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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

A divisão sexual do trabalho é uma importante categoria para compreensão das práticas

sociais permeadas pelas relações de sexo/gênero a partir de uma base material (Quirino, 2016;

Kergoat, 2009). É a teoria que permite compreender os caminhos profissionais femininos

marcadamente diferentes dos traçados pelos homens e, além disso, também como um

princípio organizador, explica que a valorização do trabalho executado pela mulher é

diferente daquele feito pelo homem. Ainda que com números ainda baixos em relação a eles,

as mulheres vêm mudando o status quo e adentrando em áreas que se configuraram como

redutos masculinos, como é o caso das áreas de Ciências e Tecnologia (C&T). No entanto, a

literatura tem apontado dificuldades para que as mulheres entrem e permaneçam nessas áreas

e a presente pesquisa comprova que as causas desse fenômeno estão dialeticamente postas no

campo material e no universo simbólico, no qual estão as crenças, os hábitos e as instituições.

Nesse contexto a violência contra a mulher se manifesta de forma velada e simbólica. Há uma

inflexão acentuada entre masculinidade e violência, sendo que a segunda expressão é vista

como pertencente à primeira (Gomes, 2008) e uma das formas em que essa violência acontece



é a que se manifesta “suave, insensível às próprias vítimas” (Bourdieu, 2012). No meio

universitário ela se faz presente traduzida em falas e atitudes de preconceito e discriminação

quando estudantes optam por cursos que tradicionalmente são de outro sexo (Casagrande e

Lima e Souza, 2016). Assim, tendo como lócus o CEFET-MG e, graduandas das Engenharias

da instituição como sujeitos, a pesquisa ainda em andamento busca desvelar como se dá a

violência simbólica de gênero nesses cursos na perspectiva das alunas, de forma a se

compreender as motivações, as estratégias de resistência e os desafios enfrentados pelas

mulheres que permanecem na área da Engenharia.

Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho; Violência Simbólica de Gênero; Mulheres nas

áreas da C&T

1. INTRODUÇÃO

Apesar do nível educacional das mulheres ser superior ao dos homens no Brasil,

(IBGE, 2014),  sendo maior a escolaridade feminina do ensino superior, tanto nos números de

ingressantes, quanto no número de matrículas e de concluintes (INEP, 2014), as escolhas das

mulheres por determinadas áreas em detrimento de outras implicam em uma relação

assimétrica no mundo do trabalho. O fenômeno que auxilia na compreensão das mulheres

serem levadas a seguir caminhos marcadamente diferentes daqueles escolhidos ou seguidos

pelos homens é conhecido como “segregação horizontal”. Quanto à dificuldade delas de

ascenderem profissionalmente, denomina-se “segregação vertical”, ou “teto de vidro”

(OLINTO, 2011).

Os princípios organizadores da divisão sexual do trabalho propostos por Hirata e

Kérgoat (2007) corroboram esses fenômenos. O primeiro princípio, denominado Princípio da

Separação, preconiza a existência de trabalhos destinados aos homens e outros destinados às

mulheres; o segundo, o Princípio Hierárquico, determina que um trabalho realizado por

homens tem valor econômico e social superior ao realizado por mulheres.

O presente artigo discute a divisão sexual do trabalho como forma que permite a

compreensão das práticas sociais permeadas pelas construções de gêneros a partir de uma

base material (Quirino, 2016; Kergoat, 2009). Dizer isso implica em considerar que as

relações assimétricas e antagônicas existentes entre homens e mulheres na sociedade estão

assentadas na categoria “trabalho” e em sua divisão desigual entre os sexos (Hirata e Kérgoat,

2007).



Sendo a problemática da violência física contra as mulheres recorrente nos estudos

feministas e de gênero, ainda são escassas as pesquisas que evidenciam a violência simbólica

vivenciadas por elas diariamente nas escolas e nos ambientes de trabalho. A violência

simbólica, conceito trazido por Bourdieu (2012), acontece de forma sutil, insensível e

invisível a suas próprias vítimas, sendo que a estrutura universitária é fator que contribui para

a manutenção ou propagação dessa forma de violência. Em sua maioria, a violência simbólica

é praticada quando mulheres ocupam redutos ditos masculinos, como é o caso das áreas

tecnológicas.

