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RESUMO
Motivos orientados por necessidades produzidas socialmente informam os sentidos conferidos por es
tudantes à realização de cursos técnicos. Pesquisa com bolsistas de um programa governamental bra
sileiro, com aparentes semelhanças nas condições socioeconômicas, mostrou diferenças em suas
respostas, que reforçam a hipótese de que a condição de gênero tem importância para a relação mo
tivacional com cursos técnicos.
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1. Introdução
Pesquisa realizada em 2015, em Belo Horizonte, Brasil, com beneficiários da Bolsa For

mação Estudante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec
objetivou analisar os sentidos que eles conferiam à realização desses cursos. Esse Programa,
criado pela Lei nº 12.513/2011 do Governo Federal, financia cursos técnicos e de qualificação
profissional. A Bolsa Formação Estudante é uma de suas linhas de atuação e é específica a
cursos técnicos. De 2011 a 2014, mais de 2,3 milhões de matrículas em 220 cursos técnicos
foram financiadas. Somadas com as realizadas em cursos de qualificação, foram financiadas
mais de 8,1 milhões, que cobriram mais de quatro mil municípios brasileiros. (Brasil, 2015).
Segundo Gallindo, Feres & Schroeder (2015, p.34), nesse período, 60,37% das vagas foram
ocupadas por mulheres. O Education at a Glance 2015 trouxe a seguinte informação:

Homens e mulheres com nível de escolaridade semelhante encaram elevadas disparidades
de rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. A renda média de uma mulher com edu
cação superior representa apenas 62% da renda média de um homem com o mesmo nível
de escolaridade. Essa é, juntamente com o Chile, a maior diferença salarial de gênero entre
todos os países e parceiros da OCDE com dados disponíveis. De fato, ao passo que 72% de
homens com ensino superior ganham mais que duas vezes a média de renda nacional, o
mesmo é verdadeiro para apenas 51% das mulheres com ensino superior. A desigualdade
de renda entre gêneros é igualmente grande entre homens e mulheres cujo nível mais alto
de escolaridade é ensino médio regular ou educação profissional. (OECD, 2015, p. 3).
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O Brasil está, assim, em último lugar em desigualdade de renda entre gêneros na com
paração entre 46 países realizada pela OECD.

Os dados da pesquisa aqui relatada foram colhidos em ambiente escolar por meio de
questionário online. Os alunos o responderam cientes das normas éticas que estavam sendo
seguidas e em concordância com elas. Foram obtidos 258 questionários válidos: 153 (59,3%)
dos identificados com o gênero masculino (GM) e 105 (40,7%) dos que se declararam do gê
nero feminino (GF). Os 258 respondentes estavam distribuídos por nove cursos: Automação
Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Mecatrônica, Desenho de Construção
Civil, Edificações, Informática e Design de Interiores.

Dados nacionais de novembro de 2015, originários do Sistec/MEC, discriminados por
gênero, relativos à matrícula em cursos técnicos subsequentes e concomitantes ao ensino
médio4 indicavam que o gênero feminino ocupava a maioria, pequena, mas digna de nota,
das matrículas (56,0%) nos cursos técnicos. Também indicavam predominância masculina
muito forte em Mecatrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Automação Industrial e Eletroele
trônica; pequena predominância masculina em Edificações e Informática; equilíbrio das ma
trículas por gênero nos cursos em Desenho de Construção Civil e expressiva predominância
feminina nos cursos em Design de Interiores.

No grupo participante da pesquisa, notouse que o percentual da participação feminina
nos cursos em Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica e Eletrome
cânica era menor ao ser comparado com os resultados nacionais. Observouse a mesma dis
tribuição percentual por gêneros em Informática. Já os percentuais de participação feminina
nos cursos em Design de Interiores e Desenho de Construção Civil apresentaramse bem
maiores do que os obtidos para o país. Constatouse também uma pequena maioria feminina
no curso em Edificações.

No GF (105 respondentes), observouse que 31,4% estavam em cursos com predomi
nância masculina (Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Infor
mática e Mecatrônica) e que 68,6% estavam nos cursos com predominância feminina
(Desenho de Construção Civil e Design de Interiores e Edificações).

