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RESUMO 

 
ORIENTE, Alesandra. Um olhar sobre o curso de educação e gênero, que 
integra o programa “Mulheres Sim”, no Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC). 2018. 36 f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação 
lato sensu em Formação Pedagógica para a Docência na Educação 
Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2018. 

 
Diante do cenário de desigualdade, enfrentado pelas mulheres, o governo 
brasileiro investiu em algumas políticas públicas, mediante pressão do 
movimento feminista, nas suas diferentes vertentes. Essas políticas buscam a 
inclusão da mulher nos diversos aspectos. Como exemplo dessas ações, 
podemos citar o programa “Mulheres Sim”, ofertado pelo Instituto Federal de 
Santa Catarina. Esse programa é destinado a mulheres maiores de dezoito 
anos e em situação de vulnerabilidade social. Diante do exposto, o objetivo 
deste trabalho foi discutir a contribuição do curso de Educação e Gênero, que 
integra o programa “Mulheres Sim”, na inclusão de mulheres em situação de 
vulnerabilidade social. Para tanto, partimos de uma análise do PPC do curso, 
utilizando como base as teorias e estudos de gênero, construídas ao longo das 
últimas décadas, de forma a esclarecer qual é o real objetivo do Instituto 
Federal de Santa Catarina, em relação à oferta do programa. Com isso, foi 
possível observar que o PPC do programa necessita ser readequado em 
alguns aspectos, se o objetivo é realmente a inclusão social da mulher. 
 
Palavras-chave: Mulheres Sim. Gênero. IFSC. 

 

ABSTRACT 
 

 
ORIENTE, Alesandra. A look at the course of education and gender, which 
integrates the program "Women Yes", at the Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC). 2018. 36 f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação 
lato sensu em Formação Pedagógica para a Docência na Educação 
Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis/SC, 2018. 
 
 
Given the scenario of inequalities faced by women, the Brazilian government 
invested in some public policies, under pressure from the feminist movement, in 
its different aspects. These policies seek the women`s include in many aspects. 
As an example of these actions, we can mention the "Yes Women" program, 
offered by the Federal Institute of Santa Catarina. This program is intended for 
women over the age of eighteen and in social vulnerability situations. This 
paper aims to discuss the contribution of the Education and Gender course, 
which integrates the "Yes Women" program, into the inclusion of women in 
social vulnerability situations. We start with an PPC`s course analyses, based 
on the gender theories and studies, constructed over the last decades, to clarify 
what is the real aims of the Federal Institute of Santa Catarina about to the 
program offer. With this, it was possible to observe that the PPC`s program 
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needs to be adapted in some aspects, if the real objective is the women social 
inclusion. 
 
Key words: Women Yes. Gender. IFSC. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O preconceito que as mulheres enfrentam, desde o início dos tempos, 

hoje se reveste de inúmeros discursos e atitudes. Os meios de comunicação, 

de modo geral, transmitem uma visão estereotipada das mulheres, associando-

as a vítimas, a personagens cômicos, a imagens sedutoras e aproveitadoras, a 

modelos irreais de beleza e, principalmente, a objetos sexuais. 

Além disso, predomina não só nos meios de comunicação, como 

também nos documentos oficiais, livros e outras fontes de informação, de modo 

geral, uma linguagem extremamente sexista, que pode interferir na percepção 

da realidade. A escolha de palavras, imagens, textos; a confusão entre 

informação e entretenimento; o uso abusivo de estatísticas, sem relacionar 

fatos concretos aos números; a falta de contextualização e de aprofundamento 

histórico; o sensacionalismo; o preconceito e a manipulação ideológica 

(NEGRÃO, 2016); tudo isso contribui para a desconstrução ou perpetuação da 

cultura de exclusão da mulher. 

Existem, hoje, no Brasil, inúmeras políticas públicas voltadas às 

questões de gênero, no intuito de diminuir as desigualdades entre homens e 

mulheres. No entanto, há uma linha muito tênue entre buscar consolidar a 

cidadania feminina e objetivar a autopromoção e a autopropaganda. 

Um exemplo de iniciativa nesse sentido é o programa “Mulheres Sim”, 

ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina. O programa, basicamente, se 

propõe a promover a inclusão social da mulher, por meio de um curso de 96h 

de duração e algumas atividades de extensão, desenvolvidas ao longo desse 

período. 

Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho foi discutir a contribuição 

do curso de Educação e Gênero, que integra o programa “Mulheres Sim”, para 

a inclusão e empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade 

social. Para tanto, partimos de uma análise do PPC curso, utilizando como 

base as teorias e estudos de gênero, construídas ao longo das últimas 

décadas, buscando tentar entender qual é o real objetivo do Instituto Federal 

de Santa Catarina, em relação à oferta do programa. 

 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa  
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Falar da mulher, como disse Amelinha Teles, em “Breve história do 

feminismo no Brasil” (1993), e de tudo que envolva a condição feminina, em 

termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de transformação, 

não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômico, 

social e cultural. É assumir a postura incômoda de se indignar com o fenômeno 

histórico, em que metade da humanidade se viu milenarmente excluída, nas 

diferentes sociedades, no decorrer dos tempos. 

Saffioti, em seu livro, “O poder do macho” (1987), argumenta que a 

identidade social do homem e da mulher é construída com base na imposição 

de diferentes papéis, que a sociedade espera que sejam cumpridos fielmente 

pelas diferentes categorias de sexo, sendo bastante minuciosa no que 

concerne aos campos em que pode uma mulher atuar, assim como em relação 

ao homem. 

Essa construção, ainda hoje, sustenta uma desigualdade entre homens 

e mulheres e isso se confirma quando observamos que, apesar da entrada 

expressiva de mulheres no mercado de trabalho, a diferença salarial entre 

ocupantes dos mesmos cargos ainda persiste, como mostra um estudo 

publicado, em 2017, pela Associação Americana de Mulheres Universitárias. O 

estudo aponta que, mesmo após mais de um século de luta por igualdade de 

condições entre homens e mulheres, nos Estados Unidos, as mulheres ainda 

recebem 20% menos que os homens, sob as mesmas condições de trabalho; 

além disso, a progressão mostra que elas só conseguirão ter salários 

equiparados aos deles daqui a 135 anos (AAUW, 2017). 

A partir dos estudos de gênero, produzidos na década de 40 em diante, 

no Brasil, passou-se a promover algumas ações, voltadas a amenizar a 

desigualdade de gênero. Nos últimos 20 anos, houve implementação de 

políticas públicas importantes no cenário político, como, por exemplo, a lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e o Plano Nacional de Políticas para 

Mulheres. 

A lei Maria da Penha, que já garantiu, segundo dados sistematizados por 

Cerqueira, (2015), pesquisador do IPEA, uma diminuição de 10% na taxa de 

homicídios domésticos, assim como o Plano Nacional de Políticas para 

Mulheres, podem ser considerados marcos no processo de consolidação das 
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políticas de combate à desigualdade de gênero, pois foram fruto do diálogo 

permanente entre governo e sociedade civil, sobretudo, mulheres (BRASIL, 

2013). Outra medida importante, implementada nesse período, foi a Lei 

13.104/15, que torna qualificado o homicídio contra mulheres, em razão do 

gênero (feminicídio), incluindo-o na lista de crimes hediondos. 

