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RESUMO 

 

Refletir sobre as desigualdades existentes nas relações sociais entre homens e mulheres, 

reforçadas e aprofundadas pela sociabilidade capitalista, torna-se essencial para compreender 

o porquê da permanência da divisão sexual do trabalho, da relação hierárquica entre as 

atividades “masculinas” e “femininas” e da pouca presença de mulheres em algumas carreiras 

universitárias, bem com a sua prevalência em outras áreas. Partindo dessa realidade, esta 

dissertação objetivou analisar as dificuldades e os desafios encontrados pelas mulheres 

inseridas em cursos predominantemente masculinos no âmbito da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica acerca da 

temática e concomitantemente um levantamento através do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA) no qual se constatou que nos cursos de Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica e Ciência da Computação, a presença 

feminina perfaz um percentual de até 10% do alunado. Para a fase da pesquisa de campo