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Resumo
Este artigo é parte de uma pesquisa ainda em andamento e busca evidenciar, a partir de uma
abordagem teórica, em que medida a condição feminina das egressas de 1996 do curso técnico
em edificações, do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ouro Preto,
condicionou suas escolhas acadêmico-profissionais. Aspectos como a desigual divisão sexual
do trabalho, precarização do trabalho feminino, trabalho produtivo e trabalho reprodutivo,
como elementos impactantes em suas trajetórias são abordados. Buscou-se ainda apresentar os
desafios e barreiras que reforçam as desigualdades entre os sexos.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; trajetória acadêmico-profissional; ensino

técnico.

Introdução

As mudanças no mundo do trabalho, o progresso tecnológico e as transformações nas

relações de sexo/ gênero, representam para as mulheres um avanço na sua inserção no

mercado de trabalho e no ensino superior. Conforme afirma Abreu et. al. (2016), as mulheres



têm avançado mais no sistema educacional, bem como no mercado de trabalho, nos quais o

crescimento feminino se destaca.

Embora o termo trabalho seja utilizado, muitas vezes, de maneira reducionista, para

descrever apenas as atividades remuneradas e executadas dentro das organizações, o trabalho

reprodutivo, realizado em grande parte pelas mulheres no espaço doméstico, requer enfoque

neste estudo, por se tratar de um entrave para a trajetória e ascensão feminina, tanto

acadêmica quanto profissional.

Nogueira (2010) enfatiza que a realização das tarefas domésticas pelas mulheres que

realizam um trabalho assalariado no mundo da produção, evidencia uma dupla jornada,

caracterizando a opressão do gênero e a exploração pelo capital. Neste contexto, Bruschini

(2006), afirma que as mulheres permanecem como as principais responsáveis pelas atividades

domésticas e cuidados com os filhos e demais familiares, o que representa uma sobrecarga

para aquelas que também realizam atividades econômicas.

Como parte de uma pesquisa de mestrado em Educação Tecnológica realizada no

CEFET-MG, sobre um estudo de caso com egressas do curso técnico em Edificações do

IFMG-OP, o artigo exibe alguns dados iniciais apontando que, apesar de terem concluído o

curso técnico, grande parte destas mulheres, optaram por outro segmento acadêmico no

ensino superior e na área profissional. Esta mudança na trajetória, segundo Olinto (2011),

pode ser explicada por meio da “segregação horizontal”, na qual as mulheres são levadas a

fazer escolhas profissionais diferentes, marcadas pelos estereótipos de gênero. Também,

apesar das mulheres estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, amargam

posições hierárquicas inferiores e menores salários, a que Olinto (2011) caracteriza como

“segregação vertical” e associa à metáfora “teto de vidro” (Rocha, 2006).

Destarte, esse artigo problematiza, por meio de uma abordagem teórica, em que

medida, as escolhas acadêmicas e profissionais das mulheres estão condicionadas à sua

condição feminina. Parte-se do pressuposto que uma das determinações desse processo são as

próprias “relações de gênero”, com seus desdobramentos na “divisão sexual do trabalho”

(Hirata e Kérgoat, 2002, 2007), com seus dois princípios organizadores: (i) existe trabalho de

homem e trabalho de mulher e (ii) o trabalho do homem vale mais que o trabalho da mulher -,

categorias estas,  reproduzidas tanto nos contextos doméstico-familiar, quanto nas escolas e

no mercado de trabalho, reforçando a desigualdade entre os sexos. Ainda nesse estudo,

destaca-se que, apesar de o gênero feminino estar presente em todas as organizações

profissionais e acadêmicas, esse público ainda enfrenta grandes “desafios e barreiras”



(Abramo, 2007), evidenciadas pelo “labirinto de cristal” (Lima 2013) na captação, seleção e

promoção profissional, além da desigualdade salarial.

A tecnologia e a formação profissional das mulheres

As mudanças no mundo do trabalho assalariado se intensificaram com a introdução

das máquinas no processo de produção. A Revolução Industrial marcou o início do trabalho

feminino nas fábricas, incorporando-as na classe operária, retirando-as em parte, do ambiente

familiar. Segundo Toledo (2008), esse processo ocorreu devido ao “estereótipo de força de

trabalho inferior” ou frágil que a mulher possui, já que as características fisiológicas da

mulher passaram a ser utilizadas contra elas e, também, devido à necessidade de ampliação da

mão de obra para aumentar o rendimento das máquinas, sendo esta uma demanda do

capitalismo. Como consequência, a grande oferta de mão de obra, reduziu o nível salarial da

classe operária e a desqualificação do trabalho da mulher.