Entretanto, mesmo com esses avanços, observando o nosso cenário 

atual, percebemos que, apesar das mulheres terem conquistado, de certa 

forma, um status de maior independência, tendo acesso aos mesmos níveis de 

instrução que os homens e alguns direitos garantidos por lei, a conjuntura 

política atual, não só no Brasil, exerce grande pressão para retroceder em 

muitos aspectos. 

Segundo a ONUBR (2018), reformas na legislação de diversos países, 

como Rússia, Bangladesh e Burundi, têm gerado retrocessos aos direitos das 

mulheres. No Brasil, a tramitação da PEC 181 (Proposta de emenda à 

Constituição), que endurece as regras de aborto até em casos legais, como o 

de estupro, bem como a tentativa do Congresso atual de alterar a lei Maria da 

Penha, tem dificultado muito que os direitos das mulheres sejam respeitados e 

concretizados.  

Ademais, as falas discriminatórias e violentas, feitas por parlamentares 

as suas colegas mulheres, assim como o fato de o próprio presidente da 

república (alçado ao cargo após golpe contra a presidenta eleita), o qual 

priorizou um governo majoritariamente masculino, alegar, em entrevista em 

rede nacional de televisão aberta que “para não quebrar os governos precisam 

passar a ter maridos” (O Globo, 2018), são alguns exemplos recentes da 

vulnerabilidade da emancipação alcançada pelas mulheres. 

Simone de Beauvoir (1970), já dizia que basta uma crise política, 

econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, 

visto que esses direitos não são permanentes. As mulheres devem manter-se 

vigilantes durante toda a vida. 

Os desafios a serem enfrentados são muitos, dar mais visibilidade a 

mulher nos campos da ciência, da cultura, da economia, buscar a igualdade 

salarial, combater à violência doméstica. É preciso avançar mais na legislação 

e alterar as relações de poder estabelecidas entre homens e mulheres, é 

preciso atingir a emancipação de forma plena. 
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A dupla jornada de trabalho das mulheres é um dos fatores responsáveis 

pelas condições desiguais entre mulheres e homens no mundo do trabalho. A 

autonomia econômica das mulheres constitui fator de suma importância na 

busca da igualdade entre mulheres e homens e se apresenta como a 

oportunidade de prover o seu próprio sustento, decidindo por elas mesmas a 

melhor forma de fazê-lo. Por esse viés, essa autonomia é mais do que, 

puramente, autonomia financeira, uma vez que inclui uma perspectiva de vida 

de longo prazo, com acesso à previdência social e a outros serviços públicos 

(SPM, 2014). 

As políticas públicas, como o programa Bolsa Família, por exemplo, que 

estimula a independência financeira da mulher, uma vez que elas são 92,1% 

dos beneficiários, assim como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec) – programa em que também são maioria -, 

ajudam no combate à violência doméstica. O Programa Minha Casa Minha 

Vida tem efeito parecido, ao oferecer preferência à mulher (especialmente às 

mães), no registro das escrituras dos imóveis (Brasil, 2017). 

Nesse contexto das políticas públicas, surge o programa “Mulheres Sim”, 

promovido pela pró-reitoria de Extensão e Relações Externas, do Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC). Esse programa, dentre outros, vem ao 

encontro da missão da instituição, que busca “Promover a inclusão e formar 

cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, 

difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural” (IFSC, 2017). 

 

1.2 Objetivos 

 

Discutir a contribuição do curso de Educação e Gênero, que integra o 

programa “Mulheres Sim”, ofertado pelo IFSC, para a inclusão e 

empoderamento de mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analisar o PPC do curso FIC de Educação e Gênero (componente 

do programa “Mulheres Sim”); 
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• Discutir sua contribuição na desconstrução das relações de poder 

entre homens e mulheres; 

• Sugerir melhorias no PPC do curso. 

 

 

1.3 Procedimentos metodológicos 

 

Este trabalho é um estudo qualitativo do PPC do curso de “Educação e 

Gênero”, que integra o programa “Mulheres Sim”, o qual usou como ferramenta 

a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Com base em uma análise do 

documento, foram abordados aspectos relacionados ao uso sexista da 

linguagem, tomando por base as teorias de Soihet (2007), Perrot (1988), 

Franco (2006), Meana (2004), Rich (1983), dentre outras. 

O propósito da pesquisa foi lançar um olhar mais atento sobre o 

discurso, os pressupostos e os possíveis estereótipos utilizados de forma 

explícita e não explícita na construção do documento, analisando a sua 

contribuição para a inclusão das mulheres nas esferas social, educacional e 

econômica. 

A construção do trabalho se efetivou da seguinte maneira: partimos de 

um levantamento de dados sobre a situação atual das mulheres, no que diz 

respeito à educação, ao trabalho e ao índice de violência. Seguimos para um 

levantamento histórico sobre o papel da mulher, ao longo da história da 

humanidade, sobre sua relação com o mundo do trabalho e uma 

contextualização sobre o programa “Mulheres Sim”, culminando na análise do 

projeto pedagógico do curso de Educação e Gênero. Com a análise, ao longo 

do texto, buscamos sugerir melhorias ou adequações no documento, no intuito 

de contribuir para o desenvolvimento do programa que consideramos uma 

iniciativa importante dentro da instituição de ensino IFSC. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 O papel da mulher na sociedade – uma breve abordagem 

Como já exposto, a desigualdade entre homens e mulheres persiste e 

data dos primórdios dos registros históricos, relatada, inclusive, nas passagens 

bíblicas, mostrando como as religiões, de uma forma geral, podem exercer, 

entre aqueles que as seguem, uma influência marcante no comportamento, 

colocando normalmente a mulher em posição de submissão ao homem 

(OLIVEIRA, 2014). 

No contexto educacional, falando do Brasil, já no século XVIII, era 

amplamente aceito que as mulheres deveriam ser mais educadas do que 

instruídas, ou seja, para elas, o importante era a constituição do caráter, sendo 

suficientes doses pequenas de instrução. Desse modo, elas estariam aptas a 

se dedicar inteiramente a ser uma mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar e 

educadora das gerações futuras, tarefa que justificava a necessidade de um 

mínimo de instrução (LOURO, 1997). 

Ainda no Brasil, com a grande expansão de oportunidades de trabalho 

para os homens, devido à industrialização e modernização da sociedade da 

época, estes passaram a abandonar o magistério (que, até então, era restrito 

aos homens) e se dedicar a outras profissões de maior visibilidade e melhor 

remuneradas. Inicia-se aí a construção no imaginário coletivo de feminização 

do magistério, como uma espécie de extensão da maternidade. A educação 

dos filhos era vista como uma tarefa naturalmente feminina, sendo assim, 

entendia-se como perfeitamente aceitável educar os filhos de outros 

(CAMILLO, 2013). 

Além disso, era uma oportunidade de complementar a renda da família e 

ajudar o homem (visto como o provedor natural do lar), adentrando, assim, 

mais profundamente na seara da divisão sexual do trabalho, um dos motivos 

propulsores do movimento feminista. Essa propulsão se concretizou quando as 

mulheres começam a tomar consciência de que uma enorme parte do trabalho 

era realizada gratuitamente por elas, sendo desempenhada sempre em prol 

dos outros, por serem naturalmente mais amorosas, delicadas, por conta do 

dever maternal. Esses eram os chamados “trabalhos por amor” ou “trabalhos 

de mulher”, tornando, assim, tal trabalho invisível, quando comparado ao do 
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homem (KERGOAT, 2000). Importante destacar aqui que as opções de 

trabalho para as mulheres, além da distinção por sexo, eram limitadas também 

por sua classe social (DANIEL, 2011). 

