 

para subverter as regras. É verdade, também, que as condutas não aceitas tinham a 

ver com o que era dito conduta feminina, portanto, supostamente inapropriada a um 

ambiente supostamente profissional, duro, frio, imparcial. Valentina era alguém que 

fazia questão de demonstrar afetos. 

“Por eu ter essa aparência muito jovem e por eu ter esse jeito de lidar com 

adolescente”, ela começou a narrar. “Muitas vezes eu já ouvi [colegas dizerem] ‘eu 

acho que você não serve para trabalhar com adolescente, porque você parece um 

deles’ [...] E por eu ser assim. Eu não tenho esse perfil de dar esporro. Eu não sou 

assim. Eu converso com eles como eu converso com qualquer pessoa. Então, isso 

gera muitos problemas, sim. Eu sei disso. Eu já ouvi muita coisa. Mas eu acredito na 

minha forma de ser, de agir, enfim... Tipo assim, e muitas pessoas acham que eu 

tenho problema com a disciplina, que muitos alunos não me respeitam [...] Então, 

muitas pessoas acham que os alunos não me respeitam. Falam assim ‘ah, mas você 

é muito boazinha, mas você não tem pulso, você tem que ter pulso com 

adolescente’. Eu falo assim ‘gente, para mim respeito é outra coisa, não é?’”, ela 

concluiu. 

Além de narrar sobre o preconceito que sentiu por demonstrar afetos no Campus 

Enlaces, Valentina falou da intensidade desse preconceito quando ela começou a 

namorar um dos sujeitos dali: 

“Mas, aí, aqui no Ifes, no seu relacionamento com os funcionários... Você sente 

alguma diferença de tratamento por você ser mulher? Por essa questão de você ser 

novinha?”, eu havia perguntado. 

“Com certeza!” – ela respondeu prontamente. 

“Como é que é?” 

“Ah, eu vou te contar uma história! [...] O meu namorado é aluno do Ifes [...] De 

Química, licenciatura. Bem, na época que a gente começou a namorar, eu sofri 
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muito preconceito. Muito preconceito. Muito, muito, muito. Pessoas pararam de falar 

comigo, pararam de olhar na minha cara [...] É, inclusive aqui, no meu setor de 

trabalho... E o diretor falou bem assim ‘Valentina, eu já vi vários casos de 

[professores] homens que namoraram alunas e eles não sofriam preconceito. Mas, 

no seu caso, por você ser mulher, a questão é diferente’. Mas ele [o diretor] falou pra 

me ajudar. Ele falou ‘olha, fica tranquila porque o problema não é você. O problema 

é que a gente veio de uma tradição de machismo’. Então, assim, muitos casos de 

professores que namoraram alunas não sofriam tanta discriminação como eu sofri 

por namorar um aluno. Entendeu? Isso o próprio diretor, que é professor aqui há 

muitos anos, me disse isso. Então, assim, isso é só um exemplo”, Valentina disse. 

“Mas pra chegar ao ponto de o diretor falar isso com você, é porque o negócio foi 

bem...” – comecei a falar. 

“É, o negócio foi feio”, ela completou a frase por mim. “Inclusive essa professora que 

eu relatei, a Norma54? [...] Ela foi uma das professoras que ficaram fofocando, 

falando, fazendo fofoca pela escola. Então, assim, eu até fui conversar com ele [o 

diretor] por conta dela. Porque eu falei bem assim ‘olha, está acontecendo isso, isso 

e isso. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que as pessoas estão falando. Mas 

eu quero deixar muito claro...’ Até por eu ser muito amiga dele, independente de ele 

ser diretor ou não [...] Eu falei ‘olha, eu quero deixar clara a situação e tal... Até pra 

gente ficar bem, não é? Não ficar esse clima de...’. Enfim! Então, assim, isso é um 

exemplo. Porque isso veio da boca dele”, Valentina declarou. Ela continuou:  

“Olha, essa escola é machista. É mesmo. Eu já vi muitos casos, em conselhos de 

classe, de professores homens que falam grosso mesmo, entendeu? Para você ter 

voz, você precisa ter muito mais atributos, não é? Por causa dessa questão de 

gênero. Isso é fato [...] Eu ando de mão dada com o meu namorado pela escola. 

Mas, isso é comum. Do mesmo jeito que eu ando de mão dada com ele, eu 

demonstro carinho pelos meus amigos do mesmo jeito. Eu abraço, eu dou beijo no 

rosto, enfim... Eu tenho essa relação com muitos alunos, até por serem 

adolescentes. Às vezes, a gente se encontra em festa, eu cantava no coral dos 

adolescentes... Então, é muito comum, por eu ser pequenininha, tem aluno que me 

                                                           
54  “Norma” é um nome fictício para uma professora dita ‘rígida’ por alunas/os e colegas de trabalho. 

Norma remete à regra, ordem, normatização. 
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pega no colo. Então, assim, demonstração de afeto, eu acho que é uma coisa 

positiva [...] Eu acho que não é imoral você andar de mão dada, dar um selinho ou 

dar um abraço. Muito pelo contrário [...] Então, assim, eu acho que 

profissionalmente, isso não afetou. Eu continuo sendo a mesma pessoa, trabalhando 

do mesmo jeito. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou muito séria, 

que eu sou dedicada... Não sou perfeita, como ninguém é. Mas sou muito dedicada. 

Então, eu agi normalmente. Eu levantei a minha cabeça, sabendo que estava todo 

mundo falando mal de mim pelas costas... Mas eu levantei a minha cabeça e 

continuei o meu dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Até que deixou de 

ser novidade, e a fofoca foi diminuindo, assim... Os alunos acham bacana. Muitos 

são amigos dele, não é? E que são meus amigos... Eles deram força pra gente na 

época [...] Eles sabiam que a gente estava sofrendo preconceito por parte de muitos 

professores e aqui, dentro do [setor] pedagógico. Por parte de alguns pedagogos 

mais tradicionais e tal. E, aí, enfim... Agi normalmente até passar o bafafá. Hoje em 

dia eu ando pelo pátio, a gente almoça junto, todo mundo sabe que eu namoro”, 

Valentina relatou. 

Outra história de afetos aconteceu no corredor da escola. A Tribo do Cuidado de si e 

dx Outrx, o grupo de amigas inseparáveis da turma pesquisada de Edificações, 

estava em frente à escada, em frente à inspetoria, junto a mais outras duas alunas 

(que, por causa do nivelamento, não faziam aula com Joy). Uma das alunas da Tribo 

chorava e as outras estavam consolando-a, oferecendo-lhe palavras de apoio, 

fazendo-lhe carinho, abraçando-a e beijando-a. Teacher Joy e eu nos aproximamos 

da Tribo. 

“O que está acontecendo? – Teacher Joy perguntou. 

As meninas explicaram: a amiga em questão não tinha tido bom desempenho em 

uma das disciplinas (da área de Exatas) e estava temerosa quanto à avaliação de 

recuperação que faria dentro de alguns instantes. 
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Figura 25:  Integrantes da Tribo do Cuidado de Si e dx Outrx 

 

A Figura 25 demonstra que uma das integrantes da Tribo do Cuidado de Si e dx 

Outrx estava chorando, preocupada com suas notas em uma disciplina. As amigas a 

rodearam e tentaram fazê-la rir. Logo depois esse flagre fotográfico, pedi 

autorização das meninas para colocar a foto neste texto. 

Nas sessões anteriores, narrei sobre o dia da roda de conversas na turma dessas 

alunas: a Tribo estava unida, todas as integrantes sentadas lado a lado. Depois de 

uma acalorada conversa sobre a questão de gênero como fator de influência para a 

escolha do curso no Ifes, a mesma aluna que havia chorado no corredor havia dito 

que não faria o curso de Mecânica, porque lá não haveria muitas meninas e que ela 

gostaria de fazer amigas. Como fora anteriormente narrado, um dos meninos 

daquela turma desqualificou a motivação da menina na escolha do curso Edificações 

(escolher um curso com base no quantitativo de meninas, na possibilidade de fazer 

amizades), e outra aluna (Lígia55) fez coro ao rapaz, dizendo que essa motivação 

não era válida haja vista que se tratava de uma escolha profissional, que “o futuro” 

estava em jogo. 

As meninas da Tribo falavam, ao mesmo, tempo, mas o argumento – não aceito 

pelos indivíduos daquela turma – era, em suma, este: que mal tem fazer um curso 

                                                           
55 Nome fictício. Cf. nota 49. 



97 

 

pensando nas possibilidades de amizades que poderão ser tecidas no decorrer do 

curso? De certa forma, elas foram ridicularizadas pelxs colegas por se preocuparem 

com os afetos, as amizades. O interessante, entretanto, era que naquele instante 

não houve intimidação, mas uma luta coletiva da Tribo por voz, por fazer seu 

argumento em favor da afetividade ser ouvido. Elas, de fato, vivenciavam um modo 

de ser em grupo e a Tribo era uma rede de solidariedade e cuidado mútuxs. Elas 

resistiam para reexistir. Outras estéticas de existência, possivelmente ditas 

femininas, estavam sendo colocadas como também legítimas. As tensões estavam 

colocadas. 

Ainda sobre esse momento da escolha do curso pretendido no Campus Enlaces, 

destaco algumas imagensnarrativas que foram inventadas sobre o amor e o medo 

de mães e pais de alunas. Sofia narrou, por exemplo, sobre as alunas que 

desejavam cursar Mecânica e que tiveram de enfrentar a oposição de suas mães e 

de seus pais, por causa do medo delxs de verem suas filhas conviverem com muitos 

homens ou, ainda, pelo medo de possíveis relações entre a escolha do curso 

Mecânica e as opções sexuais de suas filhas. 

“Tem um [caso] do subsequente que é, também, bem forte, que aconteceu agora, 

recentemente”, Sofia começou a contar. “A menina fez o processo seletivo e passou. 

E o primeiro dia de aula foi em 21 de novembro de 2012. Ela está no primeiro ano do 

subsequente [de Mecânica], à noite [...] Já é maior de idade [...] A mãe veio aqui e 

fez o escândalo aqui no setor. Teve que ter interferência da psicóloga, porque a 

mulher veio falando muito alto [...] E dizendo que ela não criou filha para ser peoa de 

chão de fábrica [...] ‘O que você está querendo buscar no meio de um monte de 

homem? Eu não te criei para isso!’ [...] Aí, a menina chorou. [...] Eu entreguei a 

matriz [curricular] para a menina. Aí, eu fui explicar o curso. Aí, eu disse ‘olha só, 

minha senhora, a gente não forma técnico em Mecânica para ser peão de chão de 

fábrica [...] Qual é o conceito de peão de fábrica que a senhora fala? A gente forma 

um profissional aqui, com um bojo de competências’ [...] ‘Não quero saber! Nesse 

curso tem que ficar em pé... E essa menina não aguenta ficar em pé! Olha a 

estrutura dela. Isso vai dar problema de coluna. Ela não consegue pegar peso. Em 

casa, ela não faz nada. Ela não varre, não lava nem a roupa dela. Não varre nem o 

chão. Como é que ela vai dar conta desse curso?’ [...] Aí, ela começou a 

desqualificar a menina junto com o curso [...] ela [a mãe] disse o seguinte... Que a 
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menina tinha total condição cognitiva de passar em outro processo seletivo, de 

pleitear um... Um outro curso, ‘mais feminino’, no dizer dela... [...] Há uma 

discriminação. Eu senti uma discriminação em relação ao curso porque, na visão da 

mãe, forma peão, mesmo, para o chão de fábrica... E, também, um certo receio a 

respeito da relação da filha dela e os alunos da turma [...] ‘O que esses meninos vão 

fazer com a minha filha? Eu não sei o que você vai virar lá... Eu não sei que tipo de 

formação você está procurando, você está querendo’ [...] E isso aí do lado da 

menina... Saindo lágrimas... Aí, eu perguntei [para a aluna] ‘é isso que você quer?’ 

[...] ‘Não, é isso que eu quero! Eu quero Mecânica! Eu quero Mecânica!’”, Sofia 

contou. 

A pedagoga prosseguiu a narrativa falando de seu incômodo com a desqualificação 

que a mãe da aluna estava fazendo tanto do curso de Mecânica quanto do mercado 

de trabalho na área, do “chão da fábrica”. Sofia disse ter exposto, naquele momento, 

outras opções de trabalho na área de Mecânica: 

“Aí, eu falei ‘ah, vai para desenho... Tem outros tipos de serviço’ [...] Aí, eu também 

falei que tinha a licenciatura. Aí, ela [a mãe] falou: ‘Também não quero! Eu já fui 

professora! Eu sei que ganha muito pouco também! Eu não quero!’ Aí, ela falou [a 

mãe da aluna:] ‘Eu quero que a minha filha faça curso superior. Eu não quero que a 

minha filha troque curso superior por curso técnico’... Daí, ela enfatizou: ‘Ainda mais 

sendo de Mecânica!’ [...] Então, assim, houve uma discriminação em relação ao 

curso... Mas, também, um temor dela, muito visível, em relação a como que a 

menina... Quais seriam as relações que a filha [...] Manteria, teceria com os alunos 

daquela turma [...] Inclusive a mãe fala o seguinte com ela [...] ‘Minha filha, quando 

você estiver virando ali...’ Naquele hotel que fica ali na Dante Michelini, quando vira 

para ir para Jardim Camburi [...] ‘Quando você estiver no ônibus... E o ônibus estiver 

contornando aquele hotel, você liga para a mamãe... Para a mamãe esquentar a sua 

comidinha’. Então, assim, ela [a mãe da aluna] meio que... Ela não dá muita 

autonomia. Ela não dá autonomia. Ela quer escolher a profissão pela filha. Ela acha 

que Mecânica, que a menina não cabe ali no curso Técnico em Mecânica [...] Ela [a 

mãe da aluna] chegou a me perguntar quantas professoras tinham no curso, se ela 

[a aluna] teria contato com alguma professora no primeiro período de curso [...] Eu 

acho que ela até chega a pensar que a filha vai virar homossexual por estar com um 

monte de meninos [...] A mãe dela [da aluna] estava tão nervosa que ela ficou aqui 
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por uma hora no meio da sala. Aí, nós chamamos ela aqui para dentro. Antes de ela 

conversar comigo, ela conversou com o coordenador da Eletrotécnica... Depois, ela 

conversou comigo. Mesmo eu tendo mostrado a matriz [curricular], ela não quis 

saber. Mas, eu achei interessante que a filha dela enfrentou ela [a mãe]. Ela [a 

aluna] fez a matrícula e está em sala de aula”, comemorou. 

A pedagoga relatou, ainda, sobre outros casos de pais e mães autoritárixs que 

reclamavam para si o direito de “modelar” e “conformar” suas filhas para que, por 

meio de um bom desempenho acadêmico no Campus Enlaces, essas alunas se 

tornassem, um dia, engenheiras. Sofia desaprovou as práticas autoritárias dessxs 

mães e pais que limitavam a liberdade de suas filhas de escolher seus cursos e 

profissões. 

Semelhantemente a essas narrativas, Hazel, aluna de Mecânica, falou das 

preocupações de sua mãe quanto a isso, durante a roda de conversas em sua 

turma: 

“Quando eu falei ‘Edificações’, a minha mãe disse ‘Edificações, não! Para quê? Vai 

trabalhar que nem um peão!’”, a aluna contou. 

Enquanto a mãe da narrativa da pedagoga se opôs à escolha da filha que queria 

cursar Mecânica, a mãe da aluna de Mecânica, Hazel, foi contrária à opção da filha 

por Edificações. Ambas as mães tentavam desqualificar xs profissionais dos cursos 

citados, chamando-xs de “peões” e “peoas”. Parece que, além do preconceito de 

gênero, há também o preconceito com os trabalhos ditos manuais, motivo de análise 

no próximo capítulo. Por ora, gostaria de destacar o amor e o medo de mães e pais 

de alunas. 

Gallo (2009) desenvolveu a ideia de microfascismos no diálogo com o conceito 

deuleuziano de fascismo e com o filme A Vila (The Village, 2004). Segundo ele, por 

amarmos nossas crianças – nas narrativas citadas, as filhas que desejavam cursar 

Mecânica e Edificações –, as afastamos do mundo. Para isso, as cercamos de todo 

um aparato discursivo, para que elas também tenham medo dx outrx (essx outrx 

que, segundo Gallo, está dentro de nós mesmxs). 



100 

 

Gallo argumenta, ainda, que as crenças, os métodos, os princípios constituem os 

alicerces fundamentalistas aos quais nos agarramos com todas as forças. Ansiando 

proteger sua juventude das inseguranças do mundo (ou das possíveis 

características/ sexualidades desviantes), mães e pais acabam por matar o desejo 

dx outrx – o desejo de suas próprias filhas (2009, p. 31). 