Destarte, nesse artigo serão apresentadas a problemática e as bases teórico-conceituais

do estudo que se encontra em sua fase final, o qual busca desvelar como se dá a violência

simbólica de gênero nos cursos de Engenharia do Centro Federal de Educação Tecnológica de

Minas Gerais (CEFET-MG) na perspectiva das alunas, de forma a se compreender as

motivações, as estratégias de resistência e os desafios enfrentados pelas mulheres que

permanecem nesses cursos.

2. DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

A divisão sexual do trabalho, sobretudo do trabalho doméstico, constitui-se em objeto de

pesquisa em diversos países, no entanto, na França, no início dos anos 1970, é que surgiram

trabalhos que assentariam as bases teóricas do conceito, sob o impulso feminista (HIRATA E

KERGOAT, 2007). A partir daí,

em pouquíssimo tempo surgiram as primeiras análises dessa forma de trabalho nas
ciências sociais. Foi o caso, para citar apenas dois corpus teóricos, do “modo de
produção doméstico” (Delphy, 1998) e do “trabalho doméstico” (Chabaud- Rychter,
Fougeyrollas – Schwebel, Southonnax, 1985). Pouco a pouco, as análises passaram
a abordar o trabalho doméstico como atividade de trabalho tanto quanto o trabalho
profissional. Isso permitiu considerar “simultaneamente” as atividades
desenvolvidas na esfera doméstica e na esfera profissional, o que abriu caminho para
se pensar em termos de “divisão sexual do trabalho (HIRATA & KERGOAT, 2007,
p. 597).

As antropólogas feministas modificaram o conteúdo dessa noção que, primeiramente, foi

utilizada pelos etnólogos para designar uma repartição “complementar” das tarefas entre

homens e mulheres nas sociedades que estudavam. A autora acrescenta, ainda, que as

feministas demonstraram que “a divisão sexual do trabalho traduz uma relação de poder dos

homens sobre as mulheres” (KERGOAT, 2009, p. 67).

Na divisão sexual do trabalho tradicional, às mulheres coube a responsabilidade pela



esfera doméstica, que é o espaço reprodutivo, e aos homens desempenhar a função de

provedor, situando-se na esfera produtiva. Saffioti (1987, p.8), discorrendo sobre a

socialização dos filhos, afirma ser ela uma “tarefa tradicionalmente atribuída às mulheres.

Mesmo quando a mulher desempenha uma função remunerada fora do lar, continua a ser

responsabilizada pela tarefa de preparar os mais jovens para a vida adulta”. Discorrendo sobre

a ênfase dessa forma de divisão do trabalho entre os sexos, nas palavras de Quirino (2011),

[...] recai sobre a suposta condição biológica e natural de direcionamento de
determinadas tarefas às mulheres em geral circunscritas ao entorno do lar e dirigidas
à produção para o consumo do grupo familiar, à reprodução da espécie e ao cuidado
das crianças, dos velhos e dos incapazes, enquanto que as atividades de produção
social e de direção da sociedade, desempenhadas no espaço público, são atribuições
masculinas (QUIRINO, 2011, p. 52).

Para Cisne (2014, p.88), “a divisão entre esfera produtiva e reprodutiva fortaleceu a

hierarquia e a desigualdade entre homens e mulheres”, sendo que enquanto a esfera produtiva

é a da valorização, da produção da riqueza, tida como um espaço privilegiadamente

masculino, a da reprodução social, ou seja, as atividades necessárias para garantir a

reprodução da força de trabalho, é considerada um espaço feminino. Saffioti (1987, p.9)

confirma essa assertiva ao dizer que “torna-se, pois, clara a atribuição, por parte da sociedade,

do espaço doméstico à mulher”. Também, segundo Soihet (1997, p.3), as mudanças ocorridas

entre os séculos XVIII e XIX relativas a crenças tradicionais sobre o corpo e a sexualidade

humana revela que “as novas diferenças reconhecidas nos genitais serviam de indicadores

para ocupações diversas de cada sexo: esfera privada para as mulheres e pública para os

homens”.