Sob o viés do contexto político, a perspectiva não é mais animadora. 

Nas sociedades antigas, como a grega, por exemplo, a condição da mulher era 

marcada por uma realidade de nulidade, uma vez que ela não tinha 

participação efetiva, legal e atuante na sociedade, estando relegada a uma 

situação de inferioridade e submissão ao marido (OLIVEIRA, 2014). 

As inquietações das que chamamos hoje de feministas, começaram a 

surgir tendo como pauta reivindicar direitos sociais e políticos, após as 

revoluções francesa e inglesa. A partir disso, o movimento feminista vai 

tomando forma, desenvolvendo-se e os objetivos e pautas foram se tornando 

abrangentes e reivindicados com maior adesão e força, durante o século XIX e 

início do século XX, de forma a culminar no que conhecemos hoje (DEL 

PRIORI, 2004). 

No Brasil, o movimento feminista inicia-se no século XIX, sendo que 

essa fase ficou conhecida como primeira onda. Nesta, as reivindicações, de 

modo geral, eram voltadas para assuntos como o direito ao voto (conquistado 

em 1932) e à vida pública. Em 1922, é criada a Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, encabeçada por Bertha Lutz, que tinha como objetivo lutar 

pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem a autorização do marido 

(DUARTE, 2003). 

Conforme Duarte (2003), outra liderança que se destaca nesse período 

é Nísia Floresta, dentre tantas outras que, provavelmente, a história não 

conseguiu registrar. Essas preocupações com o sujeito feminino eram 

irrelevantes para os historiadores, o que resultou hoje em uma narrativa 

histórica, escrita e representada fundamentalmente por homens. Foi por 

intervenção das veteranas militantes do movimento feminista que se passou a 

evidenciar a ausência da figura feminina no território historiográfico, criando, 

dessa forma, as bases para uma história das mulheres, feita por historiadoras 

(SILVA, 2008). 

No cenário mundial, na França, em 1949, Simone de Beauvoir choca a 

sociedade da época e se consagra entre intelectuais atemporais com sua obra 

“O segundo sexo”, a qual é uma das obras mais importantes para o movimento 



18 
 

feminista. O livro, basicamente, aborda a ideia do “eterno feminino”, visto pela 

sociedade como características intrínsecas a todas as mulheres, um imaginário 

repleto de moldes e, principalmente, limitações. Beauvoir discute sobre como 

uma série de processos históricos e sociais construíram e pode-se dizer que 

ainda hoje sustentam esse imaginário (BEAUVOIR,1970). 

Na década de 60, nos Estados Unidos, algumas mulheres se destacam 

como liderança na luta pelos direitos civis. A professora e filósofa Angela Davis, 

síntese de mulher negra revolucionária, teve sua imagem associada à luta 

dos/as afro-americanos/as com falas embasadas na denúncia ao racismo e ao 

capitalismo norte-americano (BARRETO, 2005).  

Voltando ao cenário nacional, no início dos anos 70, destaca-se o que 

ficou conhecido como a segunda onda do movimento. Além de lutar pela 

valorização do trabalho da mulher, o direito ao prazer, contra a violência 

sexual, também se lutou contra a ditadura militar. Uma vertente marxista do 

movimento comprometeu-se fortemente com a oposição à ditadura militar, o 

que imprimiu ao movimento características próprias, de forma que começaram 

a se articular nos meios intelectuais de classe média com o nome “movimento 

de mulheres”; aproximando o movimento com a Igreja Católica pela afinidade, 

em razão da ditadura militar. Em seguida, ligou-se às camadas populares e 

organizações de bairro (SARTI, 2004). 

A terceira onda do feminismo, que começa a se desenvolver entre os 

anos 1980 e 1990, desafia os paradigmas unitários de gênero, construídos 

pelas feministas brancas, de classe média, nos anos 1960 e 1970. Percebe-se 

aí que os discursos proferidos por feministas brancas de classe média não 

representavam de forma plena alguns grupos específicos. Dessa maneira, o 

que se percebeu, foi que tais grupos acabaram por utilizar suas próprias 

experiências de exclusão, opressão e discriminação, bem como de resistência, 

relacionadas à raça e sexualidade, principalmente, para desenvolver formas 

próprias de trabalhar com os conceitos de gênero e feminismo, já que o 

enfoque dado pelo feminismo ao gênero, como exclusiva fonte de opressão 

das mulheres, não lograva estabelecer relações entre sexismo e outras formas 

de dominação (MAYORGA, 2014). 

Nesse contexto, o feminismo negro começava a ganhar visibilidade e 

lutava para que as mulheres negras fossem vistas como sujeito político visível, 
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com demandas específicas. As negras, diferentemente das brancas, eram 

herdeiras da escravatura e, além de carregar o estigma de subordinação ao 

homem, também carregavam o da subordinação à mulher branca. As batalhas 

das feministas negras, portanto, eram diferentes das feministas brancas. As 

brancas buscavam ter os mesmos direitos dos homens, todavia, gozavam de 

privilégios marcados por sua cor. As negras, além do sexismo, ainda 

enfrentavam o racismo. Nessa década, também, vários grupos de mulheres 

negras começaram a surgir e ter uma intervenção mais ampla no cenário 

político nacional (LOPEZ, 2011; MOREIRA, 2007). 

A partir daí o movimento feminista inicia seu caminho para se 

transformar no que hoje podemos chamar de um movimento plural, que não 

mais diz respeito apenas às mulheres brancas, heterossexuais e de classe 

média. Surgem então, outras ramificações que levam em conta outras formas 

de opressão, de gênero, raça e classe social às quais uma mulher pode ser 

submetida, é o chamado feminismo interseccional (ANUNCIADA, 2015). 

 

2.2 As mulheres e o mercado de trabalho 

 

Albornoz (1969) já trazia, em suas discussões, que o conceito de 

“profissão feminina”, também chamado “trabalho de mulher”, variava muito 

conforme o contexto e o momento econômico, e que, quase sempre, as 

profissões que eram designadas para as mulheres eram aquelas de menor 

rentabilidade. O saber finalmente lhes era permitido, mas o poder ainda era 

negado, colocando a emancipação feminina mais próxima do conceito de mito 

do que de realidade. 

Segundo a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPM, 2018), 

no Brasil, as mulheres são mais de 51% da população brasileira, 

representando quase 40% dos chefes de família. Elas apresentam mais tempo 

de escolaridade que os homens, mas ganham quase 30% menos do que eles 

no mercado de trabalho. E, ainda, enquanto 27,9% dos trabalhadores recebem 

até dois salários-mínimos, 65,6% das trabalhadoras estão nessa faixa de 

rendimentos. 

Para Lima, Rios e França (2013), essas desigualdades estão 

diretamente relacionadas à condição de gênero. A necessidade de encabeçar o 
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trabalho doméstico, ou ainda, ter mais de um emprego formal, torna a média de 

horas trabalhadas das mulheres inferior à dos homens, além de estarem 

concentradas nos setores de atividade com salários mais baixos, como saúde e 

educação. Essa concentração, em setores específicos, como discutiremos 

mais à frente, é resultado de uma construção social de gênero nas carreiras 

universitárias, que faz com que mulheres, apesar de mais escolarizadas, 

escolham cursos financeiramente menos rentosos no mercado de trabalho. 