A partir do século XX, com a introdução de novas tecnologias e novos sistemas de

organização do trabalho, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho asssalariado

urbano precarizou-se cada vez mais e, na década seguinte, ainda segundo Toledo (2008), ao

eliminarem os trabalhos pesados e sujos, a igualdade entre trabalho feminino e masculino não

aconteceu, ao contrário, aumentou o fosso entre o trabalho qualificado masculino e o trabalho

desqualificado feminino.

Corroborando Toledo, Hirata (2002, p. 198) afirma que o problema da qualificação

está ligado à tecnologia, na medida em que “o controle masculino da tecnologia desqualifica

as mulheres da mesma maneira que os técnicos e os cientistas do capital desqualificam os

operários”.

Toledo (2008) evidencia ainda que a desigualdade entre homens e mulheres é acima

de tudo um problema do capital na exploração de classes, pois não se traduz em aumento de

salário feminino, redução da jornada de trabalho entre outros elementos.

O emprego de novas tecnologias serve aos interesses do capital nessa empreitada, e
não para aliviar a exploração da classe trabalhadora de conjunto. Os trabalhadores
não detêm o controle sobre seu uso, e quanto mais elas são empregadas, mais
agravam a falta de controle que eles têm sobre sua própria força de trabalho. Por isso
aprofundam na exploração e na divisão sexual do trabalho (TOLEDO, 2008, p. 44).

Não obstante as desigualdades entre o trabalho masculino e feminino, Abreu et. al.

(2014), aponta questões relevantes na evolução do contexto social do Brasil, mostrando

importantes progressos no combate a desigualdade social, revelando que na categoria



educação formal, as mulheres obtiveram maiores avanços nas últimas décadas, devido ao

melhor aproveitamento das oportunidades disponíveis, inclusive nas áreas de Ciência e

Tecnologia (C&T). Assim, o fato das mulheres terem cada vez mais acesso ao ensino formal e

à elevação do nível de escolaridade, traduz-se como um dos fatores de maior impacto sobre o

ingresso e ascensão das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres trabalhadoras têm

escolaridade superior aos homens, o que Bruschini e Lombardi (2002) apontam para um

“diferencial de gênero”, já que as mulheres tendem a se qualificar ainda mais do que eles.

Ainda nesse contexto, para Bruschini, Ricoldi e Mercado (2008) o progresso das

mulheres, tanto em termos de acesso quanto em êxito profissional, tem se dado em função da

expansão da escolaridade e do investimento na formação profissional feminina, embora os

diplomas femininos permaneçam menos valorizados.

A partir de parâmetros utilizados para construção dos indicadores nacionais, baseados

no Conjunto Mínimo de Indicadores de Gênero (CMIG), organizado pela Comissão de

Estatística das nações Unidas, dados do PNAD Contínua 2016 apontam que as mulheres

atingem em média um nível de instrução superior ao dos homens. A maior diferença

percentual por sexo encontra-se no nível “superior completo”, especialmente entre as pessoas

da faixa etária mais jovem, de 25 a 44 anos de idade, em que o percentual de homens que

completou a graduação foi de 15,6%, enquanto o de mulheres 21,5%.

Leite e Souza (2008) complementam que, mesmo em casos de as mulheres possuírem

o mesmo nível de escolaridade dos homens, ocupam empregos menos qualificados e em caso

de exercerem a mesma atividade dos homens, sua formação normalmente é superior à exigida

no cargo, a que a autora chama de “superdiplomadas” ou a sua remuneração é inferior. Ainda

nesse contexto, Quirino (2015) evidencia que muitas vezes há a “qualificação supérfula” entre

as trabalhadoras, que muitas vezes possuem experiências e formações profissionais díspares

do necessário para os cargos que ocupam.

Embora as novas gerações de mulheres estejam utilizando a tecnologia, a sua presença

no estudo, concepção e desenvolvimento de tecnologias avançadas e de computação continua

a ser minoritária, e sua taxa de crescimento nestas áreas é mais baixa do que em outras

disciplinas científicas. Segundo Melo, Lastres e Marques (2004), por razões históricas, há

uma menor presença feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens,

especialmente nas áreas de C&T.

