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Resumo 

 

Esta pesquisa objetivou compreender as vivências de feminilidade nos cursos técnicos de 

edificações e eletrotécnica ofertados em uma instituição de educação profissionalizante 

na cidade de Manaus, com a finalidade de relacionar tais vivências para a construção das 

feminilidades. Para tanto, esse estudo teve caráter exploratório com enfoque qualitativo, 

e adotou como metodologia um questionário semiestruturado para 6 participantes 

voluntárias, estudantes dos cursos pesquisados e colaboradoras da instituição que 

convivem diariamente com as turmas, além de visitas em sala de aula para registar o 

diário de campo. As visitações e os depoimentos coletados, possibilitaram alcançar os 

objetivos e obter informações válidas para compreender os aspectos vivenciais das 

feminilidades onde o gênero masculino tornou-se predominante.  
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Abstract 

This research aimed to understand the experiences of femininity in building and 

electrotechnology courses offered in a certification institute in Manaus city, in order to 

relate these experiences to the construction of femininity. Therefore, this study was 

exploratory with qualitative approach, and it adopted a semi-structured questionnaire as 

a methodology to survey six voluntary participants, students of the surveyed courses and 

collaborators of the institute who live daily with the classes, as well as visits in the 

classroom to register in the field diary. The visitations and reports collected will allow 

the achievement of the objectives and they will obtain valid information to understand 

the experiential aspects of femininity in a place where the male genre became prevalent.  

 

Keywords: Socio-historical psychology; genre; femininity. 

 

  



INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa trata-se de um projeto de iniciação científica subsidiada e 

incentiva pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM, tendo como campo de 

pesquisa uma instituição no município de Manaus. Deste modo, a pesquisa teve como 

proposta compreensão das vivências de feminilidades em uma Instituição de formação 

técnica profissionalizante no Município de Manaus/Amazonas. Assim, o objetivo geral 

desse trabalho, é compreender as vivências de feminilidades que se constroem em cursos 

de formação técnica de uma Instituição de Educação Profissional no Município de 

Manaus/Amazonas. E como objetivos específicos, identificar nos espaços destinados à 

formação técnica profissionalizante com relevância presença do gênero masculino, como 

acontecem as vivências de feminilidade entre os gêneros, e, analisar nesses espaços como 

ocorrem as performances de gênero feminino em determinados cursos com 

predominância de estudantes do gênero masculino. 

A pesquisa fundamentou-se na abordagem Sócio-histórica, desenvolvida por 

Vygotsky, a qual favorece a caracterização dos aspectos tipicamente humanos do 

comportamento, possibilitando a construção de hipóteses e a construção das vivências de 

feminilidades e de como estas se desenvolvem ao longo da história, visto que o sujeito 

transforma e é transformador social.   

Essa abordagem tem em sua base epistemológica apoio no materialismo dialético, 

compreendendo o ser humano como multideterminado e envolvido em um processo de 

relações e construções sociais complexas, portanto, é na relação com o outro que as 

relações de gênero são construídas e se constroem num movimento dialético. (Rosa, 

2002) 

Vygotsky (1988) aponta que o homem é um ser histórico, social e cultural. Nesse 

sentido, carrega a ideai de um homem construído pela cultura que ele próprio cria, bem 

como pelas interações sociais que é submetido. Para as interações sociais, Vygotsky 

ressalta o instrumento da linguagem, onde é utilizado como ponto de intermediação para 

a construção das relações sociais, construções subjetivas acerca das relações sendo 

determinado e determinante de outros indivíduos e nos processos das produções das 

performances de gênero, tanto feminina quanto masculina. 

A construção do gênero feminino para Oliveira e Knöner (2005) é considerada 

também como uma construção social. Ao especular as diferenças nas relações entre 

homem e mulher, observa que essas mudam de acordo com as sociedades e culturas, 

mesmo dentro de uma mesma sociedade. Assim, o conceito de construção de sentidos de 

feminilidade abrange diversos componentes como identidade, valores, regras, normas, 

comportamento, entre outros, logo, são construídas pelas sociedades, não são fixas, mas 

sim dinâmicas e flexíveis.  

Para compreender o processo das vivências de feminilidades, partimos da 

inquietação sobre a ideia de que ser “mulher”, nada mais é do que se comportar conforme 

as pessoas em sociedade acreditam que é ser feminino, negando o processo, negando as 



relações subjetivas e naturalizando o “tornar-se”. Partimos então, da compreensão de que 

vivenciar a feminilidade não significa ser biologicamente mulher, mas um processo 

dialético de construção das relações de gênero.  

A mulher da pós-modernidade pode ser compreendida pelas diversas 

transformações sociais que implicam de maneira direta no seu modo de agir, assim como 

nas articulações de gênero, produções de relações familiares que podem ser articulados a 

partir das mudanças e distinções que esse contexto sócio-histórico exige. Isto se dá em 

movimentos dialéticos como \homogeneidade-diversidade, produção-criação e consumo-

reprodução, que são características próprias deste contexto pós-moderno (Oliveira, 2010). 

Para Aguiar (1997) o gênero feminino, por muitos anos, de alguma maneira mais 

ou menos visível, foi discriminada e segregada da coletividade que conduzia os caminhos 

do progresso econômico, social e político brasileiro, demonstrando que ainda 

pertencemos em uma sociedade paternalista, baseada em relações de poder ou autoridade 

paterna do homem. 

Assim, o mercado de trabalho não funciona diferente dessa premissa. Parte 

também da ideia de segregação na oferta e desvalorização da mão de obra em diversos 

sentidos, mas como principal fator o valor remuneratório. Portanto, foi observado na 

pesquisa que as relações de poder são exercidas por complexos mecanismos de controle 

social que oprimem e marginalizam as mulheres.  

A nossa sociedade é permeada pelas exigências de um olhar crítico para o atual 

modelo societário, especificamente sob a ótica econômica. Este processo gerou nas 

mulheres a busca por profissionalização, compreendendo que as exigências do mercado 

de trabalho estão cada vez maiores. Participar desse processo foi uma conquista fruto da 

luta pela liberdade para o exercício de seus direitos civis e trabalhistas, exercendo assim, 

a cidadania.  

Apesar das muitas conquistas alcançadas nas últimas décadas, ainda existem 

inúmeros desafios a serem rompidos para que as relações de gênero existentes no mundo 

do trabalho, no acesso a escolarização e nas vivências sociais possam ser consideradas 

relações de igualdade. O acesso à escolarização no Brasil foi privilégio de poucos durante 

muito tempo na história da educação brasileira.   