Interessante notar que a influência do patriarcado sobre as mulheres 

perpassa, inclusive, os tentáculos do capitalismo. De acordo com Daniel 

(2011), no período da instalação das primeiras indústrias no Brasil, as ex-

escravas passaram a se dedicar à prestação de serviços pessoais e 

domésticos; as mulheres da classe média podiam escolher entre ser professora 

primária, enfermeira ou parteira; e as mulheres pobres passaram a se dirigir às 

indústrias, principalmente a têxtil, devido à experiência com esse trabalho no 

ambiente doméstico e à falta de mão de obra masculina. Em 1872, elas 

representavam 76% do trabalho assalariado nas fábricas (PENA, 1981 apud 

DANIEL, 2011). 

Pena (1981) apud Daniel (2011) aponta que, essas indústrias ainda 

apresentavam processos bastante rudimentares, quando da maior presença 

das mulheres nas fábricas. Na medida em que essas fábricas vão 

modernizando seus processos, as mulheres foram consideradas incapazes de 

manejar tais máquinas, por causa de sua baixa escolaridade e da incorporação 

de força de trabalho masculina, que aumenta (primeiro, absorvendo homens 

imigrantes; depois, os brasileiros). Assim, passa-se a expulsar essas mulheres 

do ambiente fabril ou direcioná-las para as funções mais monótonas, menos 

qualificadas e pior remuneradas. Essa breve passagem massiva das mulheres 

pelas fábricas deixou como herança os salários baixos que o proletariado 

recebe hoje (STEIN, 2000). 

A partir da década de 30, os homens começam a ser estimulados a se 

qualificar, ingressando nas escolas técnicas. Essa exclusão das mulheres nas 

oportunidades de qualificação fez com que elas estagnassem nos cargos 

menos qualificados, os quais pagavam os menores salários, que, logicamente, 

eram justificados pela baixa escolaridade delas (PENA, 1981 apud DANIEL, 

2011; STEIN, 2000). 
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Hoje, apesar das taxas de ocupação de empregos por mulheres terem 

aumentado, inclusive contribuindo para a economia dos países, as mulheres 

ainda são consideradas mais caras e menos produtivas. Quando nos referimos 

especificamente às mulheres negras, verifica-se que, embora tenha havido um 

expressivo aumento no ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho, 

existem restrições a alguns segmentos, tanto na esfera pública quanto privada, 

inclusive, com diferenças em relação às ocupações (segregação horizontal). 

Dessa forma, manteve-se a presença das mulheres, em geral, nas atividades 

relacionadas ao serviço doméstico, ressaltando que a trabalhadora negra, em 

especial, é a que mais exerce a atividade de empregada doméstica no Brasil 

(TRIPPIA, 2014). No país onde o trabalho doméstico é considerado menos 

importante, esses dados abrem espaço para inúmeras reflexões. 

Para Abramo, (2007), assim como tem ocorrido ao longo da história da 

humanidade, escrita pelos homens, ainda persiste a visão da mulher como 

força de trabalho secundária, o que contribui, dessa forma, para debilitar sua 

posição e confiná-la a um lugar subordinado no mercado de trabalho. 

 

2.3 O Programa Mulheres Sim 

 

O programa “Mulheres Sim” é um programa de extensão do Instituto 

Federal de Santa Catarina, que vem sendo ofertado desde 2014, para suprir 

uma demanda gerada pela transição do Programa Nacional Mulheres Mil para 

o Bolsa Formação/Pronatec. Essa transição limitou o acesso aos cursos do 

programa Mulheres Mil apenas para mulheres com escolaridade mínima 

determinada, deixando à margem as que não atendem a esse requisito (IFSC, 

2017). Uma instituição que traz como missão promover a inclusão e formar 

cidadãos, por meio da educação profissional, pregando valores como ética, 

sustentada pela transparência e justiça social, reconhecimento às diferenças 

históricas, econômicas, culturais e sociais, além da equidade (IFSC, 2017), não 

poderia simplesmente abraçar essa ação e contribuir para a marginalização 

dessas mulheres. 

Diante disso, o Instituto Federal de Santa Catarina criou o Programa 

“Mulheres Sim”, que traz em seu escopo duas opções de curso: “Educação e 

Gênero” e outra chamada “Geração de Renda, Tecnologia e Valorização do 
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Trabalho Feminino”. Além da oferta de um dos cursos, o programa prevê 

atividades de extensão, como palestras, oficinas e, ainda, a promoção da 

geração de renda e economia solidária, por meio de ações práticas, a exemplo 

do desenvolvimento de algum produto artesanal durante o curso (ambos os 

cursos trazem essa proposta) e participação em feiras e espaços de trabalho 

coletivo. Tudo isso vinculado a um projeto de acompanhamento de egressas ao 

término do curso (IFSC, 2017). 

Nesse trabalho, abordaremos especificamente o curso de “Educação e 

Gênero”. Conforme edital, publicado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, 

em 2017, o público-alvo do curso são mulheres, que possuem mais de 15 anos 

e encontram-se em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente, com 

baixa escolaridade. O intuito do mesmo é promover a valorização da mulher, o 

acesso aos direitos, cidadania e possibilidades de geração de renda, 

contribuindo para o empoderamento feminino. Para alcançar o objetivo 

mencionado, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), de ambos os cursos que 

integram o programa, expressam a busca pela transversalidade de gênero nas 

políticas sociais públicas, no sentido de promover iniciativas de inclusão 

educacional, econômica, social, cultural e pessoal das mulheres, a autonomia, 

o combate à violência, a consolidação de modo geral da cidadania feminina 

(IFSC, 2017). 

O PPC do curso de “Educação e Gênero” prevê que as egressas, ao 

concluírem o curso, estejam aptas a gerir de forma adequada o ambiente 

doméstico, no que se refere aos aspectos financeiros, de saúde, de nutrição e 

ambientais, de maneira a atuar como agente de fomento às boas práticas de 

saúde na família e sociedade, exercitar o pensamento crítico, identificar os 

componentes básicos de um computador e gerar renda por meio da elaboração 

de produtos que condizem com sua realidade, interesse e necessidade (IFSC, 

2017). 

O programa é promovido por meio de edital interno do IFSC, e fornece 

recursos para o desenvolvimento do programa bem como um auxílio 

compulsório às alunas matriculadas e com frequência assídua no curso. Os 

câmpus que tem interesse em captar o edital para ofertar o programa precisam 

se inscrever no processo e apresentar uma proposta de trabalho que é 

analisada de acordo com alguns critérios especificados no edital. 
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3 RESULTADOS DE PESQUISA  

 

A matriz curricular do curso de “Educação e Gênero” possui uma carga 

horária de 96 horas, divididas em oito unidades curriculares, sendo elas: 

conhecimento histórico-cultural, saúde da mulher e da família, ética e 

cidadania, linguagens, informática, desenvolvimento social e sustentável, 

vivência matemática e geração de renda. 