2. Fundamentação teórica
Segundo Leontiev (1983, p. 82), o estudo é uma atividade humana específica e, como

toda atividade humana: a) responde a determinada necessidade; b) desaparece ao ser sa
tisfeita; c) se reproduz em novas situações; d) pode ocorrer em condições muito diferentes;
e) envolve relações práticas vitais dos sujeitos com o mundo que os rodeia; f) se constitui
como um sistema compreendido no sistema de relações na sociedade.

As necessidades humanas, segundo o autor, estimulam e dirigem a atividade de estudo
dos indivíduos, mas apenas exercem essa influência se possuem existência objetiva. O motivo
real da atividade de estudo, que confere sua direção, se encontraria no objeto dessa ativi
dade. Ou seja, no que se estuda. Esse objeto pode ser externo ao sujeito ou existir apenas
na sua imaginação. Em qualquer hipótese, o importante é a necessidade a que ele responde.

4 Estavam fora os dados referentes à matrícula em cursos técnicos integrados ao ensino médio.
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Segundo Leontiev, para a compreensão da relação do sujeito com a atividade é preciso
considerar a significação objetiva da atividade por ele conscientizada e o sentido pessoal que
ela tem para ele. Explica que “[...] as significações na consciência individual são projeções
mais ou menos completas e perfeitas das significações supraindividuais existentes na socie
dade em questão” (1983, p.120). E que o sentido pessoal pode não coincidir com a com
preensão dessas significações e, inclusive, ser contraposto a elas. As significações seriam
fenômenos objetivos da consciência social, que refletem os objetos para os sujeitos de forma
independente das relações que esses objetos possam ter com a vida deles, com suas neces
sidades e motivos. Mesmo que significações sociais sejam atribuídas à realização de cursos
técnicos, cada sujeito lhe atribui sentidos próprios, pessoais. Segundo Leontiev, “Se a sensi
tividade externa relaciona na consciência do sujeito as significações com a realidade do
mundo objetivo, o sentido pessoal as relaciona com a realidade da sua própria vida dentro
desse mundo, com suas motivações. (1983, p. 125).

Para Leontiev, o motivo é aquela coisa objetiva dentro da qual a necessidade do sujeito
se realiza. No caso da atividade do estudo, tratase do objeto que sendo estudado e apreen
dido realiza a necessidade do estudante, que confere a diretriz da sua atividade de formação
e que a conduz para o resultado que ele deseja. Cabe, assim, aos professores e todos os que
se preocupam com o sucesso do aluno penetrar na esfera motivacional, pois é ela que, se
gundo Leontiev (1983, p. 244), “[...] determina qualitativamente os interesses desde o ponto
de vista de seu sentido interno”.

Os gêneros foram considerados, nessa pesquisa, como uma construção complexa da
organização social das relações entre os sexos. Configuramse numa relação dialética de ne
gação mútua, e só existem nessa negação, pois um não pode ser entendido sem se recorrer
ao outro, um produz o outro e por esse é produzido, negatividade intrínseca e fundamental
dessa dinâmica relacional. É uma categoria analítica sobre um determinado tipo de relações
sociais que, nas sociedades de classe, são predominantemente assimétricas e hierárquicas.

Cada gênero se define por características, atributos ou identidades construídos social
mente a partir de valorizações e representações, que cotidianamente se realizam e se re
constroem em diferentes contextos sóciohistóricos. Resultam de práticas sociais e de
socialização desenvolvidas ao longo de um tempo biológico respeitante à evolução da espécie
humana (filogênese); de um tempo histórico referido à evolução das sociedades (sociogê
nese) e de um tempo relativo à ontogênese (evolução do indivíduo singular). Tais processos
decorrem de modos de produzir e reproduzir a vida material. Nas sociedades de classe, se
realizam pela mediação institucionalizada do patriarcado,

[...] uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios bá
sicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens estão
hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia masculina ditada
pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detri
mento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da au
tonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem
vantagens e prerrogativas (Narvaz & Koller, 2006, p.50).