Com isto, surgiram as seguintes questões: Os espaços destinados à formação 

técnica profissionalizante são capazes de possibilitar vivências de feminilidades? Como 

tais espaços de formação se relacionam com as performances de gênero feminino?  

É necessário trazer a discussão ou tornar público aspectos femininos que ficam 

ocultos na subjetividade ou recluso na vida cotidiana. O estudo carrega uma proposta de 

construção de novos processos de subjetivação acerca das vivências de feminilidade, 

especificamente, a amazonense.  

Dessa forma, o dilema sobre o papel da Instituição educacional técnica 

profissionalizante com o objetivo de capacitar o indivíduo para um trabalho, traz 

discussões e reflexões acerca das diversidades dos gêneros, bem como uma formação 



integradora que possibilite o rompimento das dicotomias entre os trabalhos 

domésticos/profissionais, mulheres/homens e trabalhos intelectuais/trabalhos manuais. 

Com isto, tem como principal premissa a contribuição para a produção de 

conhecimento, o que pode auxiliar as políticas públicas e demais intervenções sociais a 

considerarem quem são as feminilidades amazonenses e favorecer que essas identidades 

sejam vivenciadas a partir de performances mais libertadoras, assim como contribuir para 

os estudos das relações de gênero, desenvolvimento de autonomia no mercado de trabalho 

e renda. 

MÉTODO 

O presente estudo está baseado na abordagem qualitativa, tendo em vista a 

necessidade em lançar um olhar abrangente para a problemática de gênero e suas 

implicações na construção das feminilidades. Além disso, procurou entender os processos 

de subjetivação na compreensão das implicações na construção de sentidos de 

feminilidade, por meio da educação familiar Amazonense e os seus dados sócio-

históricos. Foi realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratório, com enfoque 

qualitativo. A pesquisa exploratória, segundo Gil (2008), proporciona uma maior 

familiaridade com o problema, no intuito de torná-lo mais explícito na construção de 

hipóteses. 

 

Participantes da Pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada no Centro Educacional – Grupo Literatus, uma vez que 

atuam no estado do Amazonas desde 1991 em diferentes modalidades de ensino, entre 

eles a formação técnica profissional. Assim, as participantes da pesquisa foram 6 

mulheres - idade acima dos 18 anos – alunas matriculadas em cursos profissionalizantes 

e colaboradoras da instituição que mantêm contato com os alunos e professores. A 

pesquisa foi realizada em duas turmas, edificações e a eletrotécnica. Cabe ressaltar que 

para o critério de exclusão foi considerado a não assinatura do TCLE e a não disposição 

da participante para responder totalmente a entrevista da pesquisa. 

 

Instrumentos de Pesquisa – Entrevista Semiestruturada 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 

com as estudantes do sexo feminino dos cursos de eletrotécnica e edificações e com as 

colaboradoras da instituição, totalizando 6 entrevistas. Para Queiroz (1988), a entrevista 

semiestruturada permite um diálogo continuado entre o entrevistado e o pesquisador, 

sendo essa norteada de acordo com os objetivos das pesquisas. Os depoimentos realizados 

foram de cunho narrativo, gravados e transcritos integralmente de acordo com a 

entrevista. 



 

Procedimentos e Etapas da pesquisa 

 

Os procedimentos metodológicos foram delineados considerando a dinamicidade 

do fenômeno pesquisado, assim seguiu em tais etapas: formalização do estudo  por meio 

de uma autorização do Centro de Ensino Literatus para utilização do espaço para a coleta 

de dados, ressaltando que a coleta foi somente realizada após permissão do CEP/UFAM; 

observação na sala de aula sobre as relações estabelecidas; convite para participação da 

pesquisa; aplicação das entrevistas, sendo as alunas conduzidas para uma sala disponível 

para essa finalidade.  

Em relação aos procedimentos para análise, os dados coletados na observação em 

sala de aula e nas entrevistas, foram transcritos integralmente. Para análise, foi utilizado 

o método Núcleo de Significação estruturado por Aguiar e Ozella (2006), permitiu 

compreender a fala ou a vivência da participante, mas não somente pela estruturação das 

palavras, mas na compreensão ampla dos pensamentos e significados da fala.  

Para que fosse possível a utilização desse método, foi necessário cumprir estes 

procedimentos: pré-análise ou pré-indicadores por meio de uma leitura minuciosa sobre 

o material transcrito; construção dos indicadores e conteúdos temáticos que permitiram 

aglutinar os pré-indicadores; construção e análise dos núcleos de significação que 

possibilitaram o processo de articulação, que resultou na estruturação dos núcleos de 

significação. 

RESULTADOS 

As primeiras informações relevantes para a pesquisa, foram coletadas por meio de 

observação e escrita no diário de campo. Para tanto, foram realizadas três visitas por 

turma, em seus respectivos horários de aula e intervalo. Durante esse período foi possível 

observar as características das pessoas que mais participavam das aulas. Tanto as 

mulheres como os homens demonstravam o interesse em aprender, e algumas delas 

ajudavam os rapazes na resolução de exercícios, porém, por algum motivo os que mais 

interagiam com os professores eram os homens. 

Durante as visitas, foi possível dialogar com as participantes da pesquisa e 

conhecer melhor a sua história de vida, alguns desafios enfrentados em sala e a sua 

expectativa com o curso. Da mesma forma, a pesquisadora estabeleceu diálogo com os 

rapazes, pois em sua maioria tinham curiosidade em relação à pesquisa, a formação da 

pesquisadora ou se era uma nova estudante na sala. 

Na observação, as feminilidades estabeleciam bons relacionamentos com os 

rapazes, mas foi no diálogo informal e na entrevista que algumas participantes relataram 

outra vivência. Na conversa durante o intervalo, uma das integrantes da pesquisa relatou 

uma experiência de assédio em sala de aula, mas não compartilhou esta ocorrência 

durante a entrevista gravada. 



Após as observações dentro e fora de sala, os diálogos informais e os diálogos por 

meio de entrevista gravada, foi possível identificar os núcleos de significação, destacados 

como: a herança patriarcal presente na vivência das feminilidades, que por consequência 

subestimam a sua capacidade; as dificuldades financeiras e por conta disso, o adiamento 

para uma realização profissional de ensino superior; a perplexidade dos seus pares diante 

da escolha pelo curso; o empenho das participantes para dominar uma posição social, que 

desta forma, foi visto o trabalho como parte integradora da sua feminilidade. Esses temas 

foram divididos em três itens na discussão e o último está relacionado às notas da 

pesquisadora. 