Ao analisar o projeto pedagógico do curso, chamou-nos a atenção a 

forma com que a mulher é representada (ou não?) no documento. No decorrer 

da leitura do documento, nos deparamos com afirmações de que o programa 

“busca a valorização da mulher, o empoderamento, acesso aos direitos, 

cidadania”, revelando uma perspectiva simplista sobre os estudos de gênero, 

ao tratar a valorização da mulher como algo fácil de ser alcançado, a partir de 

um curso de 96h, destinado a um público específico.  

A desvalorização da mulher é um processo historicamente enraizado 

nas sociedades de modo geral e precisa ser encarado de forma séria e 

transparente, perante toda a sociedade, principalmente, homens. É 

importantíssima a iniciativa de um curso voltado para as mulheres, mas, não se 

pode criar a expectativa de que a emancipação da mulher vai ser alcançada só 

com isso. Há uma linha tênue entre autopromoção institucional e efetivamente 

inclusão de gênero. 

É preciso cautela ao se construir documentos voltados a atender 

políticas públicas e, em relação à questão de gênero, é preciso, no mínimo, 

conhecimento histórico sobre o assunto, para não correr o risco de invisibilizar 

séculos de lutas contra um sistema social injusto e tutelado, como o 

patriarcado. Não se pode relativizar as diferenças substanciais que o gênero 

produz nos indivíduos. Essas relações de gênero foram construídas ao longo 

da história das mulheres e se edificaram nas relações de poder entre os sexos; 

tais relações de poder estão presentes, muitas vezes, de forma tão sutil nos 

discursos, que nem se nota (CORCETTI, 2017). 

 

Também se pressupõe que as políticas públicas 

exercem um grande reforço para as construções 

sociais, sendo uma das influências que cria e 
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perpetua estigmas e estereótipos ligados às 

mulheres na sociedade, por meio da formulação 

de seus objetivos, suas regras, seus 

instrumentos, suas estruturas de implementação, 

suas lógicas, suas crenças e seus pressupostos 

subjacentes (CORCETTI, 2017). 

 

Seguindo com a análise, destacamos aqui aptidões listadas no “perfil 

profissional do egresso”. Apesar de ser um curso específico para mulheres, o 

documento traz o termo masculino “egresso”, ao invés do feminino, como era 

de se esperar, deixando, assim, as protagonistas do curso invisibilizadas, por 

conta da universalização do termo. Esse perfil de “egresso” evidencia como 

primeira aptidão o seguinte texto: 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

Competências gerais: 

As egressas do curso deverão estar aptas a: 

l Gerir de forma adequada o ambiente 

doméstico no que se refere aos aspectos 

financeiro, de saúde de nutrição e ambientais. 

l Atuar, na família e na sociedade, como 

agente de fomento às boas práticas de saúde, 

higiene, nutrição e bem-estar físico e mental. 

l Exercitar o pensamento crítico. 

l Identificar os componentes básicos de um 

computador e os meios de armazenamento de 

dados, navegar na internet, comunicar-se 

através de softwares de mensagem instantânea, 

e-mail e redes sociais. 

l Gerar renda, através da elaboração de 

produtos que condizem com sua realidade, 

interesse e necessidade (IFSC, 2017) (Grifo 

nosso). 

 

Falando ainda sobre a cautela ao se escrever documentos, trazemos os 

resultados de Carpenedo (2011), que concluiu que as políticas públicas de 

equidade de gênero, no campo do trabalho, propõem a diminuição das 
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desigualdades de gênero no mundo laboral. Mas, por outro lado, as 

subjetividades presentes nessas políticas podem, ao mesmo tempo, produzir 

novas relações de poder entre os sujeitos, reforçar as relações de poder já 

conhecidas entre homens e mulheres, naturalizando o papel cuidador, 

carinhoso e reprodutor da mulher, ou de responsável exclusiva pelo ambiente 

doméstico, como é caso do perfil que se pretende alcançar com esse curso de 

educação e gênero, conforme descrito no PPC. 

Em seguida, dentre outras competências, nos deparamos com o uso do 

verbo “exercitar”, para se referir ao ato de pensar de forma crítica. Observa-se 

aí um preconceito velado, resultante de uma construção coletiva de 

inferioridade das capacidades das mulheres em fazer análises críticas. 

Ao buscarmos o significado da palavra exercitar, no dicionário, temos as 

seguintes definições: “Tornar efetivo; pôr em ação” (MICHAELIS, 2018). Se 

esse foi o objetivo do uso do termo, está se afirmando, em outras palavras, que 

as mulheres não tornam efetivo ou não põem em ação o pensamento crítico. 

Outra definição encontrada é que exercitar significa “fazer adquirir ou adquirir 

prática” (AURÉLIO, 2018), o que, da mesma forma, subentende o não uso 

dessa habilidade de pensamento crítico. Se o objetivo é contribuir para a 

capacitação dessas mulheres, seria mais adequado o uso do termo “fortalecer”, 

pois, quando você fortalece, está tornando mais forte, mais resistente, mais 

influente, mais poderoso (MICHAELIS, 2018) algo que já existe, que já é 

usado, portanto, mais adequado ao objetivo do programa. 

Já no recorte de “atuação do egresso”, nos deparamos com o seguinte 

texto: 

Áreas de atuação do egresso: 

                As egressas dos cursos poderão 

contribuir com suas famílias apoiadas em 

conceitos e práticas de saúde, cidadania, 

educação, política e direitos. Poderão a partir 

dos conceitos de geração de renda formar 

grupos organizados para produzir e desenvolver 

produtos artesanais, ou ainda, buscar a 

continuidade dos estudos, dando sequência a 

um itinerário formativo educacional e profissional 

(IFSC, 2017). 
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Nesse excerto, é possível observar uma limitação na concepção dos 

autores ou autoras do texto, em relação à mulher egressa. O programa quer 

possibilitar que as mulheres possam contribuir de forma mais qualificada, 

porém, delimita essa contribuição apenas ao âmbito doméstico, apenas em 

suas famílias. Por que não no seu bairro, na sua comunidade, no seu 

município, ou qualquer outro espaço fora de casa? Por que definir quando é 

possível ampliar? 

Segundo a Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal, até 

2016, havia apenas cerca de 16% de mulheres no Senado Federal, 13% nas 

Câmaras de Vereadores, 11% nas Assembleias Legislativas e 10% nas 

Câmaras de Deputados, embora as mulheres representem 51% da população 

e 52% do eleitorado no Brasil. Entre 190 países, o Brasil ocupava, até maio de 

2016, a 158ª posição em relação à representação feminina em espaços de 

poder (NEGRÃO, 2016). 

Esses dados corroboram o trabalho de Lago et al. (2009), em que ela 

afirma que um dos pilares que sustentou o pensamento moderno foi a 

separação entre as esferas pública e privada; nessa dicotomia, as mulheres 

foram destinadas às funções nos espaços privados, enquanto os homens 

tiveram acesso aos espaços públicos de trabalho. As funções em espaços 

públicos, de decisões políticas, são ainda supervalorizadas, enquanto os 

trabalhos realizados nos espaços domésticos, privados, são considerados de 

menor valor (Lago et al., 2009), portanto, mais adequados às mulheres. 

Levando em consideração essa visão binária dos sexos, o programa fomenta a 

ideia da mulher sendo limitada ao espaço do lar. Ressaltamos aqui que é 

importante e precisa ser valorizado o trabalho no âmbito doméstico, mas, as 

mulheres precisam ter a oportunidade de escolher e não serem direcionadas 

ou limitadas a esse espaço. 