 

 

3.6 OS QUESTIONÁRIOS 

 

Consciente da necessidade de beber em todas as fontes possíveis (ALVES, 2008a; 

2008b), fiz uso de questionários56 com perguntas abertas e fechadas na tentativa de 

atender a dois propósitos: (1) conhecer alguns aspectos da vida pessoal das alunas 

participantes da pesquisa, como suas idades, cidades onde residiam, se estagiavam 

ou exerciam alguma atividade remunerada; e (2) indagar sobre suas percepções 

acerca da questão de gênero. Os questionários respondidos estavam anexados às 

cartas de esclarecimento e livre consentimento endereçadas às mães57. Todos os 

questionários respondidos estavam grampeados às referidas autorizações das 

responsáveis pelas alunas. A última folha do questionário estava em branco e era ali 

que, a quem interessasse, poderia tentar expressar possíveis significados de 

mulher. 

As cartas de consentimento livre e esclarecimento com os questionários foram 

entregues a todos os sujeitos dos dois grupos pesquisados – o grupo de Edificações 

e o de Mecânica dos primeiros anos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio que tinham aulas de inglês com Teacher Joy. O grupo de Mecânica foi o que 

participou de forma mais significativa nessa etapa do estudo: 50% dos questionários 

entregues foram devolvidos, bem como as cartas de autorização assinadas pelas 

mães. No grupo de Edificações, a devolução dos questionários e das cartas 

assinadas pelas responsáveis dxs alunxs correspondeu a 35% do material que fora 
                                                           
56 Cf. nota 27. 
57 Cf. nota 26. 
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distribuído. Nesse sentido, o envolvimento direto dxs alunxs, de ambos os grupos, 

na pesquisa foi bem abrangente, totalizando, aproximadamente, 43% dos sujeitos 

dos grupos pesquisados. 

Dxs dez alunxs do grupo de Mecânica que responderam ao questionário, apenas 

uma delxs era do sexo feminino. Este dado é em função da quantidade escassa de 

meninas nesse curso. Já do grupo de Edificações, que tinha 55% de seu corpo 

discente composto por mulheres, apenas pouco mais de 27% das representantes do 

sexo feminino responderam ao questionário, ao passo que mais de 44% dos 

meninos do mesmo grupo devolveram os questionários respondidos. Em termos 

quantitativos, os meninos de ambos os grupos pesquisados foram quem mais 

devolveram o questionário respondido: mais de 76% dos questionários devolvidos 

eram de sujeitos do sexo masculino. 

Mais da metade (52,95%) dxs alunxs que responderam ao questionário disseram ter 

15 anos de idade; aproximadamente 35,3% delxs afirmaram ter 16 anos; e somente 

11,75% declararam ter 17 anos de idade. A maioria delxs residia no município de 

Vitória (47,05%), seguido de Cariacica (23,53%), Vila Velha (17,65%) e, por último, 

Serra (11,75%). Todos os sujeitos que responderam ao questionário relataram que 

não exerciam quaisquer atividades remuneradas, dedicando-se, assim, apenas ao 

ofício de estudante. 

Trago, portanto, as respostas desses sujeitos, sem o intuito de querer comparar o 

incomparável, isto é, as produções de um determinado sujeito encarnado com as de 

outro sujeito encarnado (NAJMANOVICH, 2001). O interesse é, antes, pensar sobre 

os diferentes discursos negociados por cada um delxs. Cumpre lembrar, mais uma 

vez, os limites da escrita: ao criar certa organização necessária ao texto, várias falas 

de diferentes sujeitos podem ser colocadas lado a lado dentro de uma mesma 

“categoria de análise”. 

As organizações que seguem agrupam as falas de acordo com o sexo e o curso dos 

sujeitos, o que não quer dizer, entretanto, que as falas pertencentes a uma categoria 

sejam homogêneas, mas, pelo contrário, todas elas são produções distintas ainda 

que se originem de um mesmo sujeito. 
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As perguntas em relação à questão de gênero foram divididas em duas sessões: na 

primeira, a questão foi explorada mais amplamente, buscando investigar as 

negociações dos sujeitos com os discursos que se movem por diferentes fluxos 

sociais; na segunda, a investigação enfocou as percepções sobre os discursos e as 

relações de gênero nos cotidianos escolares do Ifes. Destarte, tanto em uma sessão 

do questionário quanto na outra, as respostas dos sujeitos foram atravessadas por 

diferentes formações discursivas sobre gênero. 

As repostas foram assim agrupadas: primeiramente, as falas femininas e, logo 

depois, as masculinas. A sequência também se dá pelos cursos: as respostas da 

aluna Hazel, do curso de Mecânica, são seguidas pelas das alunas Laura, Lorraynne 

e Millah, do curso de Edificações; de modo semelhante, as respostas dos alunos de 

Mecânica – Paulinho, José, Lucas, Vitor, André, Paulo, Joselito, Chico e João – são 

seguidas pelas dos alunos de Edificações – Ash, Uóshington, Felipe e Cleidir. Essa 

foi a opção adotada para organizar as respostas em cada categoria, mas outros 

arranjos eram igualmente possíveis e válidos. 

As respostas às perguntas da primeira sessão do questionário – percepções sobre a 

questão de gênero seguem no Quadro 1, abaixo. 

 

Que palavras você associa a mulher?  

 Respostas das alunas  Respostas dos alunos  

Respostas dos sujeitos 

do curso Técnico em 

Mecânica Integrado ao 

Ensino Médio 

“Guerreira, forte, sublime, 

poderosa” (Hazel). 

“Cuidar da casa, cuidado, carinho, dedicação, 

mãe, esposa, maternidade, independência, 

delicada, gentil, trabalhadora, responsável, 

beleza, sutileza, perfeccionista, livres, 

essenciais” (Paulinho, José, Lucas, Vitor, 

André, Paulo, Joselito, Chico e João). 

Continua 
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Conclusão 

Que palavras você associa a mulher?  

 Respostas das alunas  Respostas dos alunos  

Respostas dos sujeitos 

do curso Técnico em 

Edificações Integrado 

ao Ensino Médio 

“Perseverança, força, luta, 

delicadeza, delicada, 

bonita, inteligente, forte, 

trabalho, dedicação, 

determinação, 

sensibilidade” (Laura, 

Lorraynne e Millah). 

“Casamento, casal, perfumes, amor, 

delicadeza, meiga, beleza, inteligência, 

fragilidade” (Ash, Uóshington, Felipe e 

Cleidir). 

Quadro 1:  Respostas às perguntas em relação às palavras associadas a mulher 

 

Algumas palavras se repetiram nas respostas a esta pergunta do questionário, 

especialmente, as palavras “casamento”, “beleza”, “cuidado”, “dedicação” ou 

“dedicada”, “trabalhadora” e “delicadeza” ou “delicada”. É interessante atentar para o 

fato de que as palavras “inteligência” e “inteligente” apareceram apenas uma vez, 

enquanto a palavra “dedicação” (ou seu adjetivo “dedicada”) foi mais lembrada entre 

os sujeitos entrevistados. Houve uma conexão entre a palavra “mulher” e termos 

relacionados a afeto, amor, cuidado, família, sendo que esses últimos foram mais 

usados pelos meninos, que também fizeram mais uso de palavras ligadas à 

“fragilidade” – eis o eco do antigo discurso da mulher na condição de “o sexo frágil”. 

Destaco que as palavras “forte” e “guerreira” foram empregadas apenas pelas 

meninas. É interessante observar que as meninas, na verdade, falam de si e fazem 

da escrita exercício de si. Se, por um lado, há os enunciados (produzidos 

principalmente pelos meninos) que ressaltam a “fragilidade”, por outro, as meninas 

resistem a isso, produzindo outras enunciações, outras imagensnarrativas de 

mulher. 

É interessante observar, também, que os termos “independência” e “livres” foram 

lembrados apenas pelos meninos, numa possível criação de imagensnarrativas de 

mulheres livres e independentes. Com o cuidado de não “interpretar” ou “traduzir” 

essa produção, convido a leitora para pensar com Foucault sobre a liberdade como 
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algo que está sempre colocado, algo que precede o controle e a disciplina e, por 

isso, é que tantos mecanismos são criados em busca de sua contenção. Na 

produção escrita dos alunos, a liberdade e a independência foram colocadas. 

 

Que palavras você associa a homem? 58 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Mecânica Integrado 

ao Ensino Médio 

“Duro, inusitado, 

surpreendente” (Hazel). 

“Sustento da casa, estresses, vícios, 

barulho, força, resistência, mobilidade, 

simplicidade, ambição, forte, inteligente, 

independente, trabalhador, firmeza, de 

personalidade” (Paulinho, José, Lucas, 

Vitor, André, Paulo, Joselito, Chico e João). 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Edificações 

Integrado ao Ensino 

Médio 

“Força física, carisma, 

despreocupação, forte, 

preguiçoso, força, 

independência, fácil, 

agressividade” (Laura, 

Lorraynne e Millah). 

“Futebol, independente, forte, decidido, 

força, resolução” (Ash, Uóshington, Felipe e 

Cleidir). 

Quadro 2:  Respostas às perguntas em relação às palavras associadas a homem 

 

As palavras mais atribuídas ao “homem”, em quase todas as respostas, foram 

“força” e “forte”. Paralelos à “força” estavam termos como “agressividade”, 

“resistência”, “firmeza”, “duro”. As palavras “independência”, “decidido”, “inteligente” 

e “resolução” foram frequentes também.  

Assim, as imagensnarrativas de “mulher” e de “homem” que estavam sendo 

negociadas pelos sujeitos praticantes do Ifes teciam alguns binarismos tais como 

“frágil x forte” ou “emoção x razão”. Além disso, muitos dos adjetivos conferidos às 

mulheres e aos homens tenderam a favorecer os homens. A mulher fora 

                                                           
58 Cf. nota 58. 
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constantemente produzida como “dedicada”, ao passo que o homem era 

“inteligente”59. 

Dados semelhantes aos dessa pesquisa foram produzidos em outros estudos 

(CARVALHO, 2008; SILVA, et al, 1999). Silva e outros (1999) problematizaram como 

certos termos são mais atribuídos às meninas, e outros mais atribuídos aos 

meninos. Xs autorxs investigaram as representações de 84 professorxs em Pelotas 

quanto às representações que estxs teciam do desempenho escolar de sxxs alunxs, 

bem como a relação entre essas crenças sobre gênero e as diferenças de 

desempenho escolar de meninas e meninos. Xs autorxs relatam que 

as justificativas da diferença de desempenho expressam a percepção de 
que os meninos são mais inteligentes, porém, indisciplinados; enquanto as 
meninas são atentas e aplicadas, mas menos inteligentes. Traçam, 
portanto, um perfil dos alunos e das alunas, delineando as características 
que enxergam e ressaltam. Ao mesmo tempo que percebem essas 
características ancorando-as nas suas próprias concepções e 
representações, vão também construindo contornos e assim dando forma 
aos próprios comportamentos de seus/suas alunos/as. Outras 
caracterizações dos comportamentos indicam as meninas como mais 
responsáveis, dedicadas, estudiosas, interessadas, sensíveis, atentas. 
Enquanto os meninos são malandros, não têm hábitos de estudo, não ficam 
em casa para estudar, saem para jogar bola, faltam às aulas, são 
dispersivos, têm interesses fora da escola, são agitados, não prestam 
atenção, ainda que mais inteligentes (SILVA, et al, 1999, p. 9). 

Quanto às perguntas “você se considera sexista? Por quê (não)?”, as três alunas 

responderam “não”, porém uma delas ponderou que em algumas ocasiões ela tem 

atitudes machistas. Semelhantemente, a maioria dos meninos respondeu 

negativamente, sendo que quatro deles ponderaram que às vezes têm atitudes 

machistas e um deles se disse sexista. Houve, ainda, um dos meninos que 

respondeu não ser sexista, mas esclareceu que “em uma família quem manda é o 

pai”. 

O Quadro 3 traz um demonstrativo dessas respostas. 

 

 

 

                                                           
59  O adjetivo “inteligente” fora mais frequentemente atribuído à palavra “homem” do que à “mulher”. 

As ocorrências desses usos (ou palavras equivalentes a esta) foram mais que o dobro do que essa 
atribuição à palavra “mulher”. 
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Você se considera sexista? Por quê (não)? 60 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Mecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“Não. Porque não creio que os 

homens são superiores ou 

possuem o poder de achar que 

são” (Hazel). 

“Não, pois sei que em um mundo machista 

não é nada bom. Portanto, procuro de todas 

as maneiras me diferenciar de atitudes 

machistas” (Paulinho); “Sim, pois a minha 

visão não leva em conta a possibilidade de 

a mulher trabalhar, ser independente ou não 

ser casada” (José); “Não, pois não vejo 

diferença nas qualidades dos homens e das 

mulheres” (Lucas); “Não, mas às vezes 

tenho alguns preconceitos em relação às 

mulheres” (Vitor); “Não, porém devido a 

algum tipo de marca deixada pela 

sociedade, é possível que certas ações ou 

pensamento quase que inconscientes me 

tornem algumas vezes machista” (André); 

“Não, porém em uma família quem manda é 

o pai” (Paulo); “Não. Porque não há 

diferença” (Joselito); “Não, pois procuro ser 

imparcial quando me dirijo a alguém 

independente do sexo” (Chico); “Não, para 

mim tanto faz a profissão e o sexo, o que 

importa é fazer o que deve ser feito sem 

erros” (João). 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“Não. Nem machista, nem 

feminista, acredito que os dois 

sexos devem ter os mesmos 

direitos e obrigações” (Laura); 

“Não, porque eu não acredito que 

o homem seja superior à mulher, 

porém em algumas situações eu 

acho que sou um pouco machista” 

(Millah). 

“Não, já que acho que homens e mulheres 

têm as mesmas capacidades mentais” 

(Ash); “Um pouco, tenho pensamentos 

machistas de vez em quando” (Uóshington); 

“Não, pois acho que os dois têm seus 

defeitos” (Felipe); “Em certo ponto, mas os 

conceitos da sociedade são machistas, o 

homem sempre tem que ser forte e a 

mulher, frágil” (Cleidir). 

Quadro 3:  Respostas sobre considerar-se sexista 

 

                                                           
60 A aluna Lorrayne, do curso Técnico Integrado em Edificações, não respondeu a esta pergunta. 
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Quando questionadxs se haveria (ou não) preconceito de gênero no mercado de 

trabalho em suas áreas, a maioria dxs alunxs do curso Técnico Integrado em 

Mecânica respondeu afirmativamente. Apenas um aluno de Mecânica negou a 

existência dessa discriminação em sua área. Entre os sujeitos do curso Técnico em 

Edificações também houve muitas respostas nesse sentido: das três alunas 

entrevistadas, apenas uma delas respondeu negativamente e, dos quatro alunos 

que responderam a esta questão, apenas um deles negou a existência desse tipo de 

preconceito. Xs alunxs de Edificações (de ambos os sexos) fizeram diversas 

ponderações de que essa realidade está mudando; que o preconceito de gênero em 

sua área é cada vez menor. 

 

Você acredita que haja algum tipo de discriminação quanto ao sexo do/a profissional no 
mercado de trabalho em sua área? Justifique 61 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Mecânica Integrado 

ao Ensino Médio 

“Sim. A sociedade ainda é 

marcada pelo preconceito e 

mecânica é ‘um curso muito 

masculino’” (Hazel). 

“Sim, pois a mulher não consegue fazer certos 

serviços (com trabalhos braçais)” (Paulinho); 

“Sim, pois ainda existe uma visão do 

mecânico e não da mecânica, até mesmo na 

engenharia” (José); “Sim, pois mecânica é 

uma profissão tipicamente masculina, por ser 

muito bruto, poucas mulheres tentam” 

(Lucas); “Sim. Apesar de não saber ao certo o 

porquê, sei que estudos confirmam que, na 

minha área, há uma defasagem de mais de 

30% dos salários das mulheres em relação 

aos homens” (André); “Sim, porque em 

mecânica muitas vezes o trabalho exige força, 

e por isso acham que a mulher às vezes não 

dá conta” (Paulo); “No” (Joselito); “Sim, na 

Mecânica é possível perceber a baixa 

quantidade de mulheres, pois não é um curso 

o qual é comum para a opção feminina” 

(Chico); “Acho que sim” (João). 