DISCUSSÃO 

O Processo Histórico da Mulher no Mercado de Trabalho 

  

A trajetória da mulher está relacionada com uma cultura masculina que se faz 

presente na sociedade. Embora as mulheres tenham conquistado maior igualdade em 

algumas áreas, há outras que ainda precisam ser questionadas para que as relações de 

gênero sejam mais igualitárias e os direitos sejam iguais. Para tanto, é necessário 

compreender as ações do Estado na tentativa de estabilizar as suas relações com a 

população trabalhadora. 

Duas décadas após a abolição da escravidão, no início do século XX, os 

trabalhadores no Brasil, passavam por um processo de construção de cidadania, que só 

era reconhecida por meio do trabalho. Nessa época, as condições impostas nas indústrias 

não valorizavam a pessoa, assim os trabalhadores passaram a buscar reivindicação dos 

seus direitos trabalhistas e proteção previdenciária. (Priore, 2004). 

Com esses objetivos, em 1907 conquistaram a fixação da jornada de trabalho, 

repouso semanal, condições apropriadas de higiene na empresa, entre outros devido a 

liberdade sindical. Contudo, essas reivindicações beneficiavam apenas os homens e tão 

pouco as condições de trabalho das mulheres, assim como outras atividades fora da 

fábrica. (Priore, 2004).  

Nessa época, o homem era visto como o único ser social, onde o trabalho 

produtivo masculino possuía considerada valorização na sociedade. Para modificar a 

antiga imagem desprestigiada do trabalho escravo, foi substituída pela projeção do 

homem trabalhador, o que contribuiu para tirar de vista quase por completo as péssimas 

condições de trabalho que as mulheres eram submetidas. Delphy (2015), comenta que 

muitas vezes a contribuição social das trabalhadoras limitava-se ao equilíbrio doméstico 

familiar, pois na maioria das vezes não tinham reconhecimento como parte da população 

economicamente ativa. 

Por mais que houvesse tais mecanismos de invisibilizar a mulher, no ano de 1932 

as mulheres conseguiram o direito de voto. Em aproximadamente 1918, começaram a 

intensificar o engajamento pela conquista de direitos políticos através de uma organização 



chamada Liga pelo Progresso Feminino, que em 1922 converteu-se na Federação 

Brasileira para o Progresso Feminista e organizou, no Rio de Janeiro, o I Congresso 

Internacional Feminista. Por meio de tais organizações e pela luta justa que elas 

desempenharam, é que foi possível a conquista do direito de voto. Araújo (2003). 

Sobre o tema do trabalho doméstico, Zirbel (2007) relata que este produziu 

diversos estudos que se aliavam a temas, como: jornada de trabalho, divisão sexual do 

trabalho e o papel da mulher na família. Assim, estudos sobre as mulheres camponesas, 

revelavam que os problemas de desigualdade trabalhista estavam vinculados à estrutura 

familiar, pois, o trabalho doméstico era visto como um complemento e de pouco valor 

econômico. As atividades no campo também eram desvalorizadas pelo pai e/ ou 

companheiro, ainda que fossem remuneradas. Por sua vez, o mercado de trabalho 

reproduziria a mesma opressão às mulheres, ao colocar sobre elas um chefe que as 

impediriam de progredir profissionalmente.  

No decorrer dos anos, no período de 60, a maior parte da população era rural e 

não contava com um trabalho de assalariamento estável. Mesmo nos centros urbanos, as 

oportunidades de emprego não costumavam contar com o salário formal, e essa condição 

desvalorizava o homem, pois até o golpe militar de 1964 no Brasil, o entendimento de 

cidadania estava vinculado ao emprego urbano, estável e assalariado, tal que priorizava a 

produção na fábrica e mantinha como privilegiadas as interações entre os grandes 

empresários e trabalhadores. Apesar do avanço nessas relações, a maioria dos 

trabalhadores eram excluídos. (Priore, 2004). 

O baixo reconhecimento social cresceu a medida em que outros governos vieram 

após o golpe de 1964. Delphy (2015) aponta que para buscar a aceitabilidade das camadas 

mais populares, os militares organizaram alguns programas como a assistência médico-

hospitalar, habilitação e alfabetização. No entanto, essas políticas reafirmaram as 

desigualdades entre homens e mulheres, pois o público alvo eram as famílias que tinham 

como única autoridade reconhecida o chefe de família, e este representava unicamente as 

exigências e necessidades dos seus familiares. 

É provável que devido ao caráter autoritário do governo militar do Brasil, os 

sindicatos começaram a introduzir propostas políticas que priorizavam reestabelecer a 

democracia nas relações de trabalho e sindicais, todavia, em segundo plano estavam a 

reprodução social da família e as condições de vida. 

Ainda nos anos 60 o Estado permaneceu com as assistências e programas sociais 

com a mesma filosofia dos governos anteriores, que beneficiavam a família 

institucionalmente constituída com o chefe de família e algumas categorias de 

profissionais; nesse sentido as mulheres continuavam sendo contempladas indiretamente 

como cidadãs. (Delphy, 2015).  

Visto a necessidade de repensar a divisão sexual no trabalho, o grupo de 

feministas, grupo de mulheres trabalhadoras, organizações sindicais, partidos e setores 

que administravam o Estado passaram a se reunir. Aos poucos, esse movimento tomou 



força e novos relatos sobre discriminação sexual saíram do âmbito doméstico e se 

tornaram fontes de denúncia e reivindicação para conquistar novos direitos. Contudo, por 

muito tempo achavam que seria difícil incentivar as mulheres trabalhadoras, pois a sua 

inserção no mercado de trabalho era considerada irregular e provisória.  

Não somente tal condição, mas havia ainda, a convicção de que as mulheres rurais 

- as que tiveram maior dificuldade para iniciar esse movimento - fossem as principais 

responsáveis em reproduzir histórico e culturalmente uma tradição de valores patriarcais 

na sociedade, entretanto foi comprovado que tais pensamentos não estavam de acordo 

com a realidade da época, segundo as pesquisas realizadas por acadêmicos e militantes. 

(Delphy, 2015). 