Para Hirata (2002) na maior parte das vezes, as mulheres são invisíveis enquanto

atores sociais e são também quando se trata de abordar o tema “tecnologia e divisão do



trabalho” uma vez que ainda hoje o paradigma dominante do tema é assexuado. Para a autora,

tecnologia, trabalho e formação profissional devem ser vistos de forma a diferenciar o gênero

construído socialmente.

Ainda sobre a tecnologia e a divisão do trabalho, Hirata (2002) afirma que a distinção

entre os gêneros, gerou uma “feminização” (Yannoulas, 2011) nas indústrias, isto é a criação

de profissões e atividades dentro das organizações de acordo com o gênero.

A redução da intensidade do esforço físico facilitou a permanência e o avanço das

mulheres no mercado, porém Hirata (2002) salienta haver um tipo de trabalho confiado às

mulheres e outro aos homens. Para a mulher são destinadas tarefas predominantemente

manuais em que rapidez, capricho e destreza são características peculiares femininas e, aos

homens, as tarefas de maior prestígio e de maior apropriação da tecnologia, enquanto

complexidade, desenvolvimento e produção.

Em diversos postos de trabalho os homens se apropriaram da tecnologia enquanto
conceito, desenvolveram  tecnologias de produção específicas que reivindicam como
direito deles, e que defendem como domínios masculinos (...) e a partir da
apropriação da esfera tecnológica pelos homens há uma construção social do
feminino como incompetente tecnicamente.” (HIRATA, 2002, p.199)

É importante destacar que a “escolha” acadêmica e as oportunidades profissionais não

podem ser explicadas pelo aspecto biológico, elas estão interligadas aos aspectos sociais e

consequentemente sofrem influência da trajetória familiar e escolar do indivíduo.

As relações sociais e os impactos do trabalho produtivo e reprodutivo

No presente estudo, as relações sociais são entendidas como relações antagônicas,

contraditórias e de embate entre homem e mulher. Kérgoat (2009), afirma que estas relações

possuem base material, em que o trabalho se ressignifica por meio da divisão sexual do

trabalho.

Conforme afirma Kérgoat (1996) e Quirino (2015), a divisão sexual do trabalho é uma

categoria importante para a compreensão do processo de constituição das práticas sociais,

cujos aspectos material e simbólico são considerados simultaneamente, para que o sentido das

práticas sociais não seja concebido por puro determinismo. Kérgoat (2009) acrescenta ainda

que divisão sexual do trabalho e as relações sociais de sexo são conceitos inseparáveis e

complementares, isto porque a análise do trabalho em termos de divisão entre os sexos

demonstra uma relação desigual e hierárquica entre os grupos de homens e mulheres.



Pensar o trabalho, relacionando homens e mulheres, requer reflexão sobre a

articulação entre o trabalho produtivo e reprodutivo. O trabalho produtivo, fica a cargo do

homem, que como principal provedor e responsável pelo sustento da família, por meio do

trabalho assalariado, sofre a exploração do capitalismo; já o trabalho reprodutivo, do cuidado

e das tarefas do espaço doméstico familiar, é tarefa feminina, que sofre a opressão e a

dominação pelo sexo masculino e, ainda a exploração pelo capital, uma vez que a mulher ao

se tornar assalariada, deslocando-se para o mercado de trabalho, acumula a dupla jornada de

trabalho, coforme afirma Quirino (2015):

Nas sociedades capitalistas, a mulher padece dessa dupla carga: a opressão, o
preconceito, a marginalização pela sua condição feminina e, por outro lado, a
exploração econômica, imputando-lhe uma dupla jornada como trabalhadora
doméstica e assalariada (QUIRINO, 2015, p. 235).

Hirata (2002) afirma que a exploração através do trabalho assalariado e a opressão do

masculino sobre o feminino são indissociáveis e não podem ser hierarquizadas e cita ainda o

conceito de “coextensividade” (KÉRGOAT, 1984) para a interseccionalidade entre as

relações de classe e de sexo:

A exploração por meio do trabalho assalariado e a opressão do masculino sobre o
feminino são indissociáveis, sendo a esfera da exploração econômica- ou das
relações de classe – aquela em que, simultaneamente, é exercido o poder dos
homens sobre as mulheres (Hirata, 2002, p. 277).