Continua 
 

                                                           
61 O aluno Vitor, do curso técnico Integrado em Mecânica, não respondeu a esta pergunta. 
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Conclusão 

Você acredita que haja algum tipo de discriminação quanto ao sexo do/a profissional no 
mercado de trabalho em sua área? Justifique 62 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

técnico em 

Edificações 

Integrado ao Ensino 

Médio 

“Sim. Mais em relação a 

salários, o salário inicial do 

homem é maior, mas isso já 

melhorou muito, e vai 

melhorar ainda mais” (Laura); 

“Não. Porque atualmente o 

sexo está bem variável” 

(Lorraynne); “Com certeza, 

no mercado da construção 

civil eu diria que é um dos 

mais machistas, poucas 

mulheres conseguem 

alcançar posições altas” 

(Millah). 

“Sim, mesmo hoje em dia ainda há o 

pensamento de que mulheres são o sexo 

frágil” (Ash); “Em engenharia sim, pelo fato de 

ser um ambiente de obras, as pessoas tem 

em mente de que é um lugar para homens 

trabalharem, mas isso com o tempo irá 

mudar” (Uóshington); “Não, pois surgem cada 

vez mais oportunidades para ambos os sexos” 

(Felipe); “Acredito que essa discriminação tem 

diminuído” (Cleidir). 

Quadro 4:  Respostas com relação ao preconceito de gênero na área de trabalho 

 

Quando questionados sobre quais eram as imagens de mulher propagadas pela 

mídia e se consideravam tais imagens positivas ou negativas, os sujeitos de 

Mecânica citaram as mais diversas imagens midiáticas, mas seus julgamentos 

quanto a positivo ou negativo ficaram divididos e teceram muitas considerações a 

respeito. A aluna de Mecânica, Hazel, e um de seus colegas se disseram, de certa 

forma, indiferentes quanto a tal julgamento. 

No grupo de Edificações, por sua vez, a maioria dos sujeitos considerou as imagens 

positivas, mas fizeram muitas ponderações. Um aluno desse grupo também não 

disse se considerava as imagens midiáticas de mulher positivas ou ruins. Mas ele 

questionou tais enunciados: “Depende, nunca vi uma propaganda de produtos de 

limpeza com um homem como protagonista” (Cleidir).  

O Quadro 5 traz um demonstrativo das respostas sobre essa questão. 

                                                           
62 O aluno Vitor, do curso técnico Integrado em Mecânica, não respondeu a esta pergunta. 
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Quais são as imagens de mulheres que você geralment e observa na televisão, no cinema e nas 

revistas? De forma geral, você considera essas imag ens positivas ou negativas para as 

mulheres? Justifique a sua resposta 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos sujeitos 

do curso Técnico em 

Mecânica Integrado ao 

Ensino Médio 

“Isso varia. Depende muito do 

filme e do contexto mostrado. 

Filmes de época mostram” 

(Hazel). 

“Hoje em dia, uma imagem igual a 

dos homens, o que é bom porque 

antes não era assim” (Paulinho); “A 

mídia exibe a mulher como algo, e 

não alguém, o que piora visões 

machistas como a minha” (José); 

“Mulher sensual. Negativas, pois 

tende a mostrar uma mulher 

‘prostituída’” (Lucas); “Como 

jornalistas, donas de casa, mulheres 

independentes e mulheres 

promíscuas. De forma geral, é 

positiva, pois a maior parte das 

imagens que eu vejo é positiva” 

(Vitor); “Todas que eu conheço, 

desde santa até a mais promíscua 

possível. Para mim isso é indiferente, 

uma vez que tais relações e imagens 

citadas são, muitas vezes, 

caracterizadas por ambos os sexos” 

(André); “Imagens de mulheres 

bonitas. Positivas, porque valoriza a 

beleza da mulher, porém negativa, 

pois mostra a mulher mais como 

objeto do que como pessoa” (Paulo); 

“Mulheres bonitas. Isso é ruim, 

porque mostra só os direitos das 

bonitas” (Joselito); “Muitas vezes de 

submissão ao homem (negativo), 

mas ultimamente tem sido de maior 

firmeza ou superioridade, o que por 

um lado é bom” (Chico); “São 

mulheres bonitas, geralmente. Essas 

imagens, para mim, são positivas e 

negativas ao mesmo tempo” (João). 

Continua 
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Conclusão 

Quais são as imagens de mulheres que você geralment e observa na televisão, no cinema e nas 

revistas? De forma geral, você considera essas imag ens positivas ou negativas para as 

mulheres? Justifique a sua resposta 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos sujeitos 

do curso Técnico em 

Edificações Integrado ao 

Ensino Médio 

“Algumas vezes as mulheres são 

colocadas como fúteis, o que é 

negativo, mas depende do tipo 

de programa, da revista etc.” 

(Laura); “De mulheres bonitas e 

às vezes manipuladoras sobre os 

homens. São positivas, porém 

existem pensamentos machistas 

quando aparecem apenas 

mulheres fazendo as atividades 

domésticas” (Lorraynne); “São 

mulheres muito lindas, perfeitas 

até, só que na maioria das vezes 

elas são retratadas como 

insatisfeitas consigo mesmas 

como nas várias revistas que 

falam sobre as mais diversas 

formas de perder peso e na TV 

estão sempre atrás de um 

homem” (Millah). 

“Mulheres incluídas na sociedade 

com as mesmas posições dos 

homens. Sim, a televisão tem 

influência sobre a massa, então 

chegará um dia em que o machismo 

irá praticamente desaparecer” (Ash); 

“Varia muito; nas produções mais 

atuais eles costumam passar uma 

imagem mais positiva” (Uóshington); 

“Magras e altas. Não vejo problema 

desde que estejam bem consigo 

mesmas” (Felipe); “Depende, nunca 

vi uma propaganda de produtos de 

limpeza com um homem como 

protagonista” (Cleidir). 

Quadro 5:  Como são observadas as imagens de mulheres na televisão, no cinema e nas revistas 

 

Quando foi perguntado se elas já haviam presenciado algum tipo de tratamento 

machista – seja um tratamento conferido a elas ou a terceirxs – 50% das meninas 

responderam que sim. 

Os meninos, por sua vez, disseram não se lembrar de situações desse tipo; apenas 

30% deles alegaram já ter presenciado cenas de machismo. 

Coincidências ou não, as narrativas de sexismo contadas por elas tinham como 

cenário o espaço doméstico, enquanto as narrativas deles foram mais relacionadas 

a ambientes fora do lar, como o mercado de trabalho e o trânsito: 
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“Quando a minha irmã disse pro seu namorado naquela época: ‘Você acha que a 

mulher tem que lavar a roupa dos homens?’ e ele disse: ‘Claro, né’” (Lorraynne). 

“Meu pai geralmente não faz nada pra arrumar a casa e minha mãe me manda 

limpar, mas nunca o meu irmão” (Millah). 

“Mesmo quando eu e uma garota obtivemos os mesmos resultados, o meu foi 

privilegiado” (José). 

“Dizendo aquelas coisas mais clichês, como: ‘mulher não sabe dirigir’, ‘só sabe 

pilotar fogão’ etc.” (Vitor). 

“Talvez no trânsito, quando alguém fala ‘só podia ser mulher’” (Chico). 

Quanto aos enunciados sexistas perpetuados em anúncios publicitários e/ou nas 

redes sociais, todas as meninas disseram perceber tais enunciados ocasionalmente. 

Nas palavras de Millah, “sempre tem alguma coisa, mas não acho que seja muito”. 

Hazel argumentou que esses enunciados aparecem de vez em quando, mas “a 

mulher vem se destacando muito ultimamente. Sendo mais comum perceber o 

feminismo”. 

Em termos gerais, os meninos se demonstraram mais sensíveis a esses enunciados: 

sete dos treze que responderam à questão afirmaram perceber machismo veiculado 

pela mídia e, principalmente, pela Internet; cinco deles disseram perceber esses 

enunciados esporadicamente; apenas um menino alegou desconhecer esses 

discursos. 

A fim de investigar algumas das percepções desses sujeitos sobre a questão de 

gênero no currículo do Ifes, trago as respostas produzidas na segunda sessão do 

questionário demonstradas no Quadro 6, a seguir. 
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Em seu curso, você diria que há mais alunas ou alun os? Caso haja mais estudantes de um 
determinado sexo, por que você acredita que isso ac onteça? 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Mecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“Alunos. Mecânica é ‘um curso muito 

masculino’” (Hazel). 

“Alunos. Porque Mecânica é curso que 

geralmente homem se interessa (não é 

muito imagem de mulher)” (Paulinho); 

“Mais alunos por causa da visão do 

mecânico e não da mecânica” (José); 

“Alunos. Pelo fato de todos acreditarem 

que é um serviço muito bruto” (Lucas); 

“Mais alunos, pelo curso que é de 

mecânica” (Vitor); “Há mais alunos. 

Acredito que apesar da maioria 

masculina, não há muita relação porque 

na inscrição havia, com certeza, 

quantidade de meninas o suficiente 

para lotar o curso. Entretanto, não sei a 

relação dos números de inscrição” 

(André); “Existem mais alunos, porque 

o curso exige mais força” (Paulo); “Sim. 

Pois o curso é mais braçal, sendo 

assim há mais homens” (Joselito); 

“Alunos, pois acho que não seja um 

curso de grande preferência do público 

feminino” (Chico); “Há mais alunos. 

Acredito que isso ocorre por causa do 

curso mecânica” (João). 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“No meu curso, há aproximadamente 

a mesma quantidade de alunas e 

alunos” (Laura); “É bastante variado. 

Sem predominância” (Lorraynne); “O 

meu curso é um dos únicos do Ifes 

que têm um número próximo de 

meninos e meninas, eu acredito que 

seja porque é um curso que as 

meninas pensam não ser tão 

masculino” (Millah). 

“São 20 meninas e 20 meninos” (Ash); 

“No meu curso tem praticamente o 

mesmo número de meninos e meninas, 

pois esta área atrai ambos os sexos” 

(Uóshington); “Está balanceado em 

masculino e feminino” (Felipe); “É bem 

mesclado” (Cleidir). 

Quadro 6:  Percepções sobre a questão de gênero nos cotidianos escolares do Ifes 
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Na sequência, o questionário trazia duas perguntas relacionadas à anterior (logo 

acima): (1) se os sujeitos acreditavam na predominância de um determinado sexo 

em certos cursos do Ifes e, em caso afirmativo, (2) se esse fator influenciou na 

escolha pelo curso que se está fazendo. Todas as alunas afirmaram existir certa 

predominância sexual nos cursos, sendo que uma delas – a menina Millah – 

qualificou os cursos em geral como “masculinos”. Elas, entretanto, alegaram não ter 

sofrido quaisquer influências nesse sentido ao optar por seus cursos. Dos meninos, 

somente um deles disse não haver tais predominâncias de sexo nos cursos. Os 

demais admitiram a ocorrência desse fenômeno, mas, assim como as meninas, eles 

disseram não ter sido influenciados por isso, com exceção do Paulinho, que afirmou 

que este fora um fator importante na hora de escolher o curso de Mecânica. 

Ao indagar se elas e eles percebiam tratamentos diferenciados conferidos pela 

turma aos professores em relação às professoras – e em caso afirmativo, que 

distinções de tratamento seriam essas –, quase 90% das respostas foram negativas. 

Apenas Laura e Chico disseram que suas turmas teciam relações diferenciadas com 

professores e professoras: 

“As professoras são mais compreensivas, mas isso é bem relativo” (Laura). 

“Pela alta quantidade de meninos, os professores adquirem maior intimidade com a 

turma” (Chico). 

Semelhante à pergunta anterior, ao questionar se elas e eles percebiam tratamentos 

diferenciados conferidos aos alunos em relação às alunas, mais pessoas 

responderam que sim, sendo estas, porém, sujeitos diferentes daqueles que 

responderam afirmativamente à questão anterior. Apesar de a maioria dos sujeitos 

responder que não observava essas distinções, Millah, Paulinho e Ash assim 

colocaram a questão: 

“Ah, eles veem as meninas como bobas, implicam com as panelinhas, coisa idiota 

de garoto” (Millah). 

“Sim, o tratamento é diferente. Tanto em conversas como nas atitudes” (Paulinho). 

“Sim, porém são somente brincadeiras” (Ash). 
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Em outra pergunta do questionário, indagou-se se meninas e meninos conversavam 

nas mesmas proporções durante as aulas, ou se haveria um gênero “mais falante”. 

Na turma de Mecânica, os meninos levaram o título de “mais falantes” por 

unanimidade: tanto a aluna Hazel quanto seus colegas de turma apontaram o sexo 

masculino como o “mais falante”. No grupo de Edificações, a maioria das respostas 

foi de que “ambos [alunas e alunos] conversam bastante”, sendo apenas uma 

resposta (de um aluno) um pouco diferente das demais: ele respondeu que “ambos 

conversam pouco”. 

Quanto à hipótese de que um sexo seria mais dedicado aos estudos do que o outro, 

Hazel e quatro de seus colegas da turma de Mecânica afirmaram que “ambos [as 

alunas e os alunos] estudavam bastante”. Três colegas dessa turma afirmaram que 

as meninas se dedicavam mais aos estudos do que os meninos; um aluno, 

entretanto, disse que eram os meninos quem mais estudavam; e, por fim, um último 

aluno disse que “ambos estudavam de maneira insuficiente”. No grupo de 

Edificações, uma aluna disse que “ambos estudavam bastante”, enquanto suas 

colegas (do sexo feminino) alegaram que as meninas são as mais estudiosas. Dos 

quatro alunos de Edificações, três deles concordaram com isso. O outro aluno desse 

grupo disse que “ambos estudavam bastante”. Ainda que houvesse certa crença de 

que o gênero feminino se dedicasse mais aos estudos, houve unanimidade entre os 

sujeitos pesquisados do grupo de Edificações de que aquele era um curso em que 

se estudava bastante. 

Talvez uma das questões que os sujeitos tiveram maior dificuldade para responder 

foi a referente ao sexismo nos livros didáticos. Ao perguntar se elas e eles 

consideravam os livros escolares machistas, uma aluna e dois alunos não souberam 

responder à pergunta. Dado o impasse, Millah, que disse não conseguir responder à 

questão, provocou: “Não sei dizer, seria machismo se a maioria deles fosse escrita 

por homens”. Com raciocínio semelhante, Ash argumentou que ele e suas colegas 

também usavam “livros escritos por mulheres, então esse tipo de coisa não existe”. 

Apenas um dos sujeitos que respondeu a essa pergunta, José, afirmou que os livros 

didáticos eram, sim, machistas. Para além dos sexismos nos livros, José 

argumentou que “não só os livros, mas a comunidade científica em si não aceita 

ideias vindas de mulheres, caso um homem tenha tido uma ideia parecida”. 
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Questão interessante para pensar sobre os sexismos na linguagem fora a pergunta 

sobre a língua portuguesa e a língua inglesa. Nos questionários os sujeitos se 

posicionaram em relação a esta questão, que, mais tarde, nas rodas de conversas, 

seria deslocada e amplamente negociada, assunto este a ser tratado mais adiante. 

Nos questionários, os sujeitos foram convidados a opinar quanto ao caráter sexista 

de ambas as línguas; as respostas estão demonstradas no Quadro 7. 

 

Você considera a Língua Portuguesa sexista? E a Lín gua Inglesa? Por quê (não)? 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Mecânica 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“Pode-se dizer que a língua em si, 

em sua origem, sim. Embora não 

creia que a língua seja arbitrária 

atualmente” (Hazel). 

“Sim, pois quando há generalizações são 

voltadas aos homens” (Paulinho); “As 

línguas não são machistas, mas a Língua 

Inglesa deixa espaço para interpretações 

machistas ao não ter uma definição clara 

dos gêneros” (José); “Não. Não, pois 

homens e mulheres falam de igual 

maneira” (Lucas); “A portuguesa é um 

pouco, porque quando há um homem no 

meio de 100 mulheres o grupo todo é 

chamado com nomes masculinos” (Vitor); 

“Sim, as duas. Pois essas línguas foram 

embasadas numa sociedade 

predominantemente machista e 

hierárquica, a indo-europeia” (André); 

“Não” (Paulo); “Não. A língua é a mesma 

não sendo machista e/ou feminista” 

(Joselito); “Sim (Português), devido à 

generalização de grupos onde há homens 

e mulheres para o lado masculino. Não 

(Inglês)” (Chico); “Não, não, pois em 

ambas não percebo diferenças” (João). 

Continua 
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Conclusão 

Você considera a Língua Portuguesa sexista? E a Lín gua Inglesa? Por quê (não)? 