Mais uma vez fica evidente responsabilizar a mulher mediante a sua condição 

social, economicamente desfavorável em uma sociedade patriarcal, a aceitação natural de 

uma posição pacífica frente às mulheres que fazem parte de um contexto rural. Por mais 

que as condições restritivas sobre o trabalho da mulher e sua desvalorização frente a 

economia perdura nos dias atuais, ainda é marcante o discurso da superioridade 

masculina, como observado nas seguintes falas de duas funcionárias da instituição que 

mantêm contato contínuo com os estudantes dos cursos pesquisados:  

 

’’Eles sempre acham que a gente não sabe, que a gente é mulher, 

que não sabe nada de eletrotécnica, nada de mecânica e sabe nada 

de laboratório’’ (M.S.R); 

 

’’Porque querendo ou não os homens acham que as mulheres não 

são pra essa área, meio que não pode bater de frente com eles’’ 

(H.S.R).                            

 

Fica evidente nos depoimentos das participantes da pesquisa, que mesmo nos dias 

atuais, com tantos direitos adquiridos, ainda é possível perceber a mulher idealizada como 

um ser limitado em relação as competências em áreas do conhecimento eminentemente 

masculina. Alves e Pitanguy (1991, p. 56) apresentam tal posição como se fosse uma 

naturalização histórica dessa desigualdade entre gênero, ao afirmarem que “(...) os 

teóricos da discriminação do sexo apelam para a ‘natureza’ da mulher para justificar sua 

posição social subalterna”. 

A exemplo do exposto, no campo de pesquisa Literatus, turma de Edificações, 

houve a apresentação de um seminário com o título ’’Direito do Trabalho da Mulher’’. 

Por meio dos discursos dos estudantes do sexo masculino, ainda é visível a necessidade 

de comprovação por parte da mulher de que é capaz de executar atividades laborais de 

maioria masculina. Apesar dos avanços sociais, a cultura patriarcal continua ainda muito 

enraizada na sociedade contemporânea e é preciso ainda, militar por igualdade de trabalho 

e mostrar que todos possuem capacidade para realizar as atividades que escolheram. 



Alguns estudos sobre a história das mulheres mostram uma pessoa frágil que 

depende totalmente de uma figura masculina, principalmente do âmbito rural, onde 

algumas informações levam mais tempo para serem recebidas. Porém, alguns desses 

estudos tem ocultado uma realidade de que as mulheres rurais têm uma participação 

produtiva intensa de jornada de trabalho e com baixa remuneração. Além disso, elas 

tornaram público os seus protestos e abaixo-assinados para conquistarem a sua 

participação em outras atividades de poder.  

Na tentativa de explicar a subordinação das mulheres perante um sistema de 

dominação masculina, foi utilizado pelo feminismo radical no final do século XIX, o 

termo patriarcado, o qual assume uma conotação política. Para elas, é um sistema de 

poder sexuado que coloca o homem como o ser dominante, com privilégios e controle 

social, assim como o corpo das mulheres. Zirbel (2007) cita como exemplos dessa prática, 

a pornografia, o estupro, a violência doméstica, o assédio sexual, as leis restritas sobre a 

contracepção, a esterilização e o aborto. 

Da mesma forma, as mulheres da região urbana, ainda que mais ’’expostas’’ a 

oportunidades além do contexto do lar, lutam diariamente por reconhecimento social e 

contra os diversos tipos de domínios patriarcais. Goldberg (1989) aponta que o 

patriarcado estaria presente em todas as relações sociais e históricas, sendo o principal 

motivo pela desvalorização atribuída as mulheres e a exclusão das mulheres em todo 

poder. 

Não obstante, essa política esteve presente na fala das entrevistadas como parte 

do que viveram na sua história profissional e nas suas relações com o gênero masculino 

– uma relação de cultura patriarcal e de subestimar o saber e o trabalho da mulher. 

 

’’O meu namorado gosta muito de jogar CS e ele fala que mulher 

não é pra jogar essas coisas, porque mulher por mais que ela 

jogue, por mais que ela saiba jogar, ela não sabe jogar o certo, 

entendeu? É como eu acho que os homens pensam quando ver 

uma mulher trabalhando em eletrotécnica, talvez tenham mais ou 

menos esse pensamento, ‘’ela sabe, mas ela não domina como a 

gente" ‘’ (M.S.R); 

 

’’Chegava e dizia, “ah, mulher, tudo o que a mulher comanda não 

dá certo, pior se vem de fora”’' (A.M.V.M.). 

 

Apesar dessas falas, que põem em dúvida a capacidade da mulher em realizar 

atividades iguais as praticadas por mais tempo pelo gênero masculino, foi observado nas 

visitações em sala de aula que uma aluna de cada turma (eletrotécnica e edificações) 

assumiu um papel de auxiliar os colegas independente do sexo, elas ajudavam na 

resolução de exercícios e, em relação a uma matéria do curso de eletrotécnica, oferecia 



suporte aos colegas para responderem os problemas de física que o professor passava em 

sala. 

Por muitos anos as mulheres no Brasil tiveram acesso restrito à educação primária 

em comparação aos homens, em virtude disso, deram maior valor a escola quando podiam 

adentrar. Notou-se então, que as meninas obtinham maior progresso nas etapas de ensino 

e que concluíam as séries rapidamente. Passados alguns anos, essa disparidade de gênero 

foi modificada, e hoje é possível perceber que a mulher pode adentrar em diversos 

espaços educacionais, porém, a sua escolha permanece ainda predominante nas áreas de 

saúde e educação. 

O Relatório de Monitoramento de Educação Para Todos - EPT Brasil (2008), 

conforme a tabela 1, traz um percentil de mulheres em cada área e considera que 76% 

escolhem Educação, 71% Saúde e Bem-estar, mas apenas 35% escolhem Ciências e 26% 

Engenharia, indústria e construção. 

Tabela 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), 2008. 

 

Surgem, então, alguns questionamentos em relação a escolha profissional entre 

gênero, pois como seria a aceitabilidade social às mulheres que não escolhem as áreas de 

saúde e educação, visto que até estas foram conquistadas com empenho?.  

Em todo o processo de pesquisa, foi evidenciado que nas relações extra classe, a 

não aceitabilidade de mulheres em edificações e eletrotécnica era maior. A relação entre 

os alunos em sala de aula pareceu mais natural, por outro lado, as participantes da 

pesquisa compartilharam que os rapazes tinham necessidade de deixar em evidência a 

superioridade em relação a sua experiência prática. 