Lobo (1992) e Rowbotham (1984) cri"caram o uso do conceito de patriarcado alegando
ter conotação ahistórica, universal e totalizante. Castro & Lavinas (1992) argumentaram que
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Weber o usou para descrever a dominação apoiada na tradição, própria de formas sociais
simples e comunidades domés!cas e, que, por isso não seria condizente com a modernidade.
Narvaz & Koller (2006) informam, porém, que Pateman (1993) diz da existência de um pa
triarcado moderno e estruturante da sociedade capitalista e que Machado (2000) também
admite a vigência de um patriarcado contemporâneo, a despeito das mudanças na ins!tuição
família e nas relações entre os sexos. Narvaz & Koller (2006) se reportam a Sco# (1995), para
quem a dominação formase no contexto da produção das desigualdades e discriminações
por complexos cons!tuídos por ar!culações entre gênero, classe social e etnia, produzindo
diferenças dentro de diferenças.

Na ontogênese, cada indivíduo se subje!va masculino ou feminino ao viver situações
favoráveis ou limitadoras da sua liberdade de se cons!tuir como gênero humano a despeito
das diferenças de sexo. Processo que se faz por diferentes mediações e no contato com ou
tros sujeitos, do gênero masculino ou feminino, que pode ser mais ou menos conflituoso,
comportar graus variáveis de autonomia, expressar níveis de dominação e alienação. Dentro
da nega!vidade, pela força da necessidade e desenvolvimento interno, condições podem
ser criadas como premissas da superação pessoal de adversidades e amarras à expressão da
posi!vidade de cada um, independentemente do gênero ao qual se iden!fica.

A divisão do trabalho por gênero se estabelece supondose que, por razões biológicas,
certas ocupações e profissões seriam mais adequadas a um ou a outro gênero. Diferenças
de habilidades, ap!dões e emocionais são tomadas como inatas: mulheres teriam mais difi
culdades no uso do raciocínio lógico e matemá!co; seriam propícias às ocupações que de
mandam delicadeza, paciência e atenção no cuidado de pessoas e imba$veis na destreza
manual. São estereó!pos sexistas usados para jus!ficar discriminações, mas que servem
também à superexploração da força de trabalho, especialmente a feminina (Holzmann,
2000). No século XIX, 

À medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, ela se torna o meio de uti
lizar trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento corporal imaturo, mas com
membros de maior flexibilidade. Por isso o trabalho de mulheres e de crianças foi a primeira
palavra de ordem da aplicação capitalista da maquinaria! Com isso, esse poderoso meio de
substituir trabalho e trabalhadores transformouse rapidamente num meio de aumentar o
número de assalariados, colocando todos os membros da família dos trabalhadores, sem
distinção de sexo nem idade, sob o comando imediato do capital (Marx, 1984, p.23).

A elevação da escolaridade e o acesso ao conhecimento cien$fico e técnico têm favo
recido a incorporação qualificada das mulheres ao mundo do trabalho, inclusive em ocupa
ções !das como masculinas, ainda que com limitações e constrangimentos: preconceitos,
discriminações, hos!lidades, assédio moral e sexual etc. (Bruschini & Lombardi, 1999; Brus
chini, 2007). Lombardi (2006, p. 200) afirma que “o padrão de inserção das engenheiras no
mercado de trabalho se assemelha ao padrão de todas as trabalhadoras, sendo marcado por
segregação horizontal (áreas de trabalho) e ver!cal (ascensão hierárquica)”. Persistem, no
ambiente de trabalho, a reprodução do que tradicionalmente se considera papel feminino e
diferenças nega!vas em rendimentos e oportunidades de desenvolvimento profissional. Com
a reestruturação produ!va tem crescido a vulnerabilidade feminina com relação à flexibili
dade salarial, de emprego e funcional:
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Uma nova visão foi introduzida, de “feminização global através do trabalho flexível” (Stan
ding, 1989), em que foi apresentada uma análise das tendências unificadas tanto de países
mais avançados como em desenvolvimento, em que a feminização era parte de uma estra
tégia direta do empregador, para diminuir salários e aumentar o controle sobre mercados
de trabalho internos (às empresas) e externos. Essa estratégia de feminização se apoiava
na situação de marginalização da mulher no mercado de trabalho, bem como nas suposições
da “docilidade” e “domesticidade” da mulher, o que facilitaria as relações de trabalho. (Kon,
2002, p. 99100)