 Respostas das alunas Respostas dos alunos 

Respostas dos 

sujeitos do curso 

Técnico em 

Edificações 

Integrado ao 

Ensino Médio 

“Talvez um pouco, pois no plural, 

mesmo que estejamos falando de 

homens e mulheres, é usado o 

masculino” (Laura); “Não. Porque 

não tenha nada que diga algo 

sobre isso” (Lorraynne); “Eu acho 

que ambas têm machismo. A 

palavra ‘presidente’, tanto em 

inglês quanto em português não 

tem flexão, e no português a 

palavra ‘homem’ às vezes pode ser 

usada para homens e mulheres” 

(Millah). 

“Não, a portuguesa possui bastante flexão 

quanto ao gênero, porém a inglesa, não, o 

que induz certas pessoas a pensarem no 

sexo masculino quando citados certos 

substantivos” (Ash); “Sim, por exemplo 

qual vai se referir à nossa espécie” 

(Uóshington); “Sim, pois ambos usam 

nomes masculinos para representar 

homens e mulheres” (Felipe); “Não” 

(Cleidir). 

Quadro 7:  Respostas sobre o caráter sexista de ambas as línguas 

 

As questões finais do questionário eram “se as/os professoras/es e a Instituição de 

ensino têm abordado a questão de gênero nas aulas, nos eventos, em suas falas” e 

“como” têm feito isso. A maioria das respostas foi “não”; somente um aluno disse 

que “talvez’; e uma aluna e um aluno disseram que “sim”. Trago, assim, as respostas 

afirmativas de Millah e Ash para movimentar o nosso pensamento sobre como a 

questão de gênero tem sido abordada pelo corpo discente, na visão de uma aluna e 

um aluno: 

“Sim, lembro de uma aula de geografia em que o professor defendeu uma aluna de 

uma situação dizendo que se fosse um menino ninguém teria ligado” (Millah). 

“São feitas algumas piadas, porém nada engraçado” (Ash). 
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4 IMAGENSNARRATIVAS SOBRE GÊNERO E ALGUNS DE SEUS 

REGIMES DE VERDADE NO CAMPUS ENLACES 

 

Nos capítulos anteriores, trouxe algumas imagensnarrativas de mulher produzidas 

nas rodas de conversas com os grupos pesquisados (a partir do instrumento 

flagreprovocação, mencionado no capítulo 2), bem como nas conversas que os 

sujeitos tiveram, separadamente, comigo63 (a partir do instrumento artenarrativa, 

também mencionado no capítulo 2). Não obstante, algumas imagensnarrativas 

surgiram, também, nas conversações tecidas com a professora de inglês, Teacher 

Joy, e as pedagogas que acompanhavam as turmas pesquisadas, Sofia e Valentina. 

Outras imagensnarrativas se deram nos corredores do Campus Enlaces, na 

arquitetura da escola, entre tantos possíveis espaçostempos. Neste capítulo, trago 

outras imagensnarrativas, a fim de pensar a respeito da negociação que tecem com 

os regimes de verdade acerca de gênero. 

Muitas das imagensnarrativas, que trago a seguir, foram produzidas pelos sujeitos 

praticantes do Ifes na negociação e na tensão dos discursos que marcam o que 

seria o homem e o que seria a sua alteridade, a mulher. Portanto, algumas 

imagensnarrativas tenderam a destacar a mulher como aquilo que supostamente 

faltaria ao homem: sensibilidade, delicadeza, emoção, maturidade. Outras 

imagensnarrativas enfatizaram os discursos que falam de beleza e consumo. Por 

fim, algumas imagensnarrativas de mulher foram negociadas na complexidade de 

vários outros discursos, como os religiosos, os científicos e os feministas. As 

apropriações desses discursos e seus usos foram xs mais variadxs. Um aluno se 

apropriou, por exemplo, do discurso científico sobre o evolucionismo para justificar 

uma suposta divisão sexual do trabalho que marcaria a nossa sociedade. 

Justamente sobre esse ponto – a divisão sexual do trabalho – produziram-se 

diversas imagensnarrativas sobre “ser mulher”. A frase clichê de que “o trabalho faz 

o homem” foi traduzida e apropriada para produzir imagensnarrativas de trabalhos 

que “fazem” as mulheres. Neste ponto, as narrativas tornam-se ferramentas potentes 

                                                           
63  Em alguns casos, conversei com duplas de alunxs que quiseram assim tecer conversações (a 

partir de seus desenhos), ou seja, essxs alunxs não conversaram individualmente comigo. 
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para problematizar os lugares-comuns de cada sexo, bem como suas relações com 

os ditos lugares-comuns da mulher no ensino profissionalizante. Com enunciações 

como “a mulher é multifuncional”, “tem que ter uma mulher dentro de casa” ou, 

ainda, “agora a mulher está trabalhando”, os sujeitos negociavam com as várias 

formações discursivas sobre os papéis socialmente atribuídos à mulher: alguém que 

é multitarefa e responsável por diferentes jornadas de trabalho, na dicotomia de dois 

mundos, “o dentro” e “o fora de casa”. Assim, surgiram imagensnarrativas da divisão 

entre dentro e fora do lar, bem como da questão do trabalho doméstico e do 

preconceito contra este (por ser socialmente atribuído às mulheres). 

 

 

4.1 IMAGENSNARRATIVAS DE MULHERES MADURAS- 

-RESPONSÁVEIS-SÉRIAS-MÃES-ESPOSAS-MULTIFUNCIONAIS- 

-TRABALHADEIRAS-SENSÍVEIS-EMOTIVAS-FORTES-DELICADAS- 

-BONITAS-VAIDOSAS-FRÁGEIS-SUBMISSAS-(IN)DEPENDENTES- 

-FEMINISTAS 

 

Uma das imagensnarrativas mais negociadas pelos sujeitos fora a da mulher como 

alguém que se torna responsável por si e pelo outro. Para a professora de inglês, 

Joy, “as meninas são mais maduras [...] nessa fase, de quatorze, quinze anos, elas 

amadurecem antes, eles são mais bobões”. A menina é, assim, narrada como 

alguém que se torna “séria”, “adulta” mais cedo. 

Conversando com a aluna do curso de Mecânica, Hazel, a imagemnarrativa da 

mulher “mais madura” fora contestada por ela, mas semelhantemente à sua 

professora, ela qualificou os meninos como “bobalhões”: 

“Eu acho que isso [a maturidade] depende da pessoa e não do gênero. Às vezes, 

acabam que por elogiar, que as mulheres são mais maduras... Mas, acho que 

depende muito do ponto. Às vezes, os meninos se mostram uns bobalhões... Mas se 
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[você] chegar para conversar sério... Uma conversa, de fato, séria, eles se mostram 

dispostos a colaborar... [Eles] são diferentes daquela bobeira”. 

Apesar de não atribuir a maturidade a um dos sexos, a menina não dispensou, 

entretanto, a imagemnarrativa da mulher séria que, conversando seriamente, busca 

a colaboração do homem. 

Essas imagensnarrativas de mulher podem ter sido negociadas com os discursos 

acerca dos papéis a serem desempenhados pela mulher, os lugares sociais que ela 

supostamente deveria ocupar. A imagem da mulher que amadureceria mais cedo 

que o homem negocia com os discursos sobre a maternidade – considerada, em 

alguns discursos, como “compulsória” – e seus decorrentes cuidados com a família 

gerada. Interrogo, sem o intuito de fornecer respostas prontas e verdadeiras, sobre o 

porquê de as imagensnarrativas de meninos serem de alguém que precisa de mais 

tempo para adquirir a seriedade de um adulto. 

Não obstante, “ser sério” pode compreender, em alguns casos, não brincar ou 

brincar menos. Segundo algumas feministas, além de as brincadeiras de meninas 

serem distintas das praticadas pelos meninos (por meio das várias regulações sobre 

o que seria “adequado” a cada sexo), as meninas já seriam “preparadas”, desde 

seus primeiros anos de vida, para exercer o seu imaginado lugar de mulher dona de 

casa e mãe, pela utilização de mecanismos presentes, por exemplo, em alguns 

brinquedos (MORENO, 1999). Nesta perspectiva, vários seriam os brinquedos que 

contribuiriam para o “amadurecimento” das meninas para a vida adulta e seus 

papéis sociais nela: “bebês chorões”, minivassouras, minifogões... 

Cabe ressaltar, entretanto, que a maternidade não fora alvo de contestação das 

primeiras feministas. Elas valorizaram a maternidade como forte papel social tanto 

para as mulheres de classe média quanto para as socialistas (BONNICI, 2007, p. 

179). No século XIX, algumas campanhas lideradas por mães reivindicavam a 

política social como meio de se “proteger” a família (especialmente da prostituição), 

levantando bandeiras de supostos valores morais domésticos. 

Segundo Thomas Bonnici (2007), a industrialização e a urbanização trouxeram 

consigo novos significados para o que viriam a ser os papéis da mulher na 

sociedade. Assim, em um segundo momento do movimento feminista, a 
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maternidade, na qualidade de algo que identifica uma suposta essência da mulher, 

sua sexualidade (e, portanto, sua verdade), fora colocada em análise. Essas críticas 

não impediram, entretanto, que a maternidade fosse compreendida, por muitas 

feministas, como algo positivo e que deveria ser valorizado como experiência 

feminina (SILVA, 2010; BONNICI, 2007). 

Moreira e Nardi (2009) colocam em análise os diferentes enunciados a respeito da 

maternidade. Com os dados de uma pesquisa com mães trabalhadoras e suas 

trajetórias de vida, as autoras compreendem que há uma “norma-padrão” da 

maternidade regulada por meio de diferentes discursos. Há variados modos de ser 

mãe, mas há alguns que são regulados pelo discurso hegemônico e que são mais 

comumente negociados entre os sujeitos. Desse modo, poderíamos dizer que há 

uma imagem de mãe privilegiada em relação às demais, eleita como a “mais 

adequada”. Apesar de ser negociada entre os sujeitos e, portanto, uma produção 

social, essa “norma da maternidade” tem naturalizado um modo de ser mãe, 

englobando, assim, aspectos como idade certa, número ideal de filhos, condições 

financeiras. 

As autoras dialogam com os estudos de Foucault referentes à sexualidade e sua 

genealogia. Nesse diálogo, entendem que os conjuntos de estratégias que atuam 

sobre o corpo das mulheres – a histerização do corpo da mulher e a socialização 

das condutas de procriação – não atuam da mesma forma em todos os sujeitos, 

além de se configurarem também a partir de outras estratégias que conformam o 

corpo dessas mulheres valendo-se do biopoder64. 

As noções de biopoder e de biopolítica são formuladas, por Foucault, no capítulo 

final do primeiro volume de História da Sexualidade. O autor relacionou esses novos 

                                                           
64  Foucault desenvolveu o conceito de biopoder para se referir a uma tecnologia de controle da 

população que surgiu ao longo do século XVIII e, sobretudo, na virada para o século XIX. Trazendo 
elementos do poder disciplinador, o biopoder refere-se à administração e ao controle da gestão da 
saúde, da natalidade, da higiene, da reprodução e da alimentação em uma dada população 
(CASTRO, 2009; REVEL, 2011). Os poderes disciplinar e o biopoder têm bases comuns quanto a 
seus processos de normalização. De fato, as análises desenvolvidas em Vigiar e Punir (anátomo- 
-política do corpo humano) foram ampliadas no que Foucault denominou, em seu primeiro volume 
de História da Sexualiade, de “biopolítica das populações” (DUARTE, 2008). 
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conceitos à análise do poder disciplinar desenvolvida, anteriormente, em Vigiar e 

Punir65: 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 
XVII, em duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao 
contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe 
intermediário de relações. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que 
parece, centralizou-se no corpo como máquina: no seu adestramento, na 
ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 
paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de 
controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por procedimentos 
de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 
humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da 
metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo 
transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 
biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, 
a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê- 
-los variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série de 
intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da população 
(FOUCAULT, 2011, p. 151 e 152). 

O biopoder está intrinsecamente ligado à formação do dispositivo da sexualidade. A 

biologia tornou-se alvo do poder, da política, o que implicou as políticas da vida 

biológica dos indivíduos, em especial, as políticas da sexualidade. Desse modo, a 

natalidade, a reprodução e, consequentemente, o corpo da mulher foram objetos 

privilegiados de micropoderes específicos, os biopoderes. 

Analisando a norma de maternidade do discurso hegemônico a partir de outras 

autoras, Moreira e Nardi (2009) dialogam com Elizabeth Badinter (1998 apud 

MOREIRA e NARDI, 2009), cujos estudos trazem a relação entre a invenção do 

“amor materno” com os discursos econômico e filosófico. A mulher teria, dessa 

forma, um duplo papel: por um lado, a de ser responsável pela geração e 

manutenção populacional e, por outro, a de ser intermediária e interlocutora entre o 

Estado e a família, no que tange a sua responsabilidade pelo futuro da nação. Uma 

interessante imagemnarrativa conversa com o primeiro suposto papel 

(responsabilidade pela geração e a manutenção da espécie): 

“Aqui eu desenhei a mulher e os seus filhinhos”, disse Paulinho, aluno de Mecânica. 

“E ela está grávida... O que eu quis dizer aqui... Que a humanidade sem a mulher 

não vai pra frente, entendeu? Depende dela pra geração continuar”, ele concluiu. 

 

                                                           
65  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir : nascimento da prisão. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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Figura 26:  Desenho do aluno “Paulinho” estudante do curso Técnico Integrado em Mecânica 

 

“Mas, você acha que o principal papel da mulher é ser mãe?” 

“O principal, mas não é só esse”, Paulinho afirmou. 

“Quais outros papéis você acha que a mulher assume?”, perguntei para ele. 

“Ah, tem que ter uma mulher dentro de casa. Acho que sem uma mulher dentro de 

casa, a casa desmorona! Tem que ter uma mulher dentro de casa. Se bem que, 

quem manda é o homem. Quem manda dentro de casa... A palavra final tem que ser 

do homem. Mas a mulher também é essencial”, declarou o menino. 

Paulinho negociou, então, suas imagensnarrativas de mulher com algumas das 

fixações que esta recebeu, por meio dos imbricados mecanismos discursivos acerca 

de seus “papéis”. Paulinho inventou enunciados, mas também atualizou alguns 

discursos sexistas presentes em diversos segmentos da sociedade. Os discursos 

sexistas que tentam reforçar e atualizar a mulher como “mãe-dona-de-casa” são 

propagados, em sua maioria, pela mídia. Para Tuchman (1981 apud BONNICI, 

2007), a aniquilação simbólica da mulher relaciona-se com os modos com os quais 

as representações culturais e a mídia ignoram e/ou banalizam a mulher, pela 

representação desta como ausente ou estereotipada na atração sexual e/ou na 

execução de trabalhos domésticos. As consequências disto reforçam os enunciados 
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acerca da divisão sexual do trabalho, da cisão tradicional entre feminilidade e 

masculinidade, dos supostos papéis sociais da mulher como mãe, esposa, dona de 

casa como elementos naturais à mulher. 

Outras imagensnarrativas de mulher produzidas na pesquisa dialogam com o 

segundo papel atribuído às mulheres (de “intermediária” e de “interlocutora”), 

problematizado por Badinter (1998 apud MOREIRA e NARDI, 2009). Sofia, 

pedagoga do curso Técnico em Mecânica, assim justificou supostos olhares sobre 

as mulheres no mercado de trabalho: 

“Eu ouvi de um professor [...] De que eles [o mercado de trabalho] até preferem 

menina por causa da sensibilidade, da afetividade... Eles estão procurando, também, 

muito assim... Essa questão de interpessoalidade, de como você se coloca no 

grupo. E aí... Eu também não sei se isso é mais um estigma... Como o homem é [...] 

muito menos paciente, mais bruto... Uma menina no grupo faria diferença nesse 

sentido [para] apaziguar, minimizar brigas, discussões... [A mulher] teria um jeitinho 

melhor para conduzir os conflitos”, Sofia argumentou. 

Nesse sentido, o aluno Paulo, do curso de Mecânica, também produziu a 

imagemnarrativa de alguém com maior disposição para resolver conflitos, porque “a 

mulher é mais madura e o homem é mais grosso”. 

Outra imagemnarrativa, também produzida pela pedagoga Sofia, problematiza os 

“papéis” de mães e pais de alunas com quem ela faz atendimentos. Para Sofia o 

papel da educação das filhas, atribuído à mulher, não é motivo de contestação entre 

as mães: 

“Quando aparece um pai aqui, para o atendimento, eles já vêm se justificando: ‘Ah, 

eu estou aqui, no lugar da minha esposa. Porque a minha esposa está no horário de 

trabalho. Como o meu horário de trabalho é mais flexível, eu vim no lugar dela’... 