Mesmo em meio a tantas transformações sociais ocorridas ao longo dos anos, tais

como a maior participação da mulher no mercado de trabalho, sua crescente escolarização, a

redução da fecundidade e o maior acesso à informação, as mulheres têm dedicado mais tempo

aos afazeres domésticos e cuidados do que os homens. Dados do PNAD (2016) mostram que

a questão da carga horária dedicada ao trabalho doméstico é um fator diferencial na inserção

ocupacional das mulheres e dos homens, sendo determinada pela divisão sexual desigual do

trabalho reprodutivo.

O trabalho doméstico precariza ainda mais o trabalho da mulher levando-as a ocupar

cargos ou funções com carga horária reduzida. Segundo dados da PNAD (2016) o indicador

“proporção de ocupados em trabalho parcial” (30horas) por sexo, mostra um percentual de

28,2% das mulheres contra 14,1% de homens e mostrou ainda que durante o ano de 2016, as

mulheres se dedicaram aos afazeres domésticos cerca de 73% de horas a mais do que os

homens, numa proporção de 18,1 horas semanais para as mulheres contra apenas 10,5 horas



para os homens.

Segundo Yannoulas (2011) a nova divisão sexual do trabalho se reciclou para “manter

as desigualdades em contextos de suposta igualdade”, ou seja, outorgou novos conceitos para

o trabalho: o produtivo destinado ao homem e o reprodutivo ou ainda “não trabalho”

reservado à mulher, as quais estabeleceu separadamente as esferas masculinas e femininas.

Na teoria sociológica e no senso comum, passou a ser denominado “trabalho”
apenas o trabalho produtivo e assalariado, excluindo todas as atividades destinadas à
reprodução da vida biológica e social. Trabalhar foi pensado como uma atividade a
ser realizada extramuros, uma atividade pública. Cuidar do lar, dos filhos, dos idosos
e da família ficou delimitado como atividade não trabalho, privada (YANNOULAS,
2011, p. 276).

Em contrapartida, Nogueira (2010) afirma que a mundialização do capital emitiu

efeitos complexos e contraditórios entre os empregos masculino e feminino. Houve uma

regressão ou estagnação do trabalho masculino e um avanço no trabalho feminino

remunerado, ampliando a participação feminina no mundo produtivo.

Embora o trabalho profissional tenha trazido a emancipação feminina, garantindo-lhes

autonomia e independência, Nogueira (2010) aponta que as tarefas domésticas continuaram

reservadas às mulheres, permanecendo a organização patriarcal das sociedades antigas. O

homem como provedor e a mulher como provedora complementar confirmam a desigual

divisão sexual do trabalho. Tal afirmativa é corroborada pelos dados do CMIG (2016) que

apontam que as mulheres seguem recebendo ¾ da remuneração masculina, o que contribui

para explicar a própria natureza dos postos de trabalho ocupados pelas mulheres - trabalho

precarizado, em cargos e atividades em tempo parcial e a dupla jornada de trabalho.

Carvalho e Casagrande (2011) enfatizam que apesar da desigual divisão sexual do

trabalho que destina as atividades do cuidado e trabalhos domésticos às mulheres e as

atividades remuneradas voltadas para o mercado de trabalho aos homens, está havendo

transformações no mundo contemporâneo. Para essas autoras, as mulheres conquistaram

espaço no mercado de trabalho e hoje estão presentes em inúmeras atividades, inclusive na

ciência. Mas é importante ressaltar que esta conquista representou para elas um acúmulo de

trabalho que os homens nunca enfrentaram e que as mudanças na direção de uma divisão mais

igualitária do trabalho na família estão ocorrendo muito lentamente.



Trajetórias e desafios das mulheres nas áreas técnicas e tecnológicas

Como parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, num estudo de caso com

egressas do curso técnico em edificações do ano de 1996, da então Escola Técnica Federal de

Ouro Preto (ETFOP), hoje Instituto Federal de Ouro Preto (IFMG-OP), foi proposto analisar

em que medida a condição feminina dessas egressas influenciou nas suas escolhas acadêmicas

e profissionais.

Definidos os sujeitos e o objetivo principal do trabalho, foram enviados às egressas, a

priori, um questionário, a fim de verificar o panorama educacional e profissional dessas

mulheres. Dos 16 questionários enviados, 14 foram respondidos e devolvidos e dos que

retornaram, verificou-se que apenas duas mulheres seguiram a trajetória acadêmica em áreas

tecnológicas, sendo ainda que dessas duas, apenas uma mulher permanece no mesmo

segmento profissional de sua formação acadêmica. As outras 12 seguiram áreas acadêmicas e

profissionais da saúde e das ciências sociais.