Duas participantes da pesquisa, uma cursando técnico em edificações e a outra, 

técnico em eletrotécnica, relataram sobre a aceitabilidade social comparando com 

enfermagem, mas acreditam que todos possuem capacidade para exercer qualquer 

profissão. 

 

''Pode ver que na minha sala são 69 alunos, só três mulheres têm 

na sala aí já é o contrário do de enfermagem que você vê dois ou 

três rapazes cursando enfermagem (...) Acho que é assim, mas vai 

de cada um fazer o que gosta, né? Tem isso também'' (J.R.R.); 

 

''A maioria, assim, eles não aceitam, porque quando eu fui falar o 

que eu escolhi, disseram, “ah, por que tu não faz enfermagem?”, 

porque assim, eles acham que construção não é pra mulher, que a 

construção é baseado para homem por ser um trabalho mais 

pesado'' (A.M.V.M.); 

 

''Não, eu não concordo, porque pra mim é tudo por igual, agora, 

nesse mundo moderno independente se a profissão é mais pro 

homem ou tem mais homem naquela profissão eu acho que não, 

não tem diferença assim, cada um tem a capacidade, o potencial 

pra se dedicar e fazer um trabalho bem feito'' (A.M.V.M.). 

 

Apesar da evolução trabalhista e de ingresso feminino em diversos cursos técnicos 

no século XXI, é possível perceber, ainda, o baixo apoio por sua escolha profissional 

quando este se aplica a áreas de maior conhecimento tecnológico e elevado esforço físico. 

Embora tais realidades, as alunas prosseguem o curso com a confiança no seu potencial, 

em busca de uma formação e um futuro melhor. 

A tomada de decisão por elas estabelecida se assemelha ao que muitas mulheres 

passaram ao longo da história para conquistar novas oportunidades e reconhecimento 

social. Portanto, do mesmo modo que diversos assuntos estranhavam a população no 

século passado e hoje se tornaram comuns (por exemplo: o voto feminino, o uso de 

contraceptivos, esterilização), traz a expectativa de que o gênero feminino será bem aceito 

nas diversas áreas do conhecimento, mas para que isso ocorra, é preciso que haja maiores 

discursões. 

Pelo Relatório de Monitoramento de EPT Brasil (2008), ainda foi encontrado 

disparidade de gênero no ensino superior, mas em favor às mulheres. O Relatório indicou 

que para cada 100 homens haviam 132 mulheres nesse segmento educacional. No entanto, 

quando verificados os cursos que as estudantes se matricularam, havia baixa 

representação nas áreas de engenharia, construção e manufatura, ciências e arquitetura. 

Em contrapartida, alta representação em saúde, bem-estar e educação.  



Hoje, além de não haver disparidade para adentar em um ensino superior ou ensino 

técnico, é esperado que haja igualdade de direitos e que o ambiente educacional 

proporcione condições de integração para homens e mulheres. O item a seguir será o 

objeto de discursão sobre a quem se destina a oferta dos cursos com predominância do 

gênero masculino e como são estabelecidas as suas relações. 

 

As Vivências das Feminilidades no Curso Técnico Profissionalizante  

 

Este item abordará as características de quem procura um curso técnico 

profissionalizante buscando ampliar a compreensão sobre as vivências de feminilidade 

nas áreas de edificação e eletrotécnica, os quais apresentaram um quantitativo maior de 

gênero masculino. Além de discorrer sobre as vivências de feminilidade, fará parte do 

escopo as anotações do diário de campo. 

A pesquisa foi realizada em dois campos da instituição de ensino técnico Literatus. 

O curso de eletrotécnica, situado na Sede da instituição contava com a matrícula de 69 

estudantes, dentre eles 03 mulheres. O curso de edificações por outro lado, localizado no 

Anexo II, dispunha de 34 estudantes do gênero masculino e 04 do gênero feminino. 

Ambas as turmas cursavam no período noturno e tinham boa frequência nas aulas.   

Durante as visitas no Grupo Literatus Educacional, foi observada a grande procura 

por cursos técnicos, bem como um público diversificado entre jovens, adultos e idosos. 

Cabe ressaltar que grandes partes dos adultos que procuraram a formação técnica estavam 

cursando somente como um complemento da sua prática profissional, ou seja, para 

validação técnica do trabalho que já exerce.  

Em encontro com essa informação, um estudo realizado por Winckler e Santagada 

(2012), mostrou que apenas 13% de homens e mulheres entre 18 e 24 anos frequentavam 

a Universidade, entre 2003 e 2007. Em contra partida, os estudantes egressos das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica (IFETs), apresentavam um alcance de 

72% de inserção no mercado de trabalho.  

Neste sentido, o interesse pela formação técnica se dá muitas vezes devido a curta 

duração de curso, a qualificação profissionalizante com um preço mais acessível e a 

rápida inserção no trabalho. Para alguns casos, esses são os motivos em adiar a realização 

de um curso de Ensino Superior:  

                                                                                                                                                               

''Eu queria fazer engenharia civil, sendo que minha condição 

econômica não dava pra eu fazer uma faculdade, então eu optei 

pelo técnico, porque assim eu já teria uma base do que entrava em 

engenharia civil (...) aí como eu queria também fazer engenharia 

civil aí foi por isso que eu optei por edificações, que dava pra eu 

pagar'' (A.M.V.M.); 

 



''A primeira opção era fazer direito pra juíza ou delegada (...) e 

como as minhas condições não eram uma das melhores pra eu 

chegar a cursar nessa área, eu optei pela engenharia civil pra 

começar no técnico de edificações (...) pra eu poder ter uma 

profissão, me profissionalizar e, quem sabe, mais a frente fazer 

direito.'' (P.S.B.); 

 

''Essa profissão no mercado de trabalho (...) ela é muito procurada 

e muito cobiçada. (...) Ela já é uma profissão mais exercida devido 

à cidade estar crescendo muito, tanto aqui em Manaus quanto no 

Brasil todo'' (P.S.B.); 

 

As falas das estudantes apontam que as dificuldades financeiras para manutenção 

de um curso de ensino superior são fatores que barreiras que dificultam a inserção, sendo 

assim optam pela formação técnica profissional e/ou lutam para permanecerem 

empregadas. Observa-se que elas se utilizam o curso técnico com uma estratégia para 

enfrentar a dificuldade financeira e, após posteriormente fazer um curso e ensino superior.  