Apesar dos avanços em legislação, o gênero feminino ainda enfrenta situações de em
baraços e de desvantagem no trabalho, especialmente no formal e em nichos masculinos,
em matéria de respeito, autonomia, oportunidades, remuneração e reconhecimento social.
Superar esse quadro é um desafio significa"vo, sobretudo com relação à conquista do equi
líbrio, ainda que instável, entre vida profissional e vida pessoal.

3. Motivos e sentidos da realização dos cursos técnicos por gênero femi
nino (GF) e masculino (GM)

Perguntados se o curso que estavam fazendo era o dos sonhos pessoais, percebeuse
diferença significa"va, uma maior incidência afirma"va dentre as do GF: 61,5% contra 52,7%
do GM. É importante considerar que parcelas importantes do GM (47,3%) e do GF (38,5%)
não se encontravam fazendo cursos técnicos que mais desejariam realizar. 

Sobre se dispunham de informações precisas a respeito do curso quando nele ingres
saram, encontrouse no GF um percentual um pouco mais alto (18,3%) de respostas ‘não
eram nada precisas’ e ‘não "nha informações sobre o curso’. No GM, esse percentual chegou
a 13,1%. Seriam indícios de que haveria, nesse úl"mo, um maior número de familiarizados
com o que os cursos tratam ou com em que o diplomado pode trabalhar? Nem tanto. Isso
se confirmou nas respostas à pergunta sobre o volume de informações que pensam ter sobre
as a"vidades de trabalho para as quais forma o curso que estavam fazendo: apenas 7,8% no
GM e somente 9,5% no GF afirmaram que ‘tem poucas informações e conhecimentos’ e ‘não
tem nenhuma informação ou conhecimento’. 

Sobre as informações que tem buscado a respeito do profissional técnico formado em
cursos com o mesmo nome daquele que estavam fazendo, o GF se dis"nguiu bem, com
25,7%, do GM (13,1%) com relação à resposta ‘perspec"vas de desenvolvimento profissional’.
Essa diferença indica, talvez, que essa dúvida não seja tão significa"va para o GM. Por outro
lado, esse grupo apresentou um percentual um pouco mais alto (16,3%) na alterna"va de
resposta ‘salários médios’ contra os 11,4% encontrados no GF. 

Em contrapar"da, no GF, está o percentual mais alto (81,7%) dos que afirmaram con
versar frequentemente ou muito frequentemente sobre o curso com pessoas externas a ele.
Isso vem sendo feito com essa intensidade por 62,6% do GM. 

Dentre os mo"vos alegados para realizar o curso que estão fazendo, os coincidentes
com o objeto da a"vidade (que, nesse caso, é o estudo) foram os menos apontados por
ambos os grupos, sendo que o índice menor (32,2%) foi encontrado no GF contra 41,2%. Em
contraposição, o GF foi o que apresentou um percentual mais alto dos mo"vos de ordem
externa (ganhos extrínsecos que essa formação poderá propiciar). Mais de dois terços
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(67,8%) assim se pronunciou contra 58,8% das respostas masculinas. Compreendemse tais
resultados quando se constata a situação de trabalho de ambos os grupos: a maior parte
não está trabalhando, procura emprego ou não está trabalhando e dedicase só aos estudos.
Correla"vamente com os dados acima, é importante dizer que nessas situações encontrava
se um percentual maior (63,9%) do GF  contra 55,6% do GM. 

Sobre a par"cipação na economia familiar, verificouse alto nível de dependência pes
soal do GF: 74,0% afirmaram ser sustentadas pela família ou por outras pessoas ou que re
cebiam ajuda financeira deles mesmo tendo alguma a"vidade de trabalho. Nessa situação,
estava uma proporção menos do GM (57,9%). Os dados sobre renda pessoal também con
firmam o que está por traz da alta incidência, em ambos os grupos, dos mo"vos externos ao
curso para sua realização: 63,8% do GF não contam com nenhuma renda pessoal. É menor
a proporção no GM dos que estavam nessa condição: 54,0%. 