Como se trata de uma pesquisa em andamento, posteriormente será investigado a

trajetória dessas egressas. Por meio da seleção de sujeitos que tiveram trajetórias diferentes,

serão realizadas entrevistas semiestruturadas, apoiadas na metodologia de “história oral de

vida” (Meihy, 1996), na tentativa de compreensão e apreensão do objeto em estudo.

Apesar de ainda não haver condições de apresentar resultados concretos da pesquisa

empírica, as teorias estudadas e pesquisas anteriormente já concluídas apontam possíveis

argumentações para a trajetória destas egressas. Olinto (2011), por exemplo, afirma que as

mulheres são levadas a seguir caminhos e fazer escolhas diferentes das dos homens. A

sociedade patriarcal que incide sobre a escola e sobre a família, recai sobre as “escolhas das

meninas” ainda bem jovens, mostrando que desde cedo elas estabelecem estratégias e buscam

atividades mais compatíveis com o sexo feminino, a que a autora chama de “segregação

horizontal”. De forma semelhante, Toledo (2008) evidencia que o gênero enquanto a

representação que os homens fazem de si e dos outros, evidencia através dessa construção

social que a condição de opressão da mulher inicia antes mesmo do seu nascimento:

A mulher nasce e é educada para ser oprimida, para saber “o seu lugar” no mundo,
que é sempre, em qualquer âmbito, um lugar subalterno. É configurada para aceitar
essa condição como se fosse algo natural e, ainda por cima, com um sorriso nos
lábios; contido, claro (TOLEDO, 2008, p. 23).

Tabak (2007) afirma que no ambiente escolar dos cursos técnicos e tecnológicos,

houve uma maior inserção de mulheres em redutos masculinos, porém em consonância com o



primeiro princípio organizador (Hirata 2007) (que existem trabalho de homens e trabalho de

mulheres), ao adentrarem ao mercado de trabalho, elas optam por carreiras ditas “femininas”,

menos valorizadas, com características estereotipadas do sexo feminino:

Apesar de que se ampliou de maneira significativa a matrícula feminina nos cursos e
escolas técnicas a partir dos anos 80, os dados estatísticos revelam que as meninas
que concluem o segundo grau e pretendem fazer um curso de nível superior se
encaminham de maneira majoritária para o campo das ciências humanas e sociais.
(TABAK, 2007, p. 13)

Pesquisas como a de Tabak (2007), Lima (2013), dentre outras apontam que mesmo as

mulheres se inserindo em cursos ditos masculinos como as engenharias e física, tendem a se

tornar profissionais de áreas ou atividades “feminilizadas” (Yanoulas, 2011), cujas

características como destreza, precisão, e habilidade e o cuidado, fossem “naturalmente”

femininas, corroborando a afirmação de Hirata (2002) quando diz que “há um tipo de

máquinas específicas confiadas às mulheres, sendo aquelas que exigem tarefas

predominantemente manuais”.

Tendo em vista que a maior formação escolar das mulheres tem facilitado a sua

inserção no mercado de trabalho, o mesmo não pode ser afirmado quanto a ascensão

profissional a cargos e salários mais altos, tampouco ao acesso a cargos de prestígio e poder,

conforme confirma Quirino (2011) em sua pesquisa no segmento industrial de mineração.

Olinto (2011) afirma que a segregação vertical é uma barreira sutil e até mesmo

invisível e tende a fazer com que as mulheres se mantenham em posições subordinadas e não

progridam em suas escolhas profissionais. A autora associa ainda a “segregação vertical” à

metáfora do “teto de vidro” (Rocha, 2006), invisível no ambiente de trabalho e que favorece a

ascensão profissional masculina.