 Essa condição de ampliar o conhecimento e adquirir um certificado técnico 

profissionalizante parecem aumentar no Brasil. O Censo Escolar da Educação Básica no 

Brasil – Resumo técnico 2013, apresenta alguns dados mais recentes da expansão da 

educação profissional. A partir das matrículas integradas ao ensino médio, as 

subsequentes ou as concomitantes, houve um aumento de 5,8% de ingressos. De acordo 

com esses, nas redes federal e privada, 8,4% e 9,3% de crescimento. Aponta que “atuam 

na educação profissional um conjunto de estabelecimentos públicos e privados que se 

caracterizam como escolas técnicas, agrotécnicas, centros de formação profissional, 

associações/escolas, entre outros’’ (Censo Escolar, p.29, 2013). 

Nesse sentido, há também, cursos que apresentam uma busca maior de 

interessados e que predominam no número de matrículas. No Catálogo de Cursos 

Técnicos - 3° edição (2014) existe 227 cursos oferecidos em todo território brasileiro, 

entre eles, Edificações e Eletrotécnica se destacam na rede privada de ensino técnico. 

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica no Brasil – Resumo técnico 2013, 

eletrotécnica e edificações são um dos dez cursos de educação profissional com o maior 

número de matrículas na rede privada, assim como enfermagem, segurança do trabalho, 

mecânica, entre outros. Esse dado revela, talvez, que as instituições estejam investindo 

mais na qualidade do ensino nessas áreas e no marketing, no entanto, para que público se 

refere esse investimento? 

O contexto na Instituição da pesquisa, não é diferente. Apesar do destaque de 

classificação em eletrotécnica e edificações, o número de mulheres matriculadas na 

instituição Literatus, revelou a disparidade de gênero em sala de aula. De 34 homens 

haviam 04 mulheres em edificações; em eletrotécnica, de 66 homens haviam 03 mulheres.  



Diante do exposto, surgem alguns questionamentos. Como é realizada a oferta dos 

cursos? Como a instituição se organiza ou se estrutura para receber as mulheres que se 

matriculam nos cursos compõem esta pesquisa?  

Durante a entrevista com uma participante da instituição, foi possível destacar a 

fala da participante em relação às primeiras recepções que as estudantes receberam ao 

fazer parte de uma turma com predominância do gênero masculino. 

 

''Eu fico até surpresa mulher gostar, porque é uma coisa que 

parece que não chama muita atenção (...) eu não consigo assim, 

mas eu acho incrível as meninas, tanto que quando fui conhecer 

a turma eu até disse parabéns meninas por escolherem esse curso'' 

(M.S.R.). 

 

O fato da instituição ofertar  a matrícula de homens e mulheres nos cursos técnicos 

oferecidos, causou uma surpresa para uma participante da pesquisa, p qual parabeniza por 

estar escolhendo o curso, reforçando a segregação na busca e o interesse em áreas de 

conhecimento profissional que são mais procuradas por homens.  

Esse fato pode indicar um problema, já que ao naturalizar as escolhas, restringe o 

público feminino desde a oferta até a matrícula. A postura deixa evidente que mesmo 

entre as mulheres há um preconceito quanto a certas escolhas profissionais. Além desse 

contexto institucional, algumas estudantes relatavam que essa reação se faz presente em 

outros ambientes. 

 

''Têm muitas pessoas que falam que não é a área pra mulher, 

algumas pessoas se espantam, mas assim, vai do trabalho, do 

esforço que você tem’’ (J.R.R.); 

 

’’Eu lembro que no primeiro dia de aula foi uma coisa impactante 

pra mim, porque quando eu entrei em sala, na turma eram só 

homens, aí eu fiquei assim, mas sendo que eu sabia, que 

construções, edificações que a maioria iam ser homens’’ 

(A.M.V.M.); 

                                              

''Amigos, até familiares mesmos eu já recebi críticas mas enfim, 

eu acredito que cada um tem o seu potencial, às vezes seja de 

gênero masculino, feminino, eu acredito que cada um tem o 

potencial pra fazer o que gosta'' (A.M.V.M.). 

 

As reações não parecem ser exclusivas às relações na instituição, pois algumas 

alunas compartilhavam durante a entrevista essa mesma atitude das pessoas próximas a 



elas. Contudo, acreditam que independente do gênero, são capazes de realizar o trabalho 

que se propõem a fazer. Para outras mulheres, porém esse comportamento de familiares 

e amigos pode ser um fator precipitante para não se tornar técnica dos cursos pesquisados 

nesse trabalho.  

 

’’Os meus amigos alguns se surpreendem, outros ainda nem 

tinham ouvido falar do curso. (...) por incrível que pareça, ainda 

existe homem machista que fala, “ah, construção não é pra 

mulher, é muita coisa pesada”. Mas, no meu ponto de vista, 

mulher pode fazer de tudo um pouco entendeu? Então, outros não, 

já acham legal, se surpreendem pelo fato de eu ser uma em dez da 

minha sala que não desistiu.’’ (D.C.).    

 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2012) as taxas 

de desemprego das mulheres são mais altas que as dos homens em escala mundial, bem 

como ressalta as desigualdades de gênero em matéria de desemprego, emprego, 

participação na força de segregação setorial, vulnerabilidade e desigualdades na 

participação na força de trabalho 

Essa situação parece refletir, ainda, na oferta e na escolha de cursos técnicos, 

superiores, entre outros. A sociedade, apesar de ter modificado alguns paradigmas sobre 

a feminilidade, precisa continuar a elaborar estudos e produzir conhecimentos, pois, as 

mulheres que optam por profissões com maior número de gênero masculino, passam por 

dificuldades ao procurar um emprego do mesmo ramo que os seus colegas.  

A exemplo disso, estão descritos abaixo as falas dos alunos de duas turmas do 

curso de edificações, durante a apresentação de um seminário sobre o ’’Direito do 

Trabalho da Mulher’’. Posterior a eles, está a percepção de uma das participantes. 

 

’’Se pegarmos o exemplo da professora aqui, se tiver um homem 

e uma mulher, o homem vai receber mais por questões de gênero, 

por estar mais capacitado...’’ (Aluno H1); 

 

’’Nessa área há emprego mais para os homens e a preferência é 

para os homens, por isso, vocês mulheres da turma precisam ter 

um diferencial no currículo. Eu estou contando a experiência do 

que já vi no distrito e em outros lugares’’ (Aluno H2);  

 

"As mulheres hoje estão crescendo no mercado de trabalho, então 

pra eles ainda não caiu essa ficha na verdade, então fica 

complicado, mas pra gente já caiu porque a gente está inserida no 

mercado de trabalho (...) está ganhando uma responsabilidade a 



mais e pra ela ser vista da melhor forma, da melhor forma 

possível" (H.S.R.).                  