O ques"onário trouxe para os par"cipantes da pesquisa alterna"vas de resposta sobre
mo"vos para a realização dos cursos que estavam fazendo. Os grupos M e F convergiram
com relação a alguns mo"vos e se distanciaram em relação a outros. 

Tabela 1. Motivos coincidentes com o objeto da atividade (o curso em si) 

Motivos coincidentes com o que se aprende no curso                 Masculino  %         Feminino  %
Ter novas ideias sobre o que posso fazer                                                  6,3                                6,0
Descobrir como as coisas funcionam                                                      12,9                                7,4
Utilizar tecnologias mais avançadas                                                        11,1                              13,4
Melhor compreensão sobre o mundo do trabalho                                 5,7                                9,4
Aumentar minha capacidade de iniciativa                                                7,8                                6,0
Ser mais capaz de resolver problemas                                                      8,1                                6,0
Melhorar minha capacidade de trabalhar em grupo                              7,2                                7,4
Ser uma pessoa melhor                                                                               2,1                                1,3
Melhorar minha capacidade de julgar criticamente                               3,6                                3,3
Aumentar minha autoestima                                                                      3,6                                5,4
Conhecer pessoas interessantes                                                                4,8                                4,0
Conseguir os conhecimentos que gostaria de ter                                 17,7                              22,8
Ser mais autoconfiante                                                                                7,2                                6,0
Ser mais consciente da realidade social e política                                   2,1                                1,3
Total                                                                                                                 100,0                        100,0

Fonte: Dados fornecidos pela pesquisa realizada pelos autores.

Os percentuais de resposta mais altos do GM foram: ‘conseguir os conhecimentos que
gostaria de ter’ (17,7%), ‘descobrir como as coisas funcionam’ (12,9%) e ‘u"lizar tecnologias
mais avançadas’ (11,1%). O GF também colocou em primeiro lugar, mas com maior peso
(22,8%) a alterna"va ‘conseguir os conhecimentos que gostaria de ter’. Destacou também a
resposta ‘u"lizar tecnologias mais avançadas’ (13,4%) e deu o terceiro lugar para ‘melhor
compreensão do mundo do trabalho’ (9,4%), que para o GM chegou a 5,7% das escolhas. 

No GF, as que realizavam cursos com predominância masculina apresentaram percen
tuais maiores às que realizavam cursos com predominância feminina nas seguintes respostas:
‘u"lizar tecnologias mais avançadas’, ‘descobrir como as coisas funcionam’, ‘ser capaz de re
solver problemas’, ‘aumentar minha autoes"ma’ e ‘conhecer pessoas interessantes’. Inver

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS # ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



61

samente, as que realizavam cursos com predominância feminina apresentaram percentuais
mais altos nas respostas: ‘melhor compreensão sobre o mundo do trabalho’, ‘aumentar
minha capacidade de inicia!va’, ‘melhorar minha capacidade de trabalhar em grupo’, ‘ser
uma pessoa melhor’ e ‘melhorar minha capacidade de julgar cri!camente’. 

Tabela 2. Motivos extrínsecos ao curso

Motivos externos ao curso                                                                  Masculino  %         Feminino  %
Aumentar minha credibilidade como profissional                                18,4                              17,2
Melhorar minha renda                                                                               15,7                              14,3
Melhorar minha posição no mercado de trabalho                               13,4                              11,8
Entrar mais facilmente no ensino superior                                            10,5                              10,2
Melhorar meu desempenho no trabalho                                               11,5                                9,9
Ter condições de trabalhar de forma autônoma                                   10,1                              11,1
Mais liberdade de trabalhar no que quero                                               7,5                              12,4
Possibilidade de exercer funções diferentes                                            5,7                                7,3
Melhorar minha posição na empresa em que trabalho                         3,3                                2,2
Aumentar meu prestígio com as pessoas                                                 2,3                                2,2
Melhorar meus relacionamentos pessoais                                               1,5                                1,3
Total                                                                                                     100,0                     100,0

Fonte: Dados fornecidos pela pesquisa realizada pelos autores.