Embora tenha mudado muito, [...] essa questão da masculinização... Não mudou 

muito, não. Porque a guarda dos meninos, a educação é toda delegada à mulher. É 

a figura da mãe... Esse imaginário de que a mãe deve prover a educação escolar, se 

responsabilizar por isso... Está bem impregnado ainda no imaginário... De ambos! A 

mãe também incorpora isso... Independente de os dois trabalharem fora, a 

responsabilidade pela educação é sempre da mulher... Em nenhum momento, 
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também, eu vejo por parte delas uma inquietação... Um inconformismo em relação a 

isso, não. Elas abraçam isso mesmo... Elas são responsáveis por isso e ponto. 

Umas justificam... Algumas chegam justificando ‘ah, eu não trouxe o meu marido, 

porque ele é impaciente’, ‘eu não trouxe o meu marido, porque o meu marido tem 

problema cardíaco’, ‘eu não trouxe o meu marido, porque o meu marido tem menos 

tempo do que eu’. Mas essas mães também trabalham fora! Só que elas saem do 

emprego e vêm pra cá. Já o homem não sai, entendeu? Isso é porque a mulher 

assume essa responsabilidade. Ela sai do emprego e vem”, ela contou. 

Para pensarmos sobre os diferentes significados que certos atributos e “papéis” 

(como o de mãe, esposa, dona de casa) podem receber, quando historicamente 

situados, trago, outra vez, algumas reflexões foucaultianas. Foucault, em seu 

terceiro volume da História da Sexualidade, O Cuidado de Si, dialoga com os textos 

clássicos que versam sobre o matrimônio e a família. A ética das relações conjugais, 

na moral clássica, é diferente da imagem dicotômica marido dominador x esposa 

dominada. Não se tem aqui, portanto, a mulher destituída de direitos. Cabe ressaltar, 

assim, que nas análises foucaultianas da ética nas relações conjugais, Foucault 

identifica uma estilística de vida, um cuidado de si e do outro. 

Longe de ser um vínculo sem importância ou um enlace visando apenas à 

manutenção da prole, o casamento, na Idade Clássica, compreendia certos estilos 

diferenciados de conduta que, também, abrangiam os direitos das esposas. Para 

Foucault, havia uma “arte de ser casado” diretamente ligada a um domínio de si. 

Desse modo, o homem casado gozava de um status de “cidadão honrado”, “chefe 

de família”, mas tinha, também, responsabilidades para com sua esposa. Destarte, 

Foucault identifica algumas importantes novidades quanto ao trato das relações 

matrimoniais nos textos clássicos de filósofos como Antípatros, Plutarco, Hiérocles e 

Sêneca. São elas: 

[...] a arte de se conduzir no casamento se definiria menos por uma por uma 
técnica de governo e mais por uma estilística do vínculo individual. A 
segunda novidade residiria no fato de que o princípio de moderação de 
conduta num homem casado se situa nos deveres da reciprocidade mais do 
que no domínio sobre os outros; ou melhor, no fato de que a soberania de si 
sobre si manifesta-se cada vez mais na prática dos deveres com relação 
aos outros e, sobretudo, de um certo respeito com relação à espos a; a 
intensificação do cuidado de si vai depor, aqui, co m a valorização do 
outro; a nova maneira pela qual a questão da ‘fidel idade’ sexual é às 
vezes formulada testemunha essa mudança.  Finalmente, e isso é o mais 
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importante aqui, essa arte do casamento, na forma do vínculo e da simetria, 
confere um lugar relativamente mais importante aos problemas das relações 
sexuais entre esposos [...] não se deixa de encontrar em autores como 
Plutarco, a preocupação de definir para os esposos uma certa maneira de 
agir e de se conduzir nas relações de prazer; o interesse pela procriação aí 
se combina com outras significações e outros valores que concernem ao 
amor, à afeição, ao bom entendimento e à simpatia mútua (FOUCAULT, 
2009, p. 150-151, grifos nossos). 

A mulher, nessa moral clássica, tecia com seu cônjuge uma relação de respeito 

recíproco. Os textos clássicos aconselhavam, por exemplo, que os maridos não 

traíssem suas esposas, mas que, se assim o fizessem, tomassem os devidos 

cuidados para não ofendê-las ou insultá-las. Esses cuidados inovavam e inventavam 

uma nova ética e contribuíram, juntamente com outros estudos sobre a filosofia 

clássica, para que Foucault cunhasse o conceito do cuidado de si. 

Em suma, o cuidado de si abrange as maneiras que os sujeitos relacionam-se 

consigo mesmxs – o governo de si, as técnicas de si –, tornando possível a relação 

com a alteridade, x outrx. Na Antiguidade – em cujos filósofos Foucault buscou a 

noção de “cuidado” para desenvolver o conceito –, o cuidado de si era 

compreendido no cuidado com x outrx. Para Foucault, o cuidado de si tece estreitas 

relações com uma vida ética, com um agir eticamente. O termo opõe-se a quaisquer 

estilísticas de uma vida narcisista ou individualista. No cuidado com x outrx, exercita- 

-se o cuidado de si. 

Sofia teceu a imagemnarrativa de mulheres que cuidam de seus maridos e de sxxs 

filhxs. As enunciações que essas mulheres produzem, segundo Sofia, estão 

embaladas por cuidados nesse sentido: “eu não trouxe o meu marido, porque ele é 

impaciente”; “eu não trouxe o meu marido, porque o meu marido tem problema 

cardíaco”. Cuida-se dx filhx cujo pai seria impaciente e poderia, talvez, discipliná-lo 

de forma mais severa; cuida-se do marido que é cardíaco e que poderia, talvez, se 

abalar ao ouvir sobre possíveis problemas de sua prole. A mulher, para Sofia, é 

aquela que “abraça” a educação dxs filhxs e, ao mesmo tempo, tem um emprego 

formal, assim como seu marido. Semelhantemente à Sofia, vários sujeitos 

produziram imagensnarrativas de mulheres multifuncionais. Isto porque elxs 

negociaram com os vários discursos sobre os papéis atribuídos à mulher: mãe, 

esposa, dona de casa, estudante, profissional competitiva no mercado de trabalho. 
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Nessas narrativas, a mulher supostamente teria uma capacidade inata de 

desenvolver todos esses papéis simultaneamente. 

Nas palavras de Uóshington66, aluno de Edificações, “sempre falam que a mulher 

consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo... O homem, não. O 

homem fica confuso”. 

Em conversa com Joselito, aluno de Mecânica, ele me falou dos sentidos que tentou 

negociar a partir de seu desenho: 

“Mulher trabalhando... Com o filho. E uma casa... Eu quis dizer que a mulher, hoje 

em dia, ela é bem diferente do que era até uns dez anos... Porque depois que a 

mulher começou a trabalhar, ela foi ganhando os seus direitos. Eu quis dizer que, 

hoje em dia, ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não tem aquela 

discriminação contra a mulher como tinha antes”, disse. 

 

 

Figura 27:  Desenho do aluno “Joselito”, estudante do curso Técnico Integrado em Mecânica 

 

Na fala de Joselito, podemos perceber algumas das imagensnarrativas de trabalho 

que foram negociadas não apenas por ele, mas por muitos dos sujeitos 

pesquisados: o trabalho verdadeiro seria o trabalho remunerado, fora do ambiente 

doméstico. Para a maioria dos sujeitos pesquisados, dona de casa não fora 

                                                           
66 O aluno “Uóshington”, do curso Técnico Integrado em Edificações, não fez desenho. 
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considerada uma profissão, mas apenas um entre os muitos papéis da mulher. A 

execução das tarefas domésticas não seria uma opção, mas um de seus vários 

deveres. 

Nesse sentido, as falas de dois alunos do curso Técnico Integrado em Edificações, 

“Cleidir” e “Ash”, são emblemáticas. Nelas há a distinção entre dois momentos da 

experiência feminina: um passado, no qual a mulher não trabalhava, e o presente (o 

agora) no qual a mulher está trabalhando. 

Além da distinção temporal, Cleidir falou de um dentro e fora de casa, traçando, 

assim, uma distinção espacial: 

“A mulher está trabalhando. Tipo, antigamente só o homem trabalhava. Mas agora 

ela está trabalhando”, Ash disse. 

“Eu acho assim... A mulher antes só preocupava mais em ir para praia, agora ela 

está trabalhando mais!” – Cleidir disse rindo. 

“ Trabalhando mais?” – questionei. 

“Não desmerecendo... Mas assim, antes a mulher tinha aquela coisa de mulher só 

ficar dentro de casa e o homem que tinha que trabalhar... Entendeu?” – Cleidir 

respondeu. 

Nas imagensnarrativas de mulher-multifuncional, também houve distinção espacial 

semelhante. Laura falou do que seria desempenhado dentro e fora de casa: “no 

geral, a mulher cuida da casa, educa e ainda sai para trabalhar ” (grifos nossos). 

Em outras palavras, houve uma negociação discursiva, nas narrativas em geral, 

sobre o que era trabalhar e, também, sobre o reconhecimento do trabalho, criando 

uma dicotomia entre, de um lado, os trabalhos manuais, braçais e domésticos e, de 

outro, aqueles mais intelectuais. Os trabalhos ditos femininos foram, assim, 

ponderados a partir de duas lógicas: (1) que o trabalho doméstico faria parte das 

atribuições da mulher, logo seria feminino; e (2) que trabalhar significaria sair do 

ambiente doméstico e disputar uma função remunerada no mercado de trabalho. 
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Na conversa com Cleidir, ele chegou a falar em homens trabalhando como 

domésticos, mas depois voltou atrás em suas considerações: 

“Mas, também tem assim... doméstica. Tem, por exemplo, homem em trabalho 

doméstico”, ele falou. 

“Como, doméstico? – perguntei e ele confirmou com um aceno de cabeça – “Já teve 

na sua casa, assim, homem que era...?” – comecei a pergunta. 

“Não!”, ele respondeu antes de eu terminar a pergunta. 

“Não? Mas, na sua casa tem doméstica, empregada?” – perguntei, ao que ele, outra 

vez, acenou positivamente – “E sempre foi mulher?”, questionei. 

“Sempre”. 

“É? E se chegasse, por exemplo, um homem querendo ser o doméstico na sua 

casa, como é que seria? Seria normal, tranquilo?” 

“Ah... Não sei... Acho que não. Eu ia estranhar. É porque tem a minha mãe lá. 

Deixar a minha mãe lá com ele? Não ia ser muito legal, não!” – ele disse rindo. 

Os trabalhos ditos manuais, braçais e/ou domésticos, ainda que fossem 

remunerados, tendiam a ser considerados inferiores aos ditos intelectuais. Nessas 

lógicas dicotômicas, havia uma preferência pela teoria em relação à prática, como 

na narrativa de Millah, que inventa a pirâmide hierárquica com a imagemnarrativa de 

mulher engenheira e arquiteta comandando os homens que desempenhavam 

atividades manuais e braçais, os pedreiros. Ao produzir a imagemnarrativa de 

mulher engenheira e arquiteta na relação com os homens pedreiros, Millah inverteu 

a norma-padrão das imagens socialmente construídas de relações de gênero. 

Argumentando sobre essas práticas discursivas sexistas, William Pinar (2006) fala 

sobre a mulher como uma prática a ser guiada por homens: os homens geralmente 

elaboram os documentos curriculares (teoria) para serem executados (prática) por 

mulheres, ou seja, as professoras nas salas de aula. Na imagemnarrativa de Millah 

ocorre o movimento contrário: o homem é quem seria essa “prática” a ser guiada 

pela mulher. 
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Figura 28:  Desenho da aluna “Millah”, estudante do curso Técnico Integrado em Edificações 

 

Já na narrativa de Vitor, há, outra vez, a separação entre o trabalho verdadeiro, 

externo ao lar e remunerado, daquele dito doméstico. A fixação do trabalho 

doméstico como algo atribuído às mulheres recebia diferentes justificativas. 

Segundo o aluno Uóshington, uma vez que a força física e outras características 

eram atribuídas aos homens, poder-se-ia se justificar cientificamente a divisão 

sexual do trabalho e, com isso, o papel da “mulher-dona-de-casa”: 

“Não por ele [o homem] ser melhor que a mulher, mas ele vai ter mais força física... 

Então... Por exemplo, você imagina lá... Um homem limpando a casa e uma mulher 

limpando a casa. A mulher vai limpar a casa muito melhor que o homem”, ele 

argumentou. 

“Mas, por quê?” – perguntei para ele. 

“Porque é meio que uma questão de evolução”, ele começou a justificar 

cientificamente. “Tipo, vamos supor, na época pré-histórica, os homens caçavam. 

Para a perseguição, a visão é melhor de longe. As mulheres iam pegar raiz de flor, 

então a visão de perto é melhor... Eu não acho que uma mulher só possa fazer isso. 

A mulher tem tanta capacidade intelectual quanto o homem. Só que o homem é 

melhor numa coisa e a mulher noutra. Sem desfavorecer ninguém”. 
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Joselito, também aluno de Mecânica, resumiu a questão da seguinte forma: “ela [a 

mulher] faz tudo em casa, não é? Não tem uma divisão... É difícil deixar o homem e 

a mulher trabalhando juntos em casa”. 

Sobre o espaço “doméstico”, o aluno Paulinho, de Mecânica, alegou que “quem 

manda em casa é o homem”, que a “palavra final” tinha que ser masculina. 

Questionei Paulinho sobre aquelas imagensnarrativas. “Na sua casa funciona 

assim?” 

“É, funciona assim. Minha mãe vem. Ela fala as coisas, mas o meu pai tem que 

concordar”, ele explicou. 

“Aí, no final...”, indaguei. 

“Tipo, eu não estou falando que a minha mãe é... dominada”, ele disse rindo. “Não é 

nada disso!” 

“Entendo. Mas, assim, quem tem mais poder de decisão...” 

“É o homem. Tipo, eu tenho essa imagem...” – ele afirmou. 

“As pessoas têm essa imagem, não é? Mas como é que você acha que é construída 

essa imagem?” 

“Rapaz... Tipo, até na Bíblia, sei lá, fala que o homem é o chefe de casa, entendeu? 

Aí, sei lá, eu tenho essa imagem, entendeu? Eu nasci na igreja. Os meus pais vão à 

igreja... Ah, quem fala isso é o meu pai. Tipo, ‘o homem... Até na Bíblia está falando 

isso... Que o homem tem que ser o cabeça da mulher’”, argumentou Paulinho. 

Paulinho negociou com o discurso religioso ou, pelo menos, com o discurso que seu 

pai tecia a partir de uma dada interpretação da Bíblia. 

José, outro aluno de Mecânica, falou do sexismo no mercado de trabalho em sua 

área. Para ele, as atividades que eram “intelectuais, mas braçais” marcariam o 

território dito masculino: 

“Ainda tem bastante [preconceito contra a mulher no mercado de trabalho]. E 

principalmente em algumas áreas. Em outras não. É mais preconceituoso com as 
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mulheres... Engenharia, essas coisas assim... Mais intelectuais, mas braçais, ao 

mesmo tempo... Recusam um pouco as mulheres, não é?!”, José lamentou. 

André também falou desse preconceito de gênero no mercado de trabalho, 

especialmente, em sua área (Mecânica). Como outrxs colegas, André falou do 

atributo força física que marcaria a desigualdade: 

“As pesquisas indicam que elas recebem até trinta por cento menos em certas 

áreas... Principalmente na hora que... Mecânica, não é, que conta em algumas 

partes, conta com a força física... Então, eles meio que discriminam o trabalho 

feminino por isso”, André justificou. 

Apesar de também ter falado em uma função que teria sido antes desempenhada no 

âmbito doméstico, André pontuou a entrada da mulher no mercado de trabalho como 

forma de independência feminina: 

“Ela não depende mais dos homens pra ter o seu filho e conseguir cuidar dele [...] 

Porque há um tempo atrás mesmo, e não faz muito tempo, as mulheres tinham que 

ter um homem pra trabalhar e elas ficavam em casa. Isso era praticamente padrão 

nas casas [...] Hoje, não. Hoje, você vê aí que as pesquisas apontam que muitas, 

muitas famílias são constituídas e baseadas no trabalho da mulher”. 

 

 

Figura 29:  Demonstração do papel desempenhado pelas “maids”, na Inglaterra 
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A Tribo, grupo da turma de Edificações que fez apresentação sobre a Inglaterra, era 

composta apenas por meninas. Durante a apresentação, elas enfatizaram o papel 

desempenhado pelas “maids” na cultura daquele país. Na lâmina projetada na 

parede, conforme mostra a Figura 33, lê-se: “Uma empregada ou uma empregada 

doméstica ou criada é uma pessoa do sexo feminino empregada em serviços 

domésticos” [TSP]. 