 

As dificuldades relatadas para ingressar e permanecer no mercado de trabalho 

refletem na baixa procura de matrícula de mulheres nessas áreas de conhecimento técnico. 

Além disso, a pesquisa seria realizada ainda, com o curso de mecânica oferecido na 

mesma instituição, porém não haviam ingressos do gênero feminino. 

No seguinte item será apresentado, sob a ótica das participantes da pesquisa, como 

concebem o trabalho sendo parte integradora de sua feminilidade. Uma vez que, durante 

as entrevistas deram ênfase no trabalho como um meio de esforço para conquistas 

individuais no alcance de um destaque social, diante dos desafios presentes no cotidiano. 

 

 

Construção Das Vivências De Feminilidades 

  

Nesse item será dedicado a compreender como as participantes da pesquisa 

constroem as suas vivências de feminilidade, o que elas entendem por feminilidade e a 

partir de suas falas, bem como discorrer sobre os núcleos encontrados - Empoderamento 

feminino e o poder de agência - como pontos para análise e discussão das falas. 

Durante as entrevistas, observou-se a dificuldade das participantes em comentar 

sobre o que elas entendem por feminilidade. Assim elas passaram um tempo maior para 

pensar e responder à questão e algumas apresentaram dúvidas sobre a sua resposta. 

 

''É uma coisa que pode ser da região das mulheres, que faz alguma 

coisa (...) não tenho assim uma ideia fixa do que seja, o quê que 

pode ser’’ (J.R.R.); 

 

''Toque de mulher, um comportamento, algo diferente, que nós 

temos e o homem não.''(M.S.R.); 

 

''Feminilidade pra mim, na minha cabeça, vem uma moça 

sensível, recatada, muito romântica, medrosa, insegura'' (P.S.B). 

 

Apesar das dificuldades na compreensão sobre o que para elas era feminilidade, 

trouxeram características como “medrosa”, “romântica”, “insegura”, sendo parte de um 

discurso pronto sobre o que é mulher, discurso esse confundido com o discurso machista 

imposto pelo sistema de relações, o qual aponta uma fragilidade e naturalização de 

características.  

Por meio de algumas discussões, debates e estudos, realizados na década de 70, 

chegou-se ao entendimento que não há uma única condição feminina em todo o Brasil, 



em razão de haver diversas classes econômicas, regionais, classes etárias distintas, etc. 

(Grossi, 1998). 

Haraway, citada em Correa (2003, pg. 27) que acrescenta sobre essa temática ao 

afirmar que ’’não há nada a respeito de ser ’’feminina’’ que una as mulheres 

naturalmente. Nem mesmo existe o estado de ’’ser’’ feminina, ela mesma uma categoria 

altamente complexa, construída em discursos científicos sexualizados e através de outras 

práticas sociais conflitivas’’. 

Nesta direção, uma das alunas entrevistadas direciona para o entendimento da 

discussão sobre o objeto central deste estudo ao definir que: 

 

''feminilidade pode ser um comportamento que defina a gente, 

mas sem ter algo a ver com o nosso sexo ou com o que a gente 

tem que fazer baseado só naquilo, “ah, são coisas só de meninas” 

(...) É como se fosse uma representação do nosso gênero 

feminino'' (A.M.V.M.). 

 

De fato, a feminilidade e gênero são assuntos que se complementam, pois gênero 

abarca diversas questões relacionais e que não necessariamente tem a ver com o sexo, 

mas é a partir do sexo do sujeito que ele ou ela receberá o tratamento que a sociedade 

considera como feminino e masculino. Sendo assim, compreende-se feminilidade como 

o “tornar-se”, “construir-se”.  

Grossi (1998) apontou que gênero está associado ao sexo, mas o que o constrói 

são as relações entre homens e mulheres; uma relação historicamente determinada, bem 

como através do afeto, política, cor, etnia, classe e cultura, que serve para pensar as 

relações sociais. 

As integrantes tiveram maior dificuldade em falar sobre feminilidade, talvez por 

não possuir o hábito de ouvir esse termo no seu cotidiano. Ao modificar o termo 

feminilidade por mulher, elas apresentaram outra postura. Diziam que para elas, mulher 

é quem vai à luta, é uma pessoa determinada, objetiva e que tem responsabilidades.  

 

"Eu acho que é a responsabilidade que a gente toma em ser mãe, 

em ser pai ao mesmo tempo (...) a gente precisa estar forte para 

não ser excluída do mercado de trabalho, a gente tem que lutar 

pelo que a gente quer" (H.S.R.); 

 

’’São aquelas mulheres que vão ser mais dominantes, que vão 

procurar os seus direitos (...) Dentro da área masculina, exercer 

profissões como na carreira policial, seguir o exército'' (J.R.R.); 

 



''As mulheres elas são mais aquelas que gostam de pegar no 

machado, elas dão a cara a tapa, elas buscam por elas mesmas, 

não esperam de ninguém e vão atrás do que querem'' (P.S.B.); 

 

''Eu acho que a mulher é envolvida com uma determinação 

disposta a enfrentar tudo, a enfrentar o machismo, o preconceito 

pelo fato dela está fazendo aquilo que só homem acha que faz (...) 

Tipo, eu gosto do que eu faço, eu gosto de me envolver com o 

mais difícil, eu gosto de chegar em locais que as mulheres não 

tenham coragem ou não se arriscam. Eu gosto do perigo.'' (D.C.); 

 

Por meio das falas, o empenho que precisam realizar para obter um 

reconhecimento social e que o trabalho está como parte integradora da sua feminilidade. 

Essa visão e propósito de conquistar espaço, exercer a sua capacidade em todo lugar e ser 

respeitada socialmente pelo que faz, muito se assemelha ao conceito de empoderamento 

feminino.  

Para Landerdahl (2013, p. 309) o empoderamento por meio de uma concepção 

feminista, se refere “alteração radical dos processos e estruturas que reduzem a posição 

de subordinação das mulheres’’. Assim, transpor as dificuldades impostas pela sociedade 

e por um sistema de estrutura e de relações machistas. 