GM e GF coincidiram nos percentuais mais altos quanto aos mo!vos extrínsecos: em
primeiro lugar, ‘aumentar minha credibilidade como profissional’ e, em segundo, ‘melhorar
minha renda’. Tais mo!vos !veram percentuais um pouco mais altos no GM. Mas com relação
ao terceiro lugar, o GM deu mais ênfase à resposta ‘melhorar minha posição no mercado de
trabalho’ e o GF à alterna!va ‘mais liberdade de trabalhar no que quero’. 

No GF, as que realizavam cursos com predominância masculina apresentaram percen
tuais maiores nas seguintes respostas: aumentar minha credibilidade como profissional’,
‘melhorar minha renda’, ‘possibilidade de exercer funções diferentes’ e ‘melhorar minha po
sição na empresa em que trabalho’. Inversamente, as que realizam cursos com predominân
cia feminina apresentaram percentuais mais altos nas respostas: ‘aumentar meu pres#gio
com as pessoas’, ‘melhorar minha posição no mercado de trabalho’, ‘entrar mais facilmente
no ensino superior’, ‘melhorar meu desempenho no trabalho’, ‘ter condições de trabalhar
de forma autônoma’ e ‘mais liberdade de trabalhar no que quero’. 

Para a compreensão desses perfis de resposta é importante considerar que: 
a) 11,1% no GM afirmaram que já trabalhavam na área do curso técnico que estavam

fazendo, mas 97,0% do GF não apresentavam essa condição de inserção ocupacio
nal;

b) 19,6% no GM responderam que já haviam trabalhado na área do curso técnico que
estavam fazendo contra 4,8% no GF;

c) no GF, o % de respostas para desejo de trabalhar ou de con!nuar a fazêlo na área do
curso técnico em realização foi maior: ‘muito alto’ chegou a 65,4% contra os 57,5%
no GM;

d) 11,5% no GF contra 6,7% no GM responderam nega!vamente se desejam con!nuar
os estudos na área do curso técnico que estavam fazendo;
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e) 53,9% do GF contra 46,4% do GM responderam ‘um pouco’ e ‘não’ à pergunta sobre se
o curso que estavam fazendo tem correspondido às necessidades forma!vas pessoais;

f) 70,4% no GF responderam que ‘estudar muito’ é o meio mais importante para o su
cesso numa carreira profissional contra 58,9% no GM;

g) no GM, 17,2% escolheram a estratégia ‘conhecer as pessoas certas’ para o sucesso
na carreira profissional contra 7,6% no GF. 

4. Considerações finais
Dentre os bolsistas do Pronatec foram encontradas precárias condições socioeconômi

cas e de trabalho e renda. Porém, mais intensas no GF, o que talvez explique as par!culari
dades do gênero feminino com relação aos sen!dos pessoais atribuídos à realização de cursos
técnicos. Os sen!dos atribuídos pelos par!cipantes da pesquisa, quaisquer que sejam os gê
neros ou as diferenças internas a eles, não são produzidos independentemente das vidas
das pessoas. Leon!ev (1983) argumenta que os mo!vos e interesses humanos não são dados
a priori, são históricos e sociais, desenvolvidos a par!r das condições de vida. Não se trata
de um produto de um des!no biológico, mas antes construções sociais. As relações sociais
entre os gêneros têm uma base material e se exprimem por meio da divisão social do traba
lho entre eles. Se elas têm uma base material, a mudança não se faz espontaneamente, pre
cisa ocorrer em conexão com alterações nas condições concretas da existência. Os mo!vos
e sen!dos pessoais expressos pelos par!cipantes da pesquisa foram e são construídos so
cialmente e desde o nascimento deles, numa dinâmica de longa duração e profundo enrai
zamento. Compreender esse processo requer buscar as ar!culações dialé!cas entre
obje!vidade e subje!vidade. Para tanto, a pesquisa e a reflexão sobre e a par!r dos sen!dos
pessoais, tal como propõe Leon!ev (1983), são de fundamental importância. Esperase que
este ar!go tenha contribuído nessa direção. 
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