 

 

Figura 30:  Meninas da Tribo, alunas do curso de Edificações, que fizeram apresentação sobre a 
Inglaterra 

 

As meninas da Tribo deram destaque às empregadas domésticas inglesas e 

disseram ter tentado se vestir como elas (as maids), o que justificaria os lenços em 

volta do pescoço e no cabelo. Pode-se dizer que elas customizaram os tradicionais 

modelos ingleses fazendo uso de calças e suspensórios. 

A aluna de Edificações, Laura, fora a única a utilizar o termo (que tomo emprestado 

neste texto) “multifuncional” para falar dos vários trabalhos desempenhados pela 

mulher. Nas palavras de Laura, aluna de Edificações: 

“Muitas mulheres têm que trabalhar, mas ainda tem aquela pressão de que a 

responsabilidade de cuidar dos filhos é por conta da mulher. Então, a mulher acaba 

se tornando multifuncional. Então, eu acho que a mulher pode pensar em muitas 
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coisas ao mesmo tempo. Ela tem que pensar se faz a comida em casa agora, faz 

feira... Tem que pensar... E pior que eu não sei se ela vai se cuidar... Então ela 

pensa em muita coisa ao mesmo tempo! Ela dirige, tem que ver se ela vai, se ela 

fica com o filho... Fica discutindo coisas...”, Laura narrou a provável rotina da 

imagemnarrativa de mulher multifuncional. 

Laura expressou a sua preocupação com a mulher multifuncional: “E pior que eu não 

sei se ela vai se cuidar”. O que seria esse “cuidar de si” que as tantas atividades 

ligadas ao cuidado com os outros não permitiriam? 

 

 

Figura 31:  Desenho da aluna “Laura”, estudante do curso Técnico Integrado em Edificações 

 

De modo semelhante, outro aluno de Edificações, Felipe, fez a distinção desses 

trabalhos para narrar certa ascensão feminina no mercado de trabalho. Segundo ele, 

“antigamente ela [a mulher] não podia ter [certos empregos] ou, se pudesse, seria 

coisa, tipo costurar, trabalhar em restaurante. Agora há outros tipos de emprego que 

antigamente eram só pra homem”. 
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De modo semelhante, o aluno de Mecânica, Vitor, argumentou: 

“Hoje em dia elas trabalham mais. Isso vem desde... Isso começou depois das 

guerras. A mulher começou a ser introduzida no mercado de trabalho pelos homens. 

Aí, hoje em dia, é muito mais frequente mulheres no mercado de trabalho. Tem 

pesquisa que mostra que a mulher ganha menos que o homem. Mas aí eu não sei 

[...] Ainda tem isso, o preconceito no mercado de trabalho. Mas, hoje, eu acho que 

é... Eu acho que a maioria das mulheres trabalha. A maioria. Porque não são donas 

de casa”, concluiu Vitor. 

Diferentemente de Laura, outras imagensnarrativas de mulher falaram de alguém 

que despendia muito tempo cuidando de si mesma, de suas vaidades. Esses 

cuidados estariam supostamente ligados aos ideais de beleza propagados pelo 

discurso hegemônico. Seguem algumas imagensnarrativas da mulher-bela-vaidosa: 

“Eu também coloquei objetos de posse. No caso das unhas, do sapato e da bolsa”, 

disse Felipe, aluno de Edificações. 

“Então, você acha que a mulher é muito vaidosa?”, provoquei. 

“Depende muito. Tem homem que é bastante e também tem mulher que não é. Só 

que, no geral, a mulher... Ela se cuida mais”, Felipe falou, por fim. 

 

  

Figuras 32 e 33:  Foto do aluno de Edificações, Felipe, segurando seu desenho; ao lado, o desenho 
ampliado 

 



135 

 

Enquanto as alunas saiam do laboratório de inglês, uma de cada vez, para 

conversar comigo (com seus desenhos nas mãos), Ash e Lorrayne, alunxs de 

Edificações, vieram juntxs. As imagensnarrativas de mulher que teceram nas 

conversas comigo eram parecidas entre si: ambas traziam, principalmente, os 

discursos sobre a vaidade feminina. 

“Eu desenhei o pente por causa do cabelo. Porque a mulher é muito ligada na 

aparência... A maquiagem é porque a mulher não vive sem. É uma coisa que tem 

que ter”, afirmou Ash. 

“Sério? Eu estou sem maquiagem!” – ri. 

“Ah, tem mulher que fica natural, mas a maioria usa pra sair. Na boca, essas coisas. 

A minha irmã usa o tempo todo”. 

“Até para ir à padaria?” – brinquei. 

“Até pra ficar em casa!” – Ash disse rindo. 

Ash falou, ainda, do anel que havia desenhado, inventando, assim, mais 

imagensnarrativas de mulher, dialogando com a mulher-mãe-esposa, geradora de 

família: “[Este] é um anel de casamento. Porque eu acho que a mulher pensa muito 

na questão de casar. É um sonho”. 

“Eu fiz um vestido todo...”, Lorrayne, aluna de Edificações, começou a falar enquanto 

apontava para o seu desenho. “Porque a maioria das mulheres só pensa na 

aparência. Ou pensa mais na aparência do que nas outras coisas... Eu fiz um 

decote. Porque, assim, a mulher... Ela consegue o que quer com a sensualidade... 

Elas usam o decote. Elas tentam se impor assim... Isso funciona com a questão da 

aparência. Aí, assim, ela tem o decote aqui no vestido porque está preocupada com 

a aparência. Elas usam isso para mandar também”. 

A partir das falas da menina acerca dos usos que as mulheres faziam de sua 

sexualidade, questionei: 

“Você acha que as mulheres são mandonas?” – provoquei. 

“Sim”. 
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“Por quê?” 

“Ah... Eu acho que ela [a mulher] trabalhou a vida inteira. Assim... Ela gosta de 

mandar no parceiro”, Lorrayne concluiu. 

Lorrayne possivelmente negociou sua invenção dos usos que a mulher fazia da 

sensualidade com os discursos acerca de seu corpo saturado de sexo. Inventou-se, 

pois, a imagem da mulher sensual (decotada). Para e, havia formas de se beneficiar 

desses discursos. As mulheres jogavam com isso. A vaidade não seria, assim, uma 

reprodução inconsciente de modos de ser regulados pelo discurso hegemônico 

sobre a beleza. 

Assim como Lorrayne, os outros sujeitos pesquisados negociaram com as 

regulações discursivas sobre a beleza feminina. Além disso, elxs negociaram com 

modelos de mulher ideais, segundo esses parâmetros hegemônicos, ora criticando- 

-os, ora apropriando-se deles. Pretendo, portanto, colocar em análise as 

imagensnarrativas da mulher-vaidosa-bela no diálogo com outras imagensnarrativas, 

construídas de modo semelhante: as da mulher-emotiva-sensível-frágil. Esta última 

imagemnarrativa atualiza a antiga dicotomia mulher emotiva x homem racional e tem 

profundas implicações para a compreensão do Campus Enlaces como espaço de 

produção de subjetividades generificadas. Sendo, supostamente, dois seres 

inacabados e dependentes um do outro para ter harmonia, homem e mulher são 

narradxs, por alguns sujeitos pesquisados, como metades que se completam: 

“A maioria das mulheres, elas agem muito com a emoção sobre a razão ainda... É... 

Eu acho que, na verdade, isso até completa os homens, que não agem muito com a 

emoção”, concluiu Lucas, aluno da Mecânica. “Esse coração que eu desenhei é para 

mostrar que a mulher é muito mais emotiva que o homem”. 
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Figura 34:  Desenho do aluno “Lucas”, estudante do curso Técnico Integrado em Mecânica 

 

“Você acha que as mulheres são mais emotivas, então?”, perguntei. 

“Não, eu acho que a forma de agir e pensar que é diferente. A mulher avalia muito 

mais, não sei... Acho que elas são muito mais envolvidas numa situação e certas 

pessoas, não é? E o homem... Creio que ele não pensa muito nisso... Pensa 

menos”, Lucas explicou. 

Chico, aluno de Mecânica, não havia feito desenho algum, o que não impediu que as 

imagensnarrativas de mulher fossem produzidas em uma fluída conversa que 

tecemos. Chico não havia feito um desenho em um papel, mas ao criar suas 

imagensnarrativas de mulher, ele utilizara bastante a palavra “traço”, como se 

tentasse fazer um desenho por meio do uso da linguagem. Seu processo inventivo 

fora um dos únicos a inventar imagensnarrativas de mulher com palavras como 

“firmeza”. 

“Hoje em dia, eu acho que, comparado a antigamente, [a mulher] é um traço forte da 

sociedade... Na área de trabalho, é um pouco... Um traço sincero. Passa firmeza... 

Também tem o lado que é mais passado da delicadeza, da sutileza, essas coisas”, 

Chico concluiu. 

“Então, você acha que a mulher é sutil, delicada... Discreta, você diria?”, eu o 

questionei. 



138 

 

“Existem traços que sim. E existem traços que não. Lados que... Momentos que 

mostram... Demonstram essa sutileza, essa fragilidade, mas existem outros lados 

que mostram firmeza... Um pouco forte... Que, às vezes, é muito mais que muito 

homem por aí. Acho que demonstra os dois lados, não é?” 

Ele foi falando de força e fragilidade, de “momentos” em que a mulher se 

demonstrava mais forte do que os homens. Será que Chico, ao falar de “momentos 

de um pouco mais de força”, pensava que a norma-padrão seria a fragilidade 

feminina? Perguntei: 

“Mas, assim, quando você pensa sobre a mulher... Para você, a mulher é frágil?” 

“Talvez, um pouco mais de delicadeza, um pouco mais sutil”, Chico respondeu. 

“Mas, não no sentido frágil, assim... É um pouco mais... Mais atenciosa que o 

homem. O homem é, assim, um pouco mais... Eu acho que, às vezes, o homem 

pode ser, assim, bruto, muito firme... Mais frio, essas coisas”. 

Ele se movia da dicotomia fragilidade x força para a dicotomia sensibilidade x 

brutalidade, que tem relação com as polaridades razão e emoção. Entretanto, ele se 

demonstrava atento quanto ao que era “passado” por alguns enunciados e, também, 

com o que era “estereotipado”: 

“Então, você acha que a mulher, por exemplo, é mais emotiva?” 

“Olha... É uma boa pergunta. E envolve muito o estereótipo, não é? Mas... Talvez... 

Talvez sim, talvez não. Talvez tenha uma facilidade de demonstrar a emoção, mas o 

homem não demonstra tão facilmente assim. Só sente e fica quieto. Por isso a 

frieza, não é? Tratar as coisas com mais frieza”. 

Ainda sobre a suposta fragilidade feminina, trago a imagemnarrativa de José, aluno 

de Mecânica, que havia desenhado uma paisagem: 

“E como é que você relaciona essa paisagem que você desenhou com a mulher?” – 

perguntei. 

“É porque mesmo ela sendo bonita e tudo o mais, ela ainda é um pouco frágil. 

Qualquer coisa pode desequilibrar isso”, José explicou. 
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Figuras 35 e 36:  Foto do desenho do aluno ‘José’ sendo segurado por ele, em que se lê a frase, em 
inglês, “mulheres: o caminho para o céu” [TSP]; ao lado, o desenho em destaque 

 

Algumas imagensnarrativas questionaram o sexismo e as imagens fixadas pelo 

discurso hegemônico. Sem a pretensão de tentar fixar esta ou aquela característica 

dita feminina ou masculina, a menina Hazel, aluna do curso Técnico em Mecânica, 

falou de certa “homogeneização” das imagensnarrativas de mulher e de homem, 

visto que haveria, segundo ela, uma migração entre as duas: 

“Hoje em dia, as coisas estão muito homogeneizadas. É inclusive até confusão... 

Existiam roupas, peças que, anteriormente, eram estritamente masculinas e que 

hoje são... do vestuário feminino. Então, eu acho que é isso. Há uma migração. Uma 

contribuição para ambos os lados disso, porque... Como eu posso dizer? É diferente. 

Não existe mais essa questão de o homem e a mulher, ali submissa, restrita ao lar, à 

casa... Eu até a vejo, assim... com um certo poderio”, Hazel argumentou. 

O aluno Vitor, também da turma de Mecânica, havia feito um desenho bastante 

simples. Ao perguntar para ele sobre o que ele tinha tentado negociar ali, ele fez 

uma provocação quanto aos sentidos de mulher que tentamos fixar: 
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“Eu acho que muita gente deve ter colocado saia [no desenho de mulher], não é?”, 

Vitor disse rindo. “Eu não quis botar. Porque, tipo... É uma questão... É machismo 

isso. Eles iam me achar machista, talvez”. 

 

  

Figuras 37 e 38:  Foto do desenho do aluno “Vitor” sendo segurado por ele; ao lado, o desenho 
ampliado 

 

Tanto Hazel quanto Vitor questionaram os ditos “lugares-comuns” que buscavam 

fixar a mulher. Hazel negociou com a complexidade de possibilidades para a mulher 

além dos lugares hierarquicamente inferiores, de submissão. Hazel também colocou 

em análise o lugar-comum de certas peças de roupas em função do sexo biológico, 

e declarou achar positivo o atual intercâmbio do que fora antes consolidado como 

vestimentas masculinas ou femininas. Vitor também interrogou a imagem cristalizada 

“mulher com saia” e disse ter se recusado desenhar o clichê, porque isto seria, 

segundo ele, machismo. 

Outras imagensnarrativas interessantes, nesse sentido, foram produzidas ao longo 

da conversa com o José. Durante as nossas conversações, ele demonstrou certo 

incômodo com o que ele considerava um status quo: 

“Elas [as mulheres] têm que ser casadas, não podem trabalhar... Então, é uma visão 

um pouco estranha, assim...” – José falou. 

“Não, eu não acho estranho, não! Mas, por que você acha que a mulher continua 

muito assim... dependente?” – perguntei. 
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“Olha, não sei. Eu acho que a sociedade em si não aceita muito que... Visto que até 

hoje o salário é diferente, o tratamento é diferente. E aí acaba ficando enraizado na 

gente que a mulher é dependente. Mesmo que a gente pensasse o contrário, a 

sociedade empurra pra gente que é assim... Que ela é, assim, dependente, que 

precisa casar, que não precisa trabalhar. A mídia também fortalece muito essa 

ideia... Porque ela [a mídia] não vê a mulher como uma pessoa que pode trabalhar e 

tudo o mais. Vê como objeto. E aí só vai piorando a situação”, José criticou. 

Outra narrativa sobre dependência e independência feminina fora produzida pelo 

André, também aluno de Mecânica, que havia desenhado um forte quebrado para 

representar esses movimentos da mulher. Ele criou uma narrativa sobre a história 

das lutas feministas que, segundo ele, não eram ainda o movimento feminista: 

“Eu acredito que, na verdade, o machismo não existia até o feminismo chegar. E 

que, na verdade, era tudo muito natural porque, apesar de os homens controlarem, 

entre aspas, a sociedade antigamente [...] Era tudo lidado com bastante 

naturalidade. As mulheres, na verdade, elas não queriam ter um posto. [...] Elas se 

sentiam satisfeitas estando em casa. Esse padrão você pode perceber bastante na 

Idade Média. Então, eu acho isso bem natural. Só que a partir de um tempo... Eu 

não sei direito... Em 1800 e alguma coisa, as mulheres começaram a perceber ‘Ah, 

por que se ele é homem, ele pode fazer isso e por que eu não posso fazer?’ Aí, eu 

acho que começou a vida machista. [...] Daí começou essa ideia de que era um 

preconceito algo que, na verdade, era algo natural. Não que era bom ou o fato de 

que os homens terem vantagem em certas áreas... Seria bom pra eles... Mas, que 

era natural [...] Na verdade, eu penso que depois do movimento feminista é que aí 

começaram os machismos realmente, né? O fato de algumas pessoas quererem 

bater de frente com o feminismo. Isso sim causou a concepção machista do mundo”. 

André produziu uma narrativa interessante ao colocar que fora preciso inventar uma 

coisa chamada machismo para, então, se inventar a sua alteridade, o feminismo. 

Além disso, ele falou das tensões intensificadas, de movimentos que bateram de 

frente com o feminismo, talvez, fundamentalismos e microfascismos cotidianos 

(GALLO, 2009). Em outras palavras, o sexismo como a tensão entre viver na 

fronteira com a alteridade. 



142 

 

“Eu concordo com você que tem esse choque, não é?”, eu disse. 