Nesse sentido, Marinho e Gonçalves (2016), apontam que o empoderamento 

feminino trouxe conhecimento de que há empoderamento individual e coletivo. Esse 

conceito carrega também a construção de sentido de humanidade, sendo o direito a acesso 

a partir da subversão desse sistema e pela luta por direitos e igualdades. Através da 

observação em campo e pelas entrevistas, a pesquisadora percebeu que o empoderamento 

das participantes carrega um caráter coletivo que reflete na transformação subjetiva. 

As participantes da pesquisa trazem em seus relatos, que devido as desigualdades 

de gênero presentes na sociedade e principalmente na área técnica em que escolheram 

exercer, precisam agir de forma a superar esses desafios e acabam construindo a sua 

feminilidade através desses obstáculos. Marinho e Gonçalves (2016, p.82), concordam ao 

afirmar que “ao considerar a existência de relações desiguais de gênero, o 

empoderamento feminino pode ser definido, em termos bastante amplos, como um 

processo de superação da desigualdade de gênero”. 

 

Notas de uma Feminilidade no Contexto da Pesquisa. 

  

Durante a realização da pesquisa, foi observado um aspecto que não havia sido 

contemplado inicialmente, mas mostrou muita relevância para esse trabalho. Esse aspecto 

se refere a percepção da pesquisadora no contexto da pesquisa em psicologia, assim como 

o campo de pesquisa sobre gênero, revelando desafios e obstáculos para pesquisadora.  



O campo de pesquisa, o Centro de Ensino Literatus, dispõe de uma estrutura 

adequada e supri as necessidades dos alunos, bem como dos profissionais que prestam 

serviço, assim como apresenta uma característica interessante.  

Toda coordenação pedagógica, direção, recepção, gestão pessoal, marketing e 

vendas, é composta todas por mulheres, sendo somente um homem membro da 

coordenação pedagógica. Foi observado também que dois locais haviam somente a 

presença masculina: sala onde guardavam os materiais e instrumentos didáticos e a 

segurança na portaria e no controle de entrada e saída das alunas e alunos.  

Essas áreas de atuação na instituição, reforçam o que tem sido discutido sobre a 

tradicional presença de mulheres na rede de educação e saúde e de homens em setores de 

segurança, indústria e outros cargos que podem levar a um trabalho mais pesado e de 

risco. Tal disparidade, talvez seja um fato de influência na escolha de determinados cursos 

pelo gênero. 

Outro aspecto considerado relevante para a pesquisa, foi a entrada da pesquisadora 

na sala de aula onde havia uma predominância masculina – como já citado nos capítulos 

anteriores -  e um professor que ministrava aula nessa turma. Contudo, para adentrar nesse 

aspecto, é necessário fazer um pequeno apontamento sobre o ponto de partida para as 

reflexões da pesquisa.  

Para a análise dos dados coletados, partiu-se da ideia do homem enquanto ser 

relacional, sendo ele construtor e construído pelas relações, assim como gerador de 

atitudes positivas quanto negativas. Entre essas atitudes negativas, segundo Barreto 

(2005) podemos denominar como aquelas que ofendem, humilham, não respeita o limite 

do outro, os quais podem ser de ordem psíquica, orgânica, econômica, social, cultural, 

entre outras. Nesse sentido, durante a pesquisa surgiu uma atitude negativa do professor 

para com a pesquisadora, o assédio.  

 Nesse caso os valores essenciais que permeiam qualquer educação foram 

esquecidos e desvalorizados. Cabe ressaltar que o assédio sendo ele moral ou sexual ou 

qualquer configuração que esteja, em sua grande parte é silencioso, tendo consequências 

desastrosas para quem sofreu e também para sociedade. O assédio gera reflexões mais 

profundas e cruciais, uma vez que atinge e destrói a ética, lesa à dignidade e os direitos 

fundamentais que protegem o sujeito.  

As instituições de ensino necessitam enfatizar e definir com clareza para os 

profissionais que nela trabalham que qualquer ato que se configure como assédio, seja 

moral ou sexual, são passíveis de punições de caráter legal tanto para a vítima e família 

quanto para instituição que atua, podendo gerar punições, suspensões, demissões e, 

dependendo do caso, processos judiciais. Deste modo, ressaltar que qualquer campo de 

atuação, seja educacional, judicial, social, saúde, não aceita tais tipos de atitudes.  

Nessa direção, há necessidade de trabalhar a prevenção no sentido de garantir uma 

melhor educação, assim como uma sociedade e relação saudável entre os sujeitos.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa teve como objetivo compreender as vivências de feminilidade nos 

cursos com tradicional presença masculina e relacionar tais vivências para a construção 

das feminilidades. Durante os estudos realizados para a compreensão de dessas vivências 

buscou-se inicialmente na história entender sobre a jornada das mulheres na luta por 

reconhecimento social no contexto brasileiro. Os estudos apontam que durante anos as 

mulheres foram percebidas como pessoas frágeis, sensíveis e sem capacidade de 

autonomia.  

Porém, com o passar do tempo, conquistaram a sua entrada na universidade, e 

inicialmente em cursos de educação e saúde. O homem por outro lado, assumiu trabalhos 

de maior carga física e foi ensinado desde pequeno pela sociedade, a não transparecer as 

suas emoções e ser forte. 

O estudo apontou que esses costumes ainda se repetem no século XXI.  A escolha 

profissional nas áreas de infraestrutura e processos industriais permanecem com 

expressiva diferença entre gênero e tal evidência foi comprovada na instituição 

pesquisada. Além deste fator, o trabalho revelou que esta não era a principal dificuldade 

enfrentada pela maioria das participantes da pesquisa e sim, a necessidade em mostrar 

que, assim como os homens, também são capazes de exercer profissionalmente o que 

escolheram. 

Este trabalho contribuiu para mostrar as diferentes maneiras em representar a 

feminilidade diante de dificuldades sócios-históricas na construção da valorização 

feminina nos diversos contextos sociais. As adversidades em que se deparam ratificam 

sua determinação em conquistar sonhos e realizações pessoais e profissionais.  

A compreensão da feminilidade continua sendo um estudo que exige outras 

pesquisas, pois é um tema que requer maiores debates uma vez que a história continua 

sendo escrita a partir da realidade feminina com muita luta e persistência em serem 

igualmente aceitas, usufruindo de direitos que as contemplam como cidadãs. 
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