Para Yannoulas (1992, p. 500), a identidade feminina foi constituída, discursivamente,

com base em dois tipos de argumentos, sendo a “argumentação ecológica a que refere-se à

função reprodutiva (biológica e social) que as mulheres deveriam desempenhar nas famílias,

no lar e com relação aos filhos [...] e a argumentação essencialista como aquela que considera

as características atribuídas às mulheres como parte de uma essência natural (fraqueza,

irracionalidade, dependência, afetividade etc.)”. Nesse contexto, Soihet (1997, p. 4) afirma

que a “medicina social assegura constituírem-se como características femininas, por razões

biológicas, a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais”.

Quirino (2011) discorre que a concepção de uma suposta natureza feminina - e a ela

ligados valores tais como a emotividade, falta de racionalidade, dependência biológica da

maternidade, fragilidade, etc. -, que as tornam inferiores na vida pública. “Por isso, a história



da mulher é uma história de aprisionamento na esfera doméstica, sendo raros os relatos que a

incluem em conceitos e categorias políticas gerais” (QUIRINO, 2011, p. 3). Assim, ainda

segundo a pesquisadora, as identidades de homens e mulheres na sociedade têm

historicamente sido construídas a partir da dicotomia entre as esferas pública e privada, com

atribuição de papeis, atitudes, valores, previamente definidos segundo modelos naturais.

Apesar da superioridade escolar feminina demonstrada pelo IBGE, os resultados no

mercado de trabalho não favorecem as mulheres (BRASIL, 2014, p. 107). “As áreas gerais de

formação nas quais as mulheres de 25 anos ou mais de idade estão em maior proporção

(Educação, 83,0%; Humanidades e Artes, 74,2%) são justamente as que registram menores

rendimentos médios mensais entre as pessoas ocupadas (R$1.810,50 e R$ 2.223,90,

respectivamente)”. O Censo da Educação Superior de 2013 aponta que o maior número de

matrículas realizadas pelo sexo feminino está em cursos associados, por inferência, ao

cuidado, como é o caso de Pedagogia (1º lugar), Enfermagem (4º lugar) e Serviço Social (6º

lugar). Quanto às matrículas do sexo masculino, as Engenharias ocupam o 3º, 6º, 7º e 8º

lugares no ranking (INEP, 2014, p. 19). No relatório técnico sobre o censo da Educação

Superior de 2015, consta a tabela elaborada pelo INEP dos 20 maiores cursos de graduação

em número de matrículas e os respectivos dados relativos à variável sexo, daquele ano. Nela,

observa-se que as mulheres ocupam percentuais elevados nos cursos cujos rendimentos são

menores, assim como também pode se inferir que as atividades produtivas dedicadas por elas

são as que se ligam às áreas do cuidado, como um prolongamento dos ditos papeis femininos.

Para que avanços na redução da desigualdade aconteçam, “a experiência internacional

mostra que é necessária a implementação de políticas de fato voltadas para a autonomia das

mulheres e para o incentivo à participação masculina no trabalho doméstico” (IPEA, 2012, p.

16).

Trata-se, portanto, de mudanças de paradigmas, para que as famílias deixem de ser
vistas, por um lado, somente como unidades de consumo, mas também como lócus
de produção de serviços essenciais para a reprodução da sociedade e, por outro, que
a distribuição dos diferentes tipos de trabalho entre os membros da família deixe de
ser vista como um mero arranjo privado, fruto de negociações entre iguais. A
desigualdade de gênero existente no interior das famílias determina processos
sociais e econômicos que reproduzem uma desigualdade estruturante em nossa
sociedade, subjugando um grupo de pessoas em relação a outro e limitando suas
possibilidades de exercício pleno e efetivo da cidadania. (IPEA, 2012, p. 17)

3. MULHERES NAS CARREIRAS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Segundo Carvalho e Casagrande (2011, p. 22), “apesar das dificuldades e desafios que as



mulheres enfrentaram e, ainda enfrentam, para produzir ciência em um meio em que foi

construído de acordo com parâmetros masculinos da moderna sociedade ocidental, elas, ainda

assim, o fizeram”, embora o conhecimento produzido por elas não ser reconhecido como

científico pelo simples fato de ser “feminino”. Como argumentam as autoras, a medicina, que

era praticada por mulheres desde a antiguidade, é proibida de ser praticada por elas no século

XIII, mas, no entanto, as mulheres continuam exercendo-a como curandeiras, benzedeiras ou

parteiras. Carvalho e Casagrande (2011) elencam o fato das mulheres serem “proibidas de

frequentar espaços públicos, entrar em bibliotecas, universidades, publicar resultados de suas

pesquisas ou discutir em posição de igualdade sobre seus conhecimentos com os cientistas”.