“Tem, tem o choque”, ele concordou e continuou seu raciocínio: “Aí, as mulheres, 

elas queriam tomar o posto... Assim, não que esse posto não era delas, mas que 

era, de fato, de predominância de homens, não é? Era a política et cetera. E isso foi 

bom para a sociedade porque com outras visões puderem se criar políticas que 

podiam ajudar as mulheres. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que eu acho que é 

uma coisa que numa sociedade machista não seria possível... Até mesmo porque na 

época do colonialismo, não é, as mulheres que traíam os homens, elas eram mortas 

pelos próprios maridos – e concluiu: – Na verdade, isso [o forte quebrado] é meio 

que simboliza a independência das mulheres. Eu penso muito no fato de as 

mulheres entrando no mercado do trabalho e não têm o que merecem... Porque se 

elas trabalham e têm o mesmo aproveitamento dos homens, por que elas não 

recebem a mesma coisa? E as pesquisas indicam que elas recebem até trinta por 

cento menos em certas áreas... Aí, o forte, não é?! É a independência no mercado... 

O fato de ele [o forte] estar quebrado é justamente a desvalorização, não é?! Porque 

ele está se construindo”, André conclui. 

Ao falar dos movimentos da mulher, das relações de poder que estavam sendo 

atualmente tecidas, Hazel, também aluna de Mecânica, criou imagensnarrativas 

muito dinâmicas dessas relações em transformação: 

“Eu acho que está mudando de maneira feroz. Eu acho que eu não teria outra 

palavra! [...] Porque foi muito tempo onde essa questão de submissão, essa relação 

de que... A mulher não tinha voz. É... Foi um período muito grande. E aí, de 

repente... Boom! Essa transformação! E a mulher também, ao mesmo tempo, se 

conhece... Ela não tinha... Ela era restrita. E agora as empresas querem as 

mulheres. Querem a presença feminina. Foi realmente muito rápido. De maneira... 

É... Eu não diria que foi catastrófico... Eu gosto desse fato, dessa interação”, ela 

concluiu. 
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4.2 A FORÇA DISCURSIVA DA FORÇA FÍSICA MASCULINA 

 

E nós elevaremos  a nação, 

Hinos cantando cheios de vigor  [...] 

A força  que em nossa voz encerra, 

É o arrojo do nosso verde mar. 

É o brilho e a beleza desta terra, 

É a voz de um Brasil a caminhar67. 

 

Semelhantemente ao que fora relacionado a “homem” nas respostas aos 

questionários68, muitas narrativas (tecidas a partir do instrumento metodológico 

artenarrativa) enfatizaram um atributo dito masculino: a força física. Essa 

característica supostamente masculina justificaria a divisão sexual do trabalho e, 

portanto, as opções das meninas por certos cursos no Ifes, mas não por aqueles em 

que seria necessário esse atributo (força física) que lhes faltaria. Destarte, trago, 

aqui, algumas das narrativas sobre as presenças e as ausências da força física na 

tessitura de imagensnarrativas de mulher e de homem: 

“Para mim, as mulheres são iguais aos homens, tirando todas as diferenças físicas, 

entendeu?” – Uóshington pontuou. “A capacidade intelectual das mulheres é a 

mesma. Mas, por exemplo, esses casos de... um trabalho que é para o homem e 

trabalho que é para a mulher... É muito... Tipo, porque o homem, querendo ou não, 

tem mais força física que a mulher... Então, é mais... Ele vai ser superior nisso que a 

mulher...”, Uóshington concluiu. 

“Entendi. Em quais atividades, por exemplo, o homem teria mais habilidade?” – 

perguntei. 

“Eu acho que o que envolve força física. Porque, querendo ou não, o homem é 

maior que a mulher, tem mais músculo”. 

                                                           
67 SUETH et al., p. 23, 2009. 
68 Cf. capítulo 3. 
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Assim, segundo Uóshington, aluno de Edificações, o homem teria mais músculo que 

a mulher. Para Ash, também da turma de Edificações, “as mulheres só têm um 

pouco mais de dificuldade de segurar peso”. Joselito, da turma de Mecânica, narrou 

sobre as práticas cotidianas de sua casa, com sua mãe, seu irmão e a empregada 

doméstica. Ao falar da divisão do trabalho doméstico, Joselito falou que sua mãe e a 

empregada cozinhavam e limpavam, mas quando era necessário desempenhar uma 

atividade relacionada à força física, ambas solicitavam a ajuda dos homens: 

“Quando tem que pegar força, assim... Aí, é a gente [os homens] que tem que fazer”, 

Joselito explicou. 

“... Que são os trabalhos, assim, mais ligados à força...”, falei. “Aí, por exemplo, sua 

mãe...” 

“Ela chama a gente”, Joselito completou a minha frase. 

Nas narrativas da pedagoga Sofia, foram tecidas as imagensnarrativas de homens 

[os professores do curso Técnico em Mecânica] protegendo as mulheres de 

quaisquer atividades relacionadas à força física, o que, para ela, seria uma forma de 

desqualificar a mulher. Segundo ela, “eles [os professores do curso Técnico em 

Mecânica] tentam proteger as meninas de atividades mais forçadas, digamos assim; 

eles desqualificam, diretamente, a mulher, não é? A mulher para aquele mercado de 

trabalho da Mecânica... É quase como se perguntasse, o tempo todo ‘o que você 

está fazendo aqui se você não pode ocupar todos os cargos?’ Se você não pode 

ocupar, não é? Se você não é capaz... No imaginário deles, não é? [...] Mas as 

meninas, elas se posicionam... Elas vão fundo... Muitas vezes, [as alunas] até têm 

um desempenho melhor do que o dos meninos [...] E muitas delas optam pelo curso, 

porque querem mesmo, porque algumas têm a licenciatura... Outras alunas, eu digo 

para você, elas têm uma outra formação, seja do nível superior ou técnico. E elas 

procuram uma segunda opção de curso, porque elas querem aquele curso 

[Mecânica], mesmo. Não é porque é mais fácil passar. Porque não é fácil passar na 

Mecânica. Não tem esse discurso de ‘ah, é fácil passar’. Não. Talvez muitos até 

digam ‘ah, eu optei por esse curso porque o mercado de trabalho, hoje, está 

exigindo muita mão de obra técnica em Mecânica’. Isso daí é uma verdade. Mas, 

você nunca vai ver ou ouvir ‘ah, eu optei pelo curso porque é fácil pra passar’. Não. 
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[reproduzindo uma suposta fala:] ‘É porque eu preciso ter um emprego’”, Sofia 

argumentou. 

Na próxima sessão, trago outras imagensnarrativas que proporcionam uma 

discussão semelhante no sentido de refletir sobre os regimes de verdade e os 

lugares de poder. 

 

 

4.3 O CAMPUS ENLACES PRIORIZA AS EXATAS? POSSÍVEIS 

RELAÇÕES ENTRE O PRECONCEITO DE GÊNERO E O 

PRECONCEITO CONTRA AS OUTRAS ÁREAS DE SABER 

PRESENTES NAS IMAGENSNARRATIVAS PRODUZIDAS 

 

Como fora previamente dito, o Campus Enlaces fora criado para ser um ambiente 

masculino. Essa lógica dita masculina é, até hoje, negociada com os sujeitos – 

homens e mulheres que o habitam. Desse modo, o campus tem fama de priorizar a 

área de Exatas, considerada área mais masculina por ser mais racional, segundo 

algumas narrativas:  

“Ah, eu sou mais racional”, disse o Lucas, aluno de Mecânica. 

“Aqui no Ifes, você acha que o pessoal tem mais que tipo de perfil?” – perguntei para 

ele. 

“Se é mais racional ou emocional? Ah, eu creio que é inevitável ser mais racional. 

Porque pensando pelo lado que é um processo seletivo, então. Não tem... É muito 

seleto, entendeu? Eu não sei dizer, mas é mais racional. 

De forma semelhante a Lucas, outro aluno do curso de Mecânica, Chico criou 

imagensnarrativas das áreas ditas masculinas e femininas, justificando, assim, o 

perfil masculino da escola: 
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“Você falou para mim, agora, no caso, pelo fato de a escola ter mais conteúdos 

técnicos, não é, a escola acaba que fica com um perfil mais masculino. Técnico tem 

mais a ver com homem, então?”, provoquei. 

“Acho que tem mais a ver com o interesse do homem do que com o interesse da 

mulher”, Chico respondeu. “Eu vou citar a Escola da propaganda69. É uma escola 

que você encontra pessoas que vão fazer Medicina e Direito, de maioria. Aqui você 

encontra pessoal que vai para o lado técnico, de Engenharia. Se quiser se 

aperfeiçoar, vai fazer um curso mais avançado, superior. Então... Na escola da 

propaganda, você encontra um número maior de meninas e lá, grande parte que eu 

conheço lá queria fazer Medicina, que é um perfil que não encaixa muito aqui. Aqui é 

forçado para matéria técnica... Matemática, Exatas... Toda a região de Exatas. Não 

na Biomédicas... Biologia... Aqui tem só a professora mesmo que, apesar de ter um 

bom trabalho, ter um laboratório, tem sempre uma matéria muito rígida e bem 

interessante, não é o foco da escola”, ele concluiu. 

“Entendi. Você pensa, então, que o foco da escola é Exatas?” – perguntei outra vez. 

“Exatas!” – Chico respondeu assertivo. 

Paulo, também da turma de Mecânica, havia feito um desenho no qual se lia que 

homens e mulheres seriam iguais. Quando questionei quanto a essa suposta 

igualdade, o aluno ponderou sobre certas distinções que marcariam, especialmente, 

as áreas de atuação de cada um (no mercado de trabalho). A partir daí, 

conversamos sobre essas “marcas” dos gêneros nas áreas de conhecimento. Paulo 

falou de área(s) de conhecimento masculina(s). A fim de provocar uma discussão 

sobre áreas de conhecimento como espaços generificados, eu o questionei se 

haveria, por acaso, uma área de conhecimento dita feminina. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69  “A escola da propaganda” é um nome fictício que faz referência a uma das características mais 

marcantes da famosa escola citada por Chico. 
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Figuras 39 e 40:  Foto do desenho do aluno ‘Paulo’ sendo segurado por ele; ao lado, o desenho 
ampliado 

 

“Não sei”, Paulo falou pensativo. “Acho que Direito”, respondeu ele. 

“É? Mas você acha que Direito é um curso que é mais feminino?” 

“ Não, eu acho que é bem dividido”, Paulo respondeu. 

“ Você consegue pensar, assim, em um que é muito feminino?”, insisti. 

“ Ah... Difícil, não é?” – ele respondeu, rindo. 

Nas narrativas da professora de inglês, Teacher Joy, surgiram algumas 

imagensnarrativas semelhantes. Joy falou de um período de tempo em que era 

oferecido o Ensino Médio regular (ou seja, havia a opção de não se fazer um curso 

“técnico”) no Campus Enlaces. A professora relacionou essa modalidade de ensino 

com o crescimento do número de alunas na escola: 

“Quer ver só? A única vez que eu vi essa escola equilibrada, em termos de número 

de meninos e meninas, foi quando ofereceu o Ensino Médio, o Ensino Médio 

propedêutico, só. Não era integrado. Foi lá para os anos o quê? Foi até 2004”, ela 

disse. “Mesmo assim [quando a escola oferecia o Ensino Médio regular], tinha uma 

quantidade maior de homem. Por quê? Porque eu não quero falar que os homens 

têm uma facilidade com Exatas, entendeu? Mas eu acabava achando que deveria 
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ser isso. Porque acabava que tinha um equilíbrio maior, mas a escola nunca deixou 

de ser masculina. Nem nessa época. É muito mais menino. Mas, por quê? Talvez, 

porque quem quer entrar aqui já relaciona com curso de Exatas”, a professora 

concluiu. 

Tanto Teacher Joy quanto a pedagoga Sofia consideravam que havia um 

preconceito com a área de conhecimento e que isso não teria relação com o 

preconceito de gênero. Sofia teceu narrativas sobre a posição hierárquica das 

Ciências Exatas em relação às demais, além de tecer imagensnarrativas do 

preconceito que sofreu por parte de seus colegas de trabalho quando começou a 

trabalhar no Campus Enlaces como pedagoga: 

“Antes dessa coisa de feminização, o que acontece muito, aqui, na escola é a 

discriminação em relação à sua área de estudo. Por exemplo, se você é das 

Ciências Exatas, você é um deus aqui dentro, você tem um alto poder cognitivo, 

você tem um QI elevadíssimo... Se você é da área de Ciências Humanas e Sociais, 

você tem um problema. Ou seja... ‘ah, você fez Pedagogia? É porque você é menos 

estudiosa, menos esforçada... Talvez, você não se dê muito bem com a 

Matemática’. Esse daí é o imaginário de quase todos os professores que existem 

aqui. Porque a maioria deles é composta por engenheiros [...] Então, a formação é a 

seguinte... [referindo-se ao imaginário dos referidos professores:] ‘É engenharia, que 

está embasada na matemática... É aquela coisa que você pode observar e 

comprovar. A Pedagogia é aquele blá-blá-blá constante que busca respostas, busca 

respostas e que, no final, não encontra nada, não resolve nada’. Então, há uma 

discriminação em relação às áreas de saberes [...] As ciências que podem ser 

comprovadas, elas têm os melhores horários... Os professores são mais 

respeitados, mais temidos pelos alunos [...] Português, Literatura, Artes, Educação 

Física [...] são disciplinas que são desvalorizadas pelos próprios alunos. E os 

professores percebem isso. No Conselho de Classe, fica nítido o seguinte... O 

professor de Matemática pode reprovar vinte. Pode reprovar. Agora, a professora de 

Português não pode reprovar [...] As próprias professoras, elas incorporam isso. É 

como se a área de conhecimento, de formação dela fosse inferior à área de 

conhecimento da Matemática, da Física... de uma Química, de uma Biologia [...] 

Então, há essa discriminação [...] Mas, assim, eu não vejo tanta discriminação em 

relação à questão de gênero. Eu vejo mais em relação às áreas de saberes [...] 
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Olha, que interessante aconteceu comigo. Quando eu me apresentei pela primeira 

vez, em 2004, na Mecânica, como pedagoga [...] Obviamente, eles sabiam da minha 

formação. Eu era pedagoga de formação. Mas, com o passar do tempo, eu disse 

que eu era ex-aluna [dessa escola]. Aí, eles falaram bem assim ‘nossa, Sofia é 

técnica. Ela fez técnico aqui. Ela fez técnico em Estradas’. É como se aquilo me 

tirasse da condição... Daquela coisa de ‘ah, ela não fez Pedagogia porque ela não 

sabe matemática. Ela fez Pedagogia por opção própria, porque ela fez o curso 

técnico aqui’ [...] Me deu um novo status. Eu acho que isso foi quase que 

preponderante para a minha aceitação lá [na Coordenadoria do curso de Mecânica]. 

Porque, quando eu disse isso, a coisa quase que se inverteu lá”, Sofia narrou. 

A professora Joy também falou sobre essas relações hierárquicas, tecidas no 

Campus Enlaces, das Exatas com as demais áreas de conhecimento: 

“Eu percebo mais [preconceito] com a disciplina. Preconceito em relação à disciplina 

[...] Por exemplo, eu percebo uma prioridade maior, de todos os lados, para as 

disciplinas técnicas. O que se justifica, porque é um curso técnico. É integrado... 

Bem, eu sou positiva de novo. Eu vejo assim... Se eu vou marcar uma prova, 

[reproduzindo fala hipotética de umx alunx:] ‘Não, nesse dia tem prova de circuito 

de... Sei lá’... Eles [xs alunxs] nunca vão jogar para o professor de Circuitos Elétricos 

e pedir, falar ‘olha, nesse dia tem prova de inglês’. Entendeu?”, Joy relatou. 

Em função desses lugares marcados, nas áreas de saber, do que seria acordado 

como saberes femininos e masculinos e sendo o Campus Enlaces um lugar 

planejado para ser masculino, com toda uma produção discursiva que atualize o 

campus na qualidade de espaço para produção de conhecimentos masculinos, a 

justificativa apresentada por Joy para se ter mulheres ali foi que as mulheres 

estariam ali por causa do Ensino Médio. A pedagoga do curso Técnico em 

Mecânica, Sofia, tinha opiniões semelhantes: 

“Não tanto pelo curso, mas mais por causa do Ensino Médio, há muitas meninas [...] 

Agora é que está crescendo mais o quantitativo de meninas que estão fazendo 

Mecânica, principalmente na modalidade do curso integrado. Porque como é Ensino 

Médio integrado ao Ensino Técnico, eu acredito que elas venham mais à procura do 

Ensino Médio do que propriamente da educação profissional. Então, a gente tem 
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uma demanda relativamente significativa de meninas na Mecânica na forma 

integrada. Nas formas concomitante e subsequente, que são oferecidas nos turnos 

vespertino e noturno, a gente tem menos menina. Tem turma que não tem 

nenhuma!” 