O “teto de vidro” é uma expressão já consagrada nos estudos de gênero e da mulher.
Diz respeito àqueles postos-chave na hierarquia superior das empresas e instituições,
considerados como ainda não ultrapassáveis e inatingíveis pelas mulheres. Não tem
a ver com falta de habilidade e capacidade das mulheres, mas com o simples fato de
que são mulheres. Este termo foi cunhado pelo Wall Street Journal em 1985.
(ROCHA, 2006, p. 102)

Diante das dificuldades de inserção e ascensão profissional, Lima (2013) chama

atenção para as barreiras enfrentadas pelas mulheres para adentrarem e ascenderem às

carreiras profissionais e de prestígio. A esse fenômeno atribui o nome de “Labirinto de

Cristal”, um conceito que indica os obstáculos encontrados pelas mulheres, simplesmente por



pertencerem à categoria mulher. Ainda segundo Lima (2013) tais barreiras estão dispostas ao

longo da sua trajetória acadêmica, profissional e até mesmo antes, na escolha da área de

atuação.

O labirinto simboliza os diversos obstáculos dispostos na trajetória científica
feminina quanto apresenta suas variáveis consequências, tais como: desistência de
uma determinada carreira, sua lenta ascensão e estagnação em um dado patamar
profissional (LIMA, 2013, p. 886).

Dentre as armadilhas do labirinto de cristal na trajetória das mulheres, Lima (2013)

afirma que a feminização do amor colocou o investimento na carreira e nas relações

familiares como excludentes. A autora destaca ainda que a forma esperada de agir de uma

mulher em uma carreira masculina é controversa à forma feminina de agir construída ao longo

da história.

O ingresso da mulher no mercado de trabalho e no mundo acadêmico, e a desigual

distribuição das tarefas do lar, submeteram as mulheres à difícil tarefa de se desdobrarem na

dupla jornada de trabalho, acarretaram dificuldades para ascenderem em cargos de chefia e

criaram obstáculos na trajetória profissional. No entanto, a inserção da mulher no mundo do

acadêmico profissional, proporcionou à mulher emancipação e participação material e

simbólica na vida domiciliar e no mundo do trabalho e aos poucos a mulher vem

conquistando seu espaço e abrindo caminhos para novas gerações.

Conclusão

Alguns dados iniciais da pesquisa ainda em andamento evidenciam que apesar de

terem concluído o curso técnico, grande parte delas, optaram por outro segmento acadêmico

no ensino superior e na área profissional, o que pode ser explicado por meio das

aproximações teórico-conceituais apresentadas ao longo desse artigo.

Diante da abordagem teórica apresentada, na tentativa de problematizar em que

medida, as escolhas acadêmicas e profissionais dessas egressas estão condicionadas às sua

condição feminina, parte-se do pressuposto que uma das determinações desse processo são as

“relações de gênero”, com seus desdobramentos na “divisão sexual do trabalho” (Hirata e

Kérgoat, 2002, 2007) e seus dois princípios organizadores, cujas categorias são  reproduzidas

tanto nos contextos doméstico-familiar, quanto nas escolas e no mercado de trabalho,

reforçando a desigualdade entre os sexos.



Embora as mudanças no mundo do trabalho, o avanço tecnológico e as transformações

nas relações de sexo/ gênero, representam para as mulheres um avanço na sua inserção no

mercado de trabalho e no ensino superior, o trabalho doméstico, que fica a cargo das mulheres

em sua grande parte, trata-se de um entrave para a trajetória e ascensão feminina, tanto

acadêmica quanto profissional. Trata-se de um “trabalho duplicado” (NOGUEIRA, 2006),

caracterizando a opressão do gênero e a exploração pelo capital.

Destacam-se ainda a presença feminina em todas as organizações profissionais e

acadêmicas; os grandes desafios e barreiras enfrentadas por elas, caracterizados como

“labirinto de cristal” (Lima 2013); a “segregação horizontal”, que coloca as mulheres de um

lado e os homens de outro; bem como a “segregação vertical” (Olinto 2011) que também se

associa à metáfora “teto de vidro” (Rocha 2006) como um impedimento delas ascenderem

profissionalmente.

Assim, a diferença entre homens e mulheres não é um processo natural. Trata-se de

um produto histórico socialmente construído, que varia de acordo com o tempo e o espaço,

portanto, passível de ser modificado, e o trabalho doméstico, invisível e destinado à mulher é

pressuposto fundamental no processo de precarização do trabalho feminino.

Dessa forma, a busca por relações mais iguais entre homens e mulheres no âmbito

privado e público, vem sendo, ainda que aos poucos, conquistadas com esforço e luta diária

pelas mulheres no espaço acadêmico e no mundo do trabalho, de forma a transgredir as regras

de opressão da sociedade patriarcal e lograr uma igualdade de gênero tão sonhada.
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