Assim, muitas delas “faziam ciência dentro de suas casas e os resultados eram divulgados

com nomes masculinos”. Havia também a crença de que caso “as mulheres se dedicassem ao

rigor científico, esse considerado qualidade dos homens, elas podiam sofrer consequências em

sua saúde” (CARVALHO E CASAGRANDE, 2011, p .26). Dialogando sobre os iluministas,

Soihet (1997, p. 3) diz que para a maioria deles, “era patente a menor possibilidade das

mulheres de abstrair e de generalizar, ou seja, de pensar”. Adiante, a autora reafirma que,

nesse contexto, era um fato incontestável a inferioridade da razão nas mulheres, sendo preciso

que apenas cumpram com seus deveres naturais, assim entendidos: “obedecer ao marido, ser-

lhe fiel, cuidar dos filhos”.

Além dos desafios que decorrem da sociedade patriarcal e do código androcêntrico da

atividade científica, a divisão sexual do trabalho, que estabelece o trabalho da esfera pública

aos homens e os da esfera privada às mulheres, “interfere diretamente nas chances das

mulheres desenvolverem conhecimentos científicos” (CARVALHO E CASAGRANDE,

2011, p. 27). “As mudanças na estrutura familiar ainda não foram suficientes para que os

papeis de homens e mulheres fossem distribuídos de maneira equilibrada a ambos”

(CABRAL, 2010, p. 11). Elas fizeram o movimento para o mercado de trabalho enfrentando a

dupla jornada, entretanto, não houve um movimento inverso dos homens. Assim, “enquanto

os homens têm tempo e dedicação integral à realização de suas pesquisas, as mulheres

principalmente as casadas, com filhos, não têm as mesmas possibilidades” (CARVALHO e

CASAGRANDE, 2011, p. 27). Porém, “vencendo desafios, resistindo e não deixando

dominar por preconceitos e discriminações, as mulheres transgrediram as regras de uma

sociedade patriarcal e androcêntrica e conquistaram espaços, abrindo caminhos para futuras

gerações” (Idem, p. 28).

Tabak (2015, p. 89) confirma “não existir dúvida de que no Brasil as mulheres se tornaram



mais visíveis no campo da Ciência e Tecnologia”, apesar dos números ainda insatisfatórios.

Dessa forma,

não se pode mais dizer hoje que as mulheres não produzem ciência. O que acontece,
em algumas situações, é a invisibilidade em que as primeiras cientistas foram
mantidas, e a dificuldades que as cientistas atuais encontram para se afirmarem e
ascenderam no campo científico que ainda é dominado pelos homens.
(CARVALHO e CASAGRANDE, 2011, p. 28).

É, portanto,

uma falácia afirmar a inaptidão das mulheres para a atividade científica, ou mesmo
dizer que não se interessam por ela e não têm competência para desenvolver
pesquisas científicas e tecnológicas de ponta. [...] É fácil observar que nos últimos
anos a presença das mulheres em atividades de pesquisa científica e em inovação
tecnológica em áreas até recentemente consideradas como reduto masculino se
tornou muito mais visível. É o caso, entre outros, das cursos de ciências
matemáticas e da natureza, e nas múltiplas subáreas da Engenharia (TABAK, 2015,
p. 91)

No Brasil, essa presença feminina mais visível é devida ao empenho das próprias

mulheres, que, principalmente a partir de 1980, denunciaram estereótipos de gênero e as

manifestações de discriminação baseadas em gênero. Somam-se a isso os estímulos que

representam as iniciativas da ONU ao movimento feminista – o Ano Internacional da Mulher

(1975), o Plano Decenal de Ação, as Conferências de Nairobi (1985 e de Bejing (1985), bem

como a UNESCO na medida em que realizou encontros e seminários, além de patrocinar

estudos em pesquisas em todo o mundo. Por fim, iniciativas, ações e programas

implementados no país atraíram mais meninas para cursos no campo da Ciência e Tecnologia

e de mulheres para o desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas (TABAK,

2015).

No entanto, a proporção de mulheres que se encaminham para os cursos de pedagogia ou

licenciaturas, enfermagem, nutrição, psicologia, direito é consideravelmente maior. Em

contrapartida, nas ditas ciências duras ou exatas, principalmente nas subáreas da engenharia, a

proporção de mulheres é muito pequena. A influência de estereótipos sexuais ainda se

manifesta nas escolhas profissionais, definindo carreiras como sendo “femininas” ou

“masculinas” trazendo a visão de que é muito difícil, ou mesmo impossível, fazer carreira em

pesquisa científica e constituir família. Isso se dá pela atribuição de responsabilidade

exclusiva dos cuidados com a casa e os filhos à mulher/mãe (TABAK, 2015).

Carvalho e Casagrande (2011) também constatam o enorme quantitativo de mulheres nos



cursos acima mencionados e relembram que são áreas representando uma extensão das

atividades domésticas, domínio feminino há séculos. Sobre a presença escassa delas nas

Engenharias, complementam afirmando que

a área tecnológica é tida como um domínio masculino, especialmente após a
revolução industrial e a consolidação do capitalismo, quando a tecnologia passa a
ser o motor do aumento da produtividade e das inovações que estão diretamente
relacionados à esfera pública, isto é, área considerada masculina (CARVALHO e
CASAGRANDE, 2011, p. 30).

Dentre os problemas recorrentes às latino-americanas que se dedicam à ciência e à

tecnologia, Tabak (2015) inclui

os preconceitos e a falta de apoio e de incentivos por parte da própria família e da
sociedade, a falta de perspectiva no mercado de trabalho, a responsabilidade pelos
filhos, a tensão na relação conjugal, o teto de cristal, o assédio moral e sexual. Entre
as consequências que isso acarreta para as mulheres é fácil perceber a baixa
autoestima e o excesso de autocrítica, o medo de ocupar cargos de visibilidade
(TABAK, 2015, p. 97).

4. VIOLÊNCIA SIMBÓLICA DE GÊNERO NOS CURSOS DE ENGENHARIA

Desde a década de 1980, pesquisadoras brasileiras se dedicam a estudar a baixa

participação feminina em carreiras da ciência e tecnologia de forma geral, e particularmente

nas engenharias, “investigando dados, falas de estudantes, docentes e profissionais, o que

contribui para a construção de uma massa crítica interpretativa a respeito da defasagem, do

perfil e das trajetórias das pioneiras de diversas áreas” (LOMBARDI, 2013, p. 129). Para a

teórica, a sub-representação feminina nas engenharias está associada à discriminação de

gênero no ambiente de trabalho. Isso acontece quando, no exercício profissional, se atribuem

às mulheres determinadas áreas de trabalho e certas atividades profissionais, em detrimento de

outras, por exemplo. A autora aponta que uma das maiores barreiras encontradas pelas

engenheiras em suas carreiras é a de ascender a postos de comando nas organizações. Essa

limitação é verificada para as trabalhadoras de uma forma geral. “Para ascenderem

hierarquicamente, mulheres têm, de maneira recorrente, suas competências profissionais

colocadas em prova, o que não se constata no caso masculino, sendo, portanto, um diferencial

de gênero” (LOMBARDI, 2006, p. 68).

Adotando a mesma perspectiva teórica de que as relações sociais de sexo se

circunscrevem em “[...] uma tensão entre o grupo de homens e o grupo de mulheres que se

revela permanente quando se trata do trabalho e da sua divisão social”, Lombardi (2009)



esclarece que as relações sociais na área profissional da engenharia, “[...] repousam, em

primeiro lugar, sobre uma relação hierarquizada entre homens e mulheres, tratando-se de uma

relação de dominação e de poder do grupo de engenheiros do sexo masculino sobre o grupo

de engenheiras (LOMBARDI, 2009, p. 110).

Carrilho e Yannoulas (2011) consideram que desde a infância as meninas são

encaminhadas para áreas que envolvem o cuidado com o próximo e desencorajadas, ainda que

de forma velada, em relação ao estudo de ciências exatas, uma vez ser esse campo

compreendido como masculino por se associar “homem” e “racionalidade”.

Lombardi (2013), ao levantar hipóteses para explicar a pequena presença das mulheres na

Engenharia, elenca alguns argumentos, como o de que existem limitações impostas pela

profissão: sua origem, que é miliar; as condições adversas de algumas especialidades; o

comando de equipes masculinas e a ideia da incompatibilidade entre Engenharia e uma dada

concepção de feminino, contrária às matemáticas, à racionalidade, à objetividade, não

predisposta à competição, características atribuídas à Engenharia e ao masculino.

Uma das razões, sempre invocadas quando se trata de procurar entender o limitado
interesse das mulheres pela Engenharia, remete às suas origens militares, ao
exercício de funções de comando, às duras condições de trabalho (Wajcman, 1996;
Terra da Silva, 1992; Silva Telles, 1984; Marry, 2002). Outra, lembra que o maior
poder de abstração (e matemática e a física) é associado ao masculino, enquanto a
química evocaria o gosto pela experimentação e pelo concreto, associado ao
feminino e às qualidades da paciência, observação e intuição, remetendo a questão à
esfera das representações sociais e de gênero das disciplinas e das especialidades da
engenharia (Marry, 2002). Outra ainda, identificará como razões da exclusão,
conflitos e dificuldades de adaptação das mulheres em culturas profissionais
masculinas (Faulkner, 2005) (LOMBARDI, 2006, p. 64).

Carrilho e Yannoulas (2011, p. 38) esclarecem que no interior dos campos de

conhecimento científico há, também, subdivisões, sendo as engenharias “duras” que

praticamente manifestam um monopólio masculino, fato esse entendido por elas que “quanto

maior a detenção de tecnologia, menor é a presença feminina”. Apesar das tecnologias

permitirem romper com padrões estabelecidos de segregação de sexo das ocupações e

profissões,

a divisão sexual do trabalho tem permanecido estável, ainda que a natureza do
trabalho e a qualificação para desempenhá-lo se transformaram radicalmente. [...]
Por não ser força independente, a maneira que a tecnologia repercute na natureza do
trabalho é determinada pelas relações (pré) existentes (CARRILHO e
YANNOULAS, 2011, p. 46).



Na esfera dos empregos, a participação das engenheiras está praticamente estacionada em

torno de 14%, mas ao longo da década de 90 e nos primeiros anos do século XXI, vem

crescendo lenta e continuamente o número de mulheres que entram em cursos de engenharia

no Brasil, logo, esse campo faz parte do rol de possibilidades profissionais delas.

(LOMBARDI, 2006).

As mulheres têm adentrado nos cursos de Engenharia, o que contribui para amenizar as

reações de homens à presença feminina, entretanto, “os mecanismos de controle social, que

visam garantir a masculinidade das Engenharias, permanecem, como é o caso de brincadeiras

e piadinhas” (LOMBARDI, 2006, p. 121). Analisando a piadinha clássica sobre as mulheres

na Engenharia (“quando a menina nasce, Deus pergunta: você quer ser bonita ou

engenheira?”), que é adaptada para as alunas de cada escola, Lombardi (2006) faz a seguinte

consideração:

Essa piada atinge diretamente a feminilidade da mulher ao estabelecer um
antagonismo entre a capacidade de atrair os homens associada à beleza e o exercício
da profissão de engenheira. Em outros termos, reafirma a pretensa oposição entre os
polos corpo e mente, sensualidade e razão, sentimentos e intelecto, feminino e
masculino. Trata-se de piada ou mexerico depreciativo utilizado pelo grupo
masculino, o mais tradicionalmente estabelecido na Engenharia para procurar
atemorizar ou afastar o grupo minoritário das mulheres das escolas e do campo de
trabalho profissional (LOMBARDI, 2006, p. 127)

Lombardi (2006, p. 129) aponta uma “nova divisão sexual do trabalho internamente às

especialidades da Engenharia”, entendida como o “restabelecimento da ordem de gênero no

interior desse campo profissional a cada nicho novo de trabalho que se abre”.

A criação de novas especialidades no ensino da engenharia pelo desdobramento das
antigas áreas levou à diversificação das escolhas de homens e mulheres, mas incidiu
especialmente sobre as opções femininas que, até meados dos anos 90
encontravam-se mais concentradas nas engenharias Civil e Química. [...] Esse
padrão concentrado na escolha de especialidades é também revelador da segregação
feminina no campo de estudos e de trabalho da engenharia e, nesse sentido, a recente
ampliação de oferta de especialidades parece ter favorecido a inclusão de mulheres
na profissão, oferecendo-lhes possibilidades de inserção em novos campos de
atuação profissional, justamente num período em que elas ingressaram em número
crescente nas escolas de engenharias, como já se comentou (LOMBARDI, 2006, p.
181).

A autora afirma ainda que as mulheres engenheiras encontram mais limitações no

exercício de áreas mais voltadas à produção industrial tradicional, como a mecânica e a

metalurgia, e menor resistência em áreas menos tradicionais, como a Engenharia de

Alimentos e a Sanitária. Além dessa barreira, muitas profissionais são alocadas em funções



que exigem habilidades relacionais, afastando-se dos trabalhos de cunho técnico mais denso e

que na área possuem maior prestígio (LOMBARDI, 2011).

Lombardi e Gonzales (2016) discorrem sobre os indícios de segregação horizontal, ou

seja, a inserção feminina preferencial em determinadas especialidades; o exercício

profissional mais concentrado em atividades de projeto, nos laboratórios, no ensino; e a

segregação vertical, que é a conhecida dificuldade de ascender em postos de direção e/ou

chefia de equipes masculinas, em indústrias e canteiros de obra. Sobre a divisão do trabalho

no interior de uma profissão, no campo da Engenharia civil, por exemplo, ao mesmo tempo

que tem crescido o número das engenheiras nos canteiros de obra, “a reprodução da divisão

sexual do trabalho atribui às mulheres preferencialmente atividades de gerenciamento desse

espaço, como seleção de pessoal, compra de materiais” (LOMBARDI, 2006, p. 127).

As engenheiras, sujeitos de pesquisa de Lombardi (2006), comentam de forma recorrente a

capacidade relacional delas ou a sensibilidade e habilidade para lidar com pessoas, inclusive

subordinados, além da criatividade como aspectos relevantes para a promoção aos postos de

gerência e diretoria. “Habilidades femininas desejáveis para gerir conflitos humanos nas

equipes, indicadas atualmente por alguns consultores empresariais como uma das vantagens

da gerência feminina, face à masculina” (LOMBARDI, 2006, p. 75).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das diversas conquistas das mulheres no mercado de trabalho e no mundo

acadêmico, inclusive em áreas pouco usuais de atuação feminina, os princípios organizadores

da divisão sexual permanecem inalterados. Evidenciam-se pequenos deslocamentos e atitudes

de enfrentamento e rompimento com padrões socialmente estabelecidos, mas, via de regra,

elas continuam a traçar caminhos profissionais marcadamente diferentes dos seguidos pelos

homens. No entanto, mesmo quando transgridem o status quo, as dificuldades de permanência

e ascensão na carreira escolhida evidenciam segregações, desvalorização do trabalho feminino

e a criação de guetos em funções precarizadas e desqualificadas. Se isso não se dá de forma

explícita é no universo simbólico que eles são desvelados em atitudes de silenciamentos e

sexismo, como a literatura científica tem apontado.

Discutir as relações de gênero, tanto no universo educacional, quanto no trabalho, são

imprescindíveis para a compreensão dos embates, deslocamentos e permanências existentes

entre homens e mulheres na sociedade, que embora antigos, ainda permanecem em todas as

sociedades conhecidas. Espera-se que este trabalho contribua na discussão acerca da condição



feminina na educação profissional e no espaço produtivo, análise inseparável da inclusão da

esfera doméstica.

Especificamente nas área de engenharia, Lombardi e Gonzales (2016, p.178) esclarecem

que “a luta das mulheres nas engenharias deve incluir a discussão do papel e da posição das

mulheres na sociedade brasileira”. Quantitativamente não há uma variação que denote uma

modificação consistente em direção a uma maior inclusão das engenharias, permanecendo

válida a afirmação de que há uma dificuldade de inserção e de ascensão hierárquica das

mulheres nesse campo. Também permanece a divisão sexual do trabalho entre as

especialidades das engenharias e dentro de cada uma delas. Apesar disso, “por outro lado, as

iniciativas de mobilização de engenheiras e estudantes de engenharia trazem à luz um cenário

de movimento, dinâmico e inovador” (LOMBARDI e GONZALES, 2016, p. 179). Há uma

luz no fim do túnel!
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