O aluno Chico, de Mecânica, falou de um suposto perfil masculino que a escola 

traçava. Mas, também falou de uma mudança que já havia começado e que poderia 

se intensificar: 

“Eu acho que pelo conteúdo, tem muito menino. Não sei se é pelo fato de o 

conteúdo ser técnico, essas coisas, eu acho que a escola traça um perfil um pouco 

mais masculino... Pela quantidade de homens também. Mas, eu acho que isso está 

mudando, porque tem aumentado o número de meninas nas turmas. Isso está para 

mudar. Talvez demore um pouco, assim. Mas, talvez um dia chegue a ser igual entre 

homens e mulheres”, Chico disse, por fim. 
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5 À GUISA DE UMA (IN)CONCLUSÃO... 

 

O Campus Enlaces fora projetado, desde a sua origem, para ser um lugar de 

homens, “masculino”. Entretanto, outros sujeitos abriram brechas e forçaram suas 

portas, a fim de habitá-lo e transformá-lo. Longe de ser um lugar homogêneo e 

monolítico, o Campus Enlaces é um espaço cada vez mais plural, heterogêneo, 

complexo, múltiplo; o campus está enlaçando as diferenças e sendo enlaçado por 

elas. 

As incertezas e as instabilidades das novas dinâmicas sociais desestabilizam 

lugares de poder e, com isso, levantam-se xs fundamentalistas amedrontadxs com 

tudo que lhes possa ser considerado “diferente”, “estranhx”, “exterior”. Xs 

conservadorxs, a fim de proteger seus lugares e suas certezas, atualizam antigos 

preconceitos, fascismos, ódio ao que é diferente. Assim sendo, quanto mais plurais, 

fraturados e híbridos forem os sujeitos que praticam os currículos do Ifes, mais 

intensas e frequentes serão as tentativas de reiterar o Campus Enlaces como lugar 

do próprio, estável, imóvel. A ficção de tal estabilidade, neste caso, é construída pelo 

discurso hegemônico (ali negociado), que tenta manter a escola na condição de 

lugar masculino. 

Nas imagensnarrativas produzidas, houve um constante acordo quanto às 

características do Campus Enlaces e de sxxs habitantes nesse sentido. Não é de se 

estranhar que as características de “homem” produzidas nas imagensnarrativas 

(racional, profissional, bruto) foram semelhantes ou exatamente as mesmas das 

produções sobre a identidade do Campus Enlaces. Se há imagensnarrativas de 

homens racionais, fortes, objetivos há, paralelo a isso, imagensnarrativas da escola 

como lugar que prioriza, fabrica tais sujeitos dotados dessas qualidades (ditas 

masculinas!). Essas são as práticas discursivas e os regimes de verdade que estão, 

a todo tempo, construindo o Enlaces como um “centro” feito por homens e para 

homens. 

Atentxs aos jogos de poder, aprendemos a pensar com Foucault que as verdades 

são fabricações, invenções discursivas. O padrão fixado pelo discurso hegemônico 
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é, pois, uma ficção. Quaisquer atualizações de uma identidade central (masculina, 

heterossexual e branca) em cujas margens habitem xs diferentes, xs desviantes, é 

uma verdade negociada e atualizada. Desse modo, o que fora acordado/fixado como 

padrão ou “centro” – em cujas periferias habitem xs diferentes, xs outrxs (mulheres 

de todas as opções sexuais possíveis e homens não heterossexuais) – são 

construções. O centro e as margens são, portanto, ficções, efeitos de poder. Como 

Louro (2003) destaca, 

O centro, materializado pela cultura e pela existência do homem branco 
ocidental, heterossexual e de classe média, passa a ser desafiado e 
contestado. Portanto, muito mais do que um sujeito, o que passa a ser 
questionado é toda uma noção de cultura, ciência, arte, ética, estética, 
educação que, associada a esta identidade, vem usufruindo, ao longo dos 
tempos, de um modo praticamente inabalável, a posição privilegiada em 
torno da qual tudo mais gravita [...] É necessário admitir, ainda, que o 
questionamento de sistemas e instituições, práticas e sujeitos solidamente 
estabelecidos na posição central, que hoje é levado a efeito, não implica 
negar que o centro permanece como uma atraente ficção de ordem e de 
unidade. O importante é reconhecer que isso se constitui num a ficção. 
A universalidade e a estabilidade desse lugar centr al resultam de uma 
história que tem sido constantemente reiterada – e por isso parece tão 
verdadeira – do mesmo modo que a posição do ex-cênt rico não passa 
de uma elaboração que integra esta mesma história  (LOURO, 2003, p. 
42 e 43, grifos nossos). 

Assim, nas imagensnarrativas produzidas com os sujeitos do Ifes, percebemos o 

Campus Enlaces, como lugar, masculino. O discurso hegemônico cria uma 

identidade homogênea para o campus: lugar das Ciências Exatas, do objetivismo, 

do cientificismo, da força física, das relações imparciais, neutras, duras. Quaisquer 

sujeitos ex-cêntricos, periféricos, marginais que queiram ali sobreviver deveriam, 

segundo esse discurso, supostamente “aprender” esses modos de ser masculinos. 

Mas, ainda que tentassem se adequar a esses padrões, as mulheres (e não só elas, 

mas também tantos outros sujeitos!) se desviam. O discurso hegemônico tentou 

fixar-lhes um lugar periférico, nas margens. Por serem mulheres, elas já são a 

alteridade, x anormal, x diferente. Mesmo que fossem mulheres com características 

e performances ditas masculinas; ainda assim seriam mulheres; ainda se 

desviariam; ainda seriam vistas como diferentes e/ou anormais, porque vivem nas 

fronteiras. 

Os modos de ser das diferentes mulheres do Campus Enlaces (cujas identidades 

são plurais e fraturadas) escapam e resistem (reexistem) às normas do discurso 

homogeneizante. As lutas pela palavra, pelo poder, estão no emaranhado das redes 
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de saberes e poderes do campus. Há tentativas de controle, de normatização de um 

modo de ser mulher ali. Em muitas das imagensnarrativas produzidas tanto por 

meninas quanto por meninos, tanto por alunxs quanto por servidorxs, ainda há uma 

negociação de certos elementos que marquem a mulher na condição de alguém 

essencialmente diferente do homem (sua alteridade, sua margem). Há, entretanto, 

outras produções que inventam a mulher e o que é acordado como feminino como 

ser legítimx, modos de ser legítimos. Dessas práticas discursivas, destaco as falas 

e/ou as vivências da pedagoga Valentina, da aluna do curso Técnico Integrado em 

Mecânica, Hazel, e das alunas do curso Técnico Integrado em Edificações da Tribo 

do Cuidado de Si e dx Outrx. No vivido, na imanência, essas mulheres subvertem as 

lógicas sexistas, visibilizam as experiências ditas femininas; valorizam os afetos. 

Não jogam o jogo de falar grosso. Utilizam-se de táticasestratégias outras: 

apropriam-se ou não do que é acordado como feminino para inventar suas próprias 

estéticas de existência e habitar o Enlaces, transformando-o, criando nele outras 

verdades, outras possibilidades. 

Para Louro (2001), as chamadas “minorias sexuais” – entre elas, as mulheres – 

estão cada vez mais visíveis. Essa visibilidade cada vez maior daquelxs que vivem 

às margens, nas fronteiras, traz consigo mais tensões. Segundo a autora, o embate 

entre as minorias sexuais e xs conservadorxs – consequência da visibilidade das 

margens – se intensificará, o que merece atenção especial de estudiosxs culturais e 

educadorxs. As mulheres estão a ocupar cada vez mais o Ifes e essa ocupação será 

ainda mais plural, fraturada e complexa. Essas presenças têm potencializado o Ifes 

e a educação capixaba na construção de outrxs discursospráticas na educação 

profissionalizante capixaba. Sem o intuito de colocar um “ponto final” nessa 

discussão, trago os “pontos de exclamação” de sujeitos que produziram 

imagensnarrativas de um Ifes mais bonito, plural. Retomo a narrativa do aluno de 

Mecânica, Chico, que vislumbrou um Ifes ocupado de forma mais “sexualmente” 

igualitária e previu, ainda, que isso não demoraria para acontecer. E, por fim, me 

aproprio do sentimento narrado pela aluna de Mecânica, Hazel quanto a todas essas 

transformações nas relações de gênero e, em especial, dos lugares que as mulheres 

têm ocupado:  

“Está mudando de maneira feroz. Eu acho que eu não teria outra palavra!” 
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ANEXO A 

Matriz Curricular do Curso Técnico Integrado em Edi ficações 
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ANEXO B 

Matriz Curricular do Curso Técnico Integrado em Mec ânica 

 
 

CARACTERÍSTICA: REGIME MODULAR CARGA HORÁRIA: 1.200 HOR AS  

MÓDULO I 

DISCIPLINAS AULAS 
SEMANAIS 

AULAS 
SEMESTRAIS 

CH 
MÓDULO 

Desenho Mecânico I 3 48 36 

Controle Dimensional 3 48 36 

Eletroeletrônica Aplicada 5 80 60 

Elementos de Máquinas  2 32 24 

Tecnologia dos Materiais I 3 48 36 

Mecânica Técnica 5 80 60 

Informática Aplicada 2 32 24 

Redação Técnica  2 32 24 

SUBTOTAL 25 400 300 

MÓDULO II 

Desenho Mecânico II 5 80 60 

Fabricação Mecânica I 6 96 72 

Manutenção Mecânica I 3 48 36 

Máquinas Térmicas I 4 64 48 

Tecnologia dos Materiais II 5 80 60 

Legislação Trabalhista 2 32 24 

SUBTOTAL 25  400 300 

MÓDULO III 
 

Desenho Auxiliado por Computador 2 32 24 

Fabricação Mecânica II 10 160 120 

Manutenção Mecânica II 3 48 36 

Tecnologia da Soldagem 3 48 36 

Ensaios de Materiais 5 80 60 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde  2 32 24 

SUBTOTAL 25 400 300 

MÓDULO IV 

Caldeiraria e Tubulação Industrial 5 80 60 

Manutenção Mecânica III 3 48 36 

Lubrificação 3 48 36 

Hidráulica e Pneumática  5 80 60 

Máquinas Térmicas II 4 64 48 

Planejamento e Cont. da Manutenção 3 48 36 

Fundamentos da Administração 2 32 24 

SUBTOTAL 25 400 300 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1.600 1.200 

Estágio 480h 
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ANEXO C 

Autorização do Diretor-Geral do Campus Vitória 
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APÊNDICE A 

Carta de Solicitação para Realização da Pesquisa no  

Campus Vitória 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDE RAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (Ifes) – RICARDO PAI VA – CAMPUS VITÓRIA/ES. 

 

Eu, GABRIELA FREIRE OLIVEIRA , brasileira, solteira, servidora pública federal, Professora do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE no. 1816624, inscrita no CPF sob o nº 

099.068.987-55 e no RG sob o nº 2.032.394-ES, recentemente transferida para desempenhar as 

minhas funções no Campus Venda Nova do Imigrante através da Portaria no 183, de 20 de janeiro de 

2012, venho mui respeitosamente perante Vossa Senhoria requerer o que se segue: 

Visando contribuir cada vez mais para a qualidade do meu trabalho no Ifes, não tenho medido 

esforços para desenvolver a minha formação continuada, estando, assim, matriculada e cursando o 

Mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com horário especial para 

estudante concedido pelo Ifes através da Portaria no 225, de 26 de agosto de 2011 .  

A fim de, também, poder contribuir com o desenvolvimento de pesquisas no Ifes e representar esta 

honrosa Instituição, com publicações e apresentações de trabalhos acadêmicos, nos eventos 

nacionais e internacionais na área de Educação, venho através desta manifestar a minha vontade de 

desenvolver pesquisa no Campus Vitória.  

É nesse sentido, Exímio Diretor, que solicito autorização para estudar as práticas curriculares dos 

corpos docente e discente deste campus, através de observação de aulas, produção de dados por 

meio de questionários, entrevistas, entre outros instrumentos metodológicos necessários à pesquisa 

com o cotidiano escolar do Ifes – Campus Vitória. É importante ressaltar que, uma vez que Vossa 

Senhoria autorize o desenvolvimento de minha pesquisa neste campus, solicitarei, de forma 

semelhante, a autorização por escrito de todos aqueles que vierem a participar do referido estudo. 

 

Nestes termos, 

Peço e Espero Deferimento. 

 

Gabriela Freire Oliveira 
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APÊNDICE B 

Carta de Consentimento Livre e Esclarecimento 

para as Mães e os Pais 
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APÊNDICE C 

Carta de Consentimento para Servidorxs 
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APÊNDICE D 

Questionário 

 
 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “IMAGENSNARRATIVAS DE ‘MULHER’ 
PRODUZIDAS POR SUJEITOS PRATICANTES DO IFES”. Pedimos a sua colaboração através do 
preenchimento deste, além de sua sinceridade nas respostas. Sua identidade será resguardada. 
Caso queira se identificar, pedimos que faça uso de um pseudônimo, nome fictício. Agradecemos a 
sua colaboração! 
 
1. CARACTERIZAÇÃO DA/O ENTREVISTADA/O 
 
1.1. Sexo:  ( ) F  ( ) M 

1.2. Idade: ______________________________ 

1.3. Curso: _____________________________________________________________________ 

1.4. Cidade onde reside: __________________________________________________________ 

1.5. Além de estudar, você trabalha fora e/ou realiza algum estágio? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 
1.6. Caso você tenha respondido “sim” à pergunta acima, o trabalho que você desempenha tem a 

ver com o curso que você está fazendo no Ifes? Você diria que há mais homens ou mulheres 
em seu ambiente de trabalho? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. PERCEPÇÕES SOBRE A QUESTÃO DE GÊNERO 
 
2.1. Para você, quais são as diferenças que marcam o que é ser homem e o que é ser mulher em 

nossa sociedade? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

2.2. Que palavras você associa a mulher? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.3. Que palavras você associa a homem? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.4. Você se considera sexista? Por quê (não)? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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2.5. Você acredita que haja algum tipo de discriminação quanto ao sexo do/a profissional no 
mercado de trabalho em sua área? Justifique. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.6. Em sua casa, os trabalhos domésticos são geralmente desempenhados: 

( ) Pelas mulheres. 
( ) Pelos homens. 
( ) Por ambos os sexos, sem quaisquer distinções. 

 
2.7. Quais são as imagens de mulheres que você geralmente observa na televisão, no cinema e 

nas revistas? De forma geral, você considera essas imagens positivas ou negativas para as 
mulheres? Justifique a sua resposta. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.8. Você já presenciou alguma situação em que alguém agiu com machismo com você ou com 

alguma pessoa que você conhece? Como? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2.9.  Você percebe machismo nos comentários postados nas redes sociais, nos anúncios 

publicitários, nas mídias em geral? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. PERCEPÇÕES SOBRE A QUESTÃO DE GÊNERO NOS COTIDIANOS ESCOLARES DO 

Ifes 
 
3.1. Em seu curso, você diria que há mais alunas ou alunos? Caso haja mais estudantes de um 

determinado sexo, por que você acredita que isso aconteça? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.2. Você considera que haja cursos predominantemente masculinos ou femininos no Ifes? Em 

caso afirmativo, tal informação foi importante para a escolha do curso que você faz? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.3. Você percebe algum tipo de tratamento diferenciado que a sua turma dê aos professores em 

relação às professoras? Em caso afirmativo, que tipo de diferenciações são essas? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.4. Você já observou algum tipo de tratamento diferenciado conferido aos alunos em relação às 

alunas? Em caso afirmativo, que tipo de diferenciações são essas? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.5. Em sua opinião, quem conversa mais em sua turma durante as aulas: 

( ) As alunas. 
( ) Os alunos. 
( ) Ambos conversam bastante. 
( ) Ambos conversam pouco. 
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3.6. Você diria que quem estuda mais fora do horário de aulas:  
( ) As alunas. 
( ) Os alunos. 
( ) Ambos estudam bastante. 
( ) Ambos estudam de maneira insuficiente. 

 
3.7. Você considera os livros didáticos sexistas? Explique. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.8. Você considera a Língua Portuguesa sexista? E a Língua Inglesa? Por quê (não)? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.9. As/os professoras/es e/ou a sua Instituição de ensino têm abordado a questão de gênero nas 

aulas, nos eventos, em suas falas? Como? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data: ___/___/_____ 
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APÊNDICE E 

Conversas com os sujeitos participantes da pesquisa  

 

 

O conteúdo deste “Apêndice E” segue em CD-ROM, anexado a este documento; 

contém as entrevistas e respectivas respostas dxs participantes da pesquisa. 

 