Para mudar essas realidades de desigualdades e violência, as mulheres 

precisam ocupar de forma mais expressiva os espaços em que são feitas as 

leis, decididos os orçamentos, fiscalizadas as ações. Muitos avanços foram 

conquistados no âmbito da cidadania formal, aquela prevista em leis e 

convenções, todavia, muitos obstáculos impedem o exercício pleno dessa 

cidadania, resultando em uma cidadania passiva, na qual as mulheres têm 

direito a benefícios, mas não fazem parte do processo decisório, o que acaba 
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imprimindo um carácter fragilizado aos direitos conquistados (NEGRÃO, 2016). 

É preciso estimular a cidadania substantiva ou real, uma vez que é essa que 

possibilita mudanças. Numa cidadania ativa, as mulheres participam e influem 

nos espaços de decisões. 

Além dessa visão limitada sobre a atuação da egressa, percebe-se, 

também, um carácter instrumentalizador da mulher, quando se espera que ela 

atue como agente de fomento às boas práticas de saúde, higiene, etc, ou seja, 

questões de saúde pública. Dobrowolsky (2007, apud CORCETTI, 2017) 

caracteriza como instrumentalização das mulheres quando elas são 

posicionadas na política de forma estratégica, sendo consideradas como um 

recurso, um investimento lucrativo, sustentado pelo estereótipo de que são 

naturalmente protetoras, cuidadoras, maternais. Diante disso, é preciso 

questionar se tais políticas visam realmente alterar a lógica das desigualdades 

existentes ou se apenas está havendo o uso de determinados públicos como 

substitutos da ausência de políticas sociais de responsabilidade do Estado 

(CORCETTI, 2017). 

Já a unidade curricular de conhecimento histórico-cultural, evidencia 

como embasamento o seguinte texto: 

Apropriar-se dos bens culturais públicos, 

conhecer, valorizar e preservar esses bens e 

equipamentos culturais. Noções básicas dos 

conceitos históricos; panorama histórico local; 

fundamentos culturais locais e formação crítica a 

respeito das questões identitárias que moldam a 

sociedade local. 1. Estado, nação e sociedade; 

2. A base histórica para a construção dos 

direitos sociais e suas dimensões; 3. Cultura e 

transformação; 4. Pluralidade e circularidade 

cultural; 5. Identidade social (eu e o outro); 6. 

Portfólio e Mapa da vida (IFSC, 2017). 

 

Conforme aponta Soihet (2007), em seu artigo sobre historiografia das 

mulheres, nas ciências humanas, a disciplina de História foi a que mais 

tardiamente inseriu a categoria analítica de “mulher” ou “mulheres” na pesquisa 

histórica. Esse retardo, em grande parte, efetivou-se devido ao caráter 
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universal atribuído ao sujeito da história, terminantemente representado pela 

categoria “homem”. 

Acreditava-se que, ao falar dos homens, as mulheres estariam 

automaticamente contempladas, o que não condizia com a realidade naquele 

tempo e ainda não condiz hoje, no entanto, continua a ser usado. 

É importante destacar que esse termo não só excluía mulheres, como 

também não abarcava todos os homens; o termo se referia ao homem branco 

ocidental, já que essa modalidade da história centrava seus interesses na 

política e domínio público, privilegiando fontes administrativas, diplomáticas e 

militares, nas quais as mulheres raramente apareciam (SOIHET, 2007). Fica 

evidente a importância da inclusão da história das mulheres nesse PPC, dentre 

outros assuntos voltados à discussão de gênero. Se o objetivo do curso é 

promover a inclusão, para se sentir incluída, é preciso estar representada 

historicamente, é preciso conhecer a trajetória histórica e todas as lutas 

travadas para chegar na atual situação. O IFSC, enquanto instituição 

educacional, não pode continuar a disseminar uma linguagem de dominação 

masculina nos documentos,  principalmente,  em documentos que se destinam 

à inclusão de mulheres. Utilizando o termo feminino e o masculino nas 

publicações, amplia-se a visibilidade das mulheres em todas as esferas sociais. 

Abordando, ainda, a universalização da categoria “homem”, observa-se 

um exemplo bem clássico na própria UC de conhecimento histórico-cultural, 

que traz como competências o seguinte texto: 

 

“Compreender o contexto histórico-cultural em 

que os alunos estão inseridos a partir de 

conceitos e abordagens interdisciplinares, 

incorporando e (re)significando conteúdos e 

conhecimentos produzidos ao longo da 

vivência.”  (IFSC, 2017). 

 

Aqui é possível notar como essa prática universalizante é tida como 

normal, mesmo em um contexto voltado para a inclusão da mulher. 

Primeiramente, utilizar o masculino como genérico torna invisível a 

presença das mulheres na história, na vida cotidiana e no mundo. Outra 
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observação importante é que parece mais plausível que, em um curso que visa 

a inclusão e empoderamento da mulher, sejam abordadas questões de gênero 

e que, ao final do curso, ela possa “compreender o contexto histórico-cultural 

em que a {mulher} está inserida no Brasil e no mundo”, além da necessidade 

das discussões sobre relações de gênero no contexto atual. 

Há quem diga que o fato de o conteúdo estar, de certo modo, 

generalizado, pode abranger tranquilamente as questões de gênero. Mas, por 

outro lado, pessoaliza a ação, pois vai depender da percepção do professor ou 

professora em relação a esse assunto. Outro argumento importante é que, se a 

ideia é a inclusão da mulher, é preciso quebrar o paradigma da 

universalização; expressar isso nos documentos é o mínimo que podemos 

fazer para tentar reparar séculos de omissão, a fim de representar a mulher 

como pauta principal de um curso que é voltado para a inclusão da mulher. 

Ao contrário da generalização do conteúdo na UC de conhecimento 

histórico-cultural, na UC de Vivência Matemática, o conteúdo parece atender às 

expectativas do eterno feminino, conforme Beauvoir, (1970), construído 

socialmente ao longo da história. O documento apresenta como competências 

o seguinte texto: 

“Gerir o orçamento doméstico, levando em conta 

possibilidades de economia ao comprar produtos 

e ao fazer uso deles em casa” (IFSC, 2017). 

E, como habilidades, o seguinte: 

1.Organizar o orçamento doméstico; 

2.Visualizar maneiras de fazer economia ao 

comprar produtos e ao fazer uso desses 

mesmos produtos (reaproveitamento); 

3.Operar uma conta bancária e/ou poupança, 

compreendendo com operações bancárias 

simples funcionam (IFSC, 2017). 

 
Uma das pautas das lutas feministas é contestar a ideia de que a mulher 

é naturalmente a única responsável pela ordem da casa e educação dos filhos. 

Ao se atribuir unicamente a ela essas responsabilidades, automaticamente, 

reduzem-se as probabilidades de fortalecimento de outras potencialidades de 

que são portadoras (SAFFIOTI, 1987). 
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O modo como o texto está escrito reforça o imaginário coletivo de ser 

exclusivamente da mulher a responsabilidade de gerir o ambiente doméstico, 

indo na contramão da ideia de emancipação e quebra de paradigmas. Essa 

temática, presente no PPC, apenas reforça o estereótipo apontado por Michell 

Perrot, em seu livro “Os excluídos da história: operários, mulheres e 

prisioneiros”, do final da década de 80, no qual já problematizava essas 

questões, afirmando que o século XIX levou a diferença de sexo e segregação 

das tarefas ao seu ponto mais alto, definindo estritamente o lugar de cada um. 

Lugar das mulheres: maternidade e a casa, com participação no trabalho 

assalariado apenas de forma temporária, para suprir uma necessidade da 

família; remuneradas com um salário baixo, limitadas a tarefas não qualificadas 

e subordinadas. E o lugar do homem: com as madeiras e os metais. 

Outro ponto interessante a ser discutido aqui é a representação da 

mulher como inapta para as ciências de modo geral e mais especificamente 

para as exatas. Bolzani (2017) aborda essa questão e evidencia alguns dados 

para comprovar essa ideia. Segundo ela, a representação feminina nas 

ciências exatas e da terra, que engloba física, química e matemática, é de 

apenas 32% e, nas engenharias, 39%; já nas ciências agrícolas, é de 36%. 

Quando analisamos os prêmios Nobel, num total de 320 premiações, ao longo 

de quase um século, somando as áreas de física, química e medicina, apenas 

16 foram concedidos a mulheres (BOLZANI, 2017). Há uma razão histórica por 

trás desses fatores: as mulheres, além de serem mais cobradas por suas 

escolhas, como por exemplo, casar e ter filhos, também demoraram mais para 

conseguir cadeiras nas escolas e universidades, sendo que nem eram 

permitidas em laboratórios. 

A forma como o texto está escrito é limitadora, uma vez que reduz a 

mulher apenas ao âmbito doméstico, com conceitos simplistas, como se elas 

não pudessem ser desafiadas a aprender algo além do que elas já estão 

habituadas a vivenciar. Importante destacar aqui que não temos a intenção de 

desqualificar o trabalho doméstico desempenhado pelas mulheres, mas sim, 

sugerir algo que possa aprimorar/desenvolver suas capacidades para controlar 

suas próprias vidas e identificar suas necessidades, de maneira a abrir o leque 

de possibilidades a serem exploradas. Isso poderá garantir, então, que elas 
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saibam que podem se restringir a trabalhar no âmbito doméstico, desde que 

seja uma vontade delas. 

Falando sobre essa delimitação dos chamados “trabalhos de mulher”, 

categoria na qual o trabalho doméstico se encaixa, nos pautamos no trabalho 

de Silva (2017), que traz à tona uma discussão esclarecedora sobre esses 

trabalhos e sobre a desvalorização do trabalho doméstico, inclusive, por 

correntes teóricas entendidas como progressistas, a saber, a marxista, por 

exemplo. Segundo Silva (2017), pensadoras marxistas clássicas do final do 

século XIX e início do século XX, como Rosa de Luxemburgo e Alexandra 

Kollontai, dividiam as mulheres em duas categorias simples: as proletárias e as 

burguesas. Luxemburgo distinguia de forma ferrenha os trabalhos domésticos 

dos trabalhos produtivos, considerando as burguesas como “parasitas dos 

parasitas do povo”, pois não prestavam nenhum papel útil na produção social, 

sendo consumidoras conjuntas da mais valia que seus machos extraíam do 

proletariado. 

As mulheres do proletariado são 

economicamente independentes; são engajadas 

no trabalho produtivo para a sociedade, 

exatamente como os homens são. Não no 

sentido de ajudar seus homens através do 

trabalho doméstico, se arrastando numa 

sobrevivência cotidiana e educando crianças por 

um pagamento pífio. Esse trabalho não é 

produtivo dentro do sentido do sistema 

econômico atual de capitalismo… 

(LUXEMBURGO, 1971[1912] apud SILVA, 

2017). 

 

Alexandra Kollontai considerava as mulheres que trabalhavam 

exclusivamente no âmbito doméstico como desertoras sociais, facilmente 

comparadas a prostitutas (percebe-se aqui o sentido depreciativo da palavra a 

outro dos considerados “trabalhos de mulher”). Ainda segundo Silva (2017), 

para essas pensadoras, ser mulher proletária (as que desempenhavam 

trabalho produtivo), significava trabalhar fora do âmbito doméstico, na produção 
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fabril, relacionando-se diretamente com o capital, desqualificando, desse modo, 

como improdutivo o tradicional “trabalho de mulher”. 

Ainda reforçando a importância do trabalho doméstico, corroboramos 

com Kergoat (2000), no sentido de que é mais plausível para a verdadeira 

emancipação das mulheres reforçar o uso da expressão “trabalho doméstico”, 

do que expressões como “dupla jornada”, “acumulação” ou “conciliação de 

tarefas”, pois essas, por sua vez, sugestionam que o trabalho doméstico é 

apenas um apêndice do trabalho assalariado. O trabalho doméstico precisa ser 

visto e reconhecido, do contrário, acabamos, mesmo dentro dos movimentos 

sociais, marginalizando as pessoas, em sua grande maioria, mulheres, as 

quais, por motivos diversos, trabalham exclusivamente no âmbito doméstico. 

Isso propicia que a sociedade pense sobre a questão, além, é claro, das pautas 

já discutidas, como as desigualdades no trabalho, no salário, trabalho em 

tempo parcial, ascensão na carreira, etc. 

Retomando o assunto sobre a inaptidão da mulher para as ciências 

exatas, como é o caso da matemática, especificamente no nosso caso, a UC 

de Vivência Matemática, nos deparamos com o desafio de desconstruir o 

imaginário coletivo de que a mulher possui um raciocínio lógico-matemático 

não “tão bom” quanto o masculino; assim, não é possível propor nada muito 

desafiador, como é o caso da proposta da referida unidade curricular. 

Prova da existência desse imaginário, dentre pesquisas e outras 

medidas tomadas, são as políticas públicas instituídas com o objetivo de 

ampliar o número de estudantes do sexo feminino nas carreiras de Ciências 

Exatas, Engenharias e Computação, como por exemplo, a chamada pública Nº 

18/2013 MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras, emitida em 2013, pelo Ministério de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) e a Petrobras 

(QUEIROZ, 2014). 

Ao analisar a história do próprio Instituto Federal de Santa Catarina, 

percebemos uma clássica divisão sexual dos cursos na escola. Primeiramente, 

é importante destacar que as mulheres não tinham acesso ao IFSC até a 

década de 50, apesar de a mesma contratar essas mulheres como mão-de-

obra para executar as encomendas recebidas pela escola, já em meados dos 
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anos 1920, conhecida na época como Escola de Aprendizes Artífices 

(ALMEIDA, 2010). 

São datados de 1950 os primeiros registros de inscrições do sexo 

feminino na então Escola Industrial de Florianópolis, marcando a presença de 

matrículas para o curso de Alfaiataria Industrial como o preferido das mulheres, 

seguido do curso de Tipografia e Encadernação, apesar da escola ofertar 

outros cursos como Cerâmica, Mecânica de Máquinas, Marcenaria, Fundição, 

Carpintaria e Serralheria. Mesmo essa preferência pode ser contestada, 

levando em conta o relato de uma aluna, que concluiu o curso de Alfaiataria, e 

relatou ter escolhido o curso, pensando se tratar de um curso de Corte e 

Costura (ALMEIDA, 2010). 

Ao analisarmos o conteúdo proposto para a unidade curricular de 

Vivência Matemática, ousamos compará-lo ao modelo adotado pela instituição 

há cerca de 50 anos (então, chamada Escola Industrial), quando as alunas 

tinham que cumprir, além de todas as disciplinas do curso ginasial, ainda as 

disciplinas de educação para o lar, puericultura, arte culinária, noções de 

enfermagem, costura e artes aplicadas. 

Rosemberg (1992) já mostrou que pesquisas revelam que as mulheres 

“tendem a seguir, em todos os níveis de ensino, cursos impregnados de 

conteúdo humanístico”, pois são pouco estimuladas a gostarem de disciplinas 

duras/“hard” na escola básica. 

Diante disso, como já discutimos antes, evidenciamos também as 

palavras de Queiroz (2014), que declara que as mulheres são culturalmente 

ensinadas a lidar com situações flexíveis, de forma a gostar de conhecimentos 

associados ao cuidado, à sensibilidade e à flexibilidade. As condições em que 

vivem homens e mulheres são, antes de tudo, construções sociais e não 

produtos resultantes da natureza biológica de cada um (KERGOAT, 2000). 

Então, diante do exposto, por que continuar contribuindo para a 

perpetuação desse fato (ofertando um curso com uma proposta simplista), 

quando há meios e ferramentas para mudar? 

No sentido de contribuir para a desconstrução desse paradigma, a 

unidade curricular de vivência matemática poderia trazer novas abordagens, 

como, por exemplo, ajudá-las a calcular custos e mão de obra de produtos 

artesanais confeccionados por elas, contribuindo, assim, de forma mais 
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verdadeira para sua inserção no campo da economia e geração de renda. 

Conforme relatório da Unesco (2009), os produtos industriais inundam 

atualmente os mercados, causando um grave impacto sobre as economias 

artesanais. Nesse contexto, garantir um preço equitativo aos produtos 

artesanais é talvez tão importante quanto preservar os conhecimentos 

tradicionais. Por isso, a necessidade de ensiná-las a calcular os gastos e 

valorizar de modo justo a sua mão de obra e produtos contribuindo de fato para 

a geração de renda e independência financeira. 

Quando analisamos a UC de “Desenvolvimento social e sustentável”, 

nos deparamos novamente com a prática da universalização do conceito 

“homem”: 

Competências 

Compreender e refletir sobre a relação do 

homem com a natureza. 

Bases tecnológicas 

Relação do homem com a natureza, concepção 

sistêmica, desigualdades sociais e precariedade 

do trabalho [...] (IFSC, 2017). 

 

Como já mencionado anteriormente, as mulheres precisam ser 

representadas nos documentos, afinal, não podemos esquecer que, conforme 

afirma Calero (2002), o pensamento se modela graças à palavra, de maneira 

que só existe o que tem nome. Essa prática do uso do masculino como 

genérico para ambos os gêneros é chamada androcentrismo e se manifesta 

graças à desigualdade na ordem das palavras e no conteúdo semântico de 

certos vocábulos (FRANCO et al 2006). Parafraseando Meana (2004), nessas 

situações, não sabemos se atrás da palavra “homem” se está pretendendo 

englobar as mulheres. Se for assim, elas ficam invisíveis e, se não for assim, 

ficam excluídas. Desse modo, mais uma vez, esse uso vai de encontro aos 

objetivos do curso. 

Franco et al (2006) retrata que o uso de termos sexistas nos 

documentos reforça as discriminações sofridas pelas mulheres, uma vez que a 

língua é o reflexo da sociedade que a utiliza, também transmitindo a ideologia 

imperante nela. Isso reflete as desigualdades derivadas de preconceitos 

exercidos contra as mulheres, com base no androcentrismo e no sexismo. 
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Segundo Meana (2004), o androcentrismo considera os homens como o 

centro e a medida de todas as coisas, sendo a sua perspectiva foco de estudos 

e pesquisas. Os homens são considerados, portanto, os sujeitos de referência 

e as mulheres seres dependentes e subordinadas a eles. 

Em se tratando da UC de “Ética e Cidadania”, temos o seguinte texto: 

 

“Compreender os princípios da ética e cidadania 

e sua relação com o contexto de vida e trabalho 

sua realidade sócio cultural (IFSC, 2017). 

 

Os gregos, que conceberam a ideia de cidadania, veriam como um 

cenário no mínimo improvável falar de ética para um grupo de mulheres em 

situação de vulnerabilidade social, visto que, em suas concepções, a cidadania 

era atributo de homens livres, que seriam as pessoas aptas para as atividades 

políticas, ficando as mulheres, os servos e os escravos relegados a um lugar à 

margem dos assuntos de interesse público (BRITO, 2001). Então, pode-se 

dizer que foi acertadíssima a inclusão dessa UC no PPC do curso. 

Todavia, pode ser melhorada, considerando que a construção das 

identidades de homens e mulheres tem se configurado a partir da dicotomia 

entre as esferas pública e privada, com atribuições de papéis, atitudes e 

valores previamente definidos, segundo modelos naturais (BRITO, 2001). 

Sendo assim, é importante o detalhamento: compreender os princípios da ética 

e cidadania e sua relação com o contexto de vida e trabalho de quem? Com a 

realidade sociocultural de quem? Conforme Rich (1983), em um mundo onde a 

linguagem e o nomear as coisas são poder, o silêncio é opressão e violência. 

Com base na linguagem, constitui-se a consciência, cultura, ideologia e 

modifica-se o pensamento das pessoas. Podemos, portanto, ao mudar a forma 

de falar e escrever, modificar a mentalidade das pessoas, suas condutas e, 

como consequência, a própria sociedade (Franco, 2006). Adotar uma 

linguagem adequada ao contexto de inclusão da mulher pode ajudar o 

programa a alcançar de fato os objetivos propostos. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Com base nesse estudo, podemos dizer que a existência do Programa 

“Mulheres Sim”, no IFSC, promove a aproximação das mulheres em situação 

de vulnerabilidade com a instituição, o que muitas vezes não acontece devido a 

inúmeros fatores que, para serem listados aqui, precisariam de um estudo mais 

aprofundado. Todavia, o PPC do curso apresenta várias falhas discursivas em 

relação à emancipação das mulheres e corre o risco de apenas reproduzir as 

relações de poder já existentes entre homens e mulheres. 

Portanto, adequações relacionadas ao uso da linguagem, como um 

elemento inclusivo e de promoção da igualdade de gênero, seriam o primeiro 

passo para alcançar os objetivos aos quais o programa se propõe. Afinal de 

contas, o uso da língua, seja de forma oral, verbal, escrita ou gestual é uma 

das formas mais sutis de transmitir a discriminação, pois isso nada mais é que 

o reflexo de valores e pensamentos da sociedade que a utiliza. Pensando de 

modo mais aprofundado, seria necessária uma reestruturação do programa, 

principalmente, em relação à metodologia, visto que 96 horas de aulas 

constituem um tempo muito curto para a proposta que o programa apresenta; 

também, com relação ao envolvimento de familiares nas atividades, já que, 

como relatado, esse processo de discriminação por gênero tem raízes 

históricas muito profundas, de maneira que essa desconstrução não vai ser 

atingida conscientizando apenas as mulheres sobre isso. 

Outra sugestão interessante é capacitar as equipes envolvidas com o 

programa em relação aos estudos de gênero e políticas sociais, uma vez que 

não basta um documento com linguagem adequada ao objetivo, sem pessoas 

capacitadas para colocá-lo em prática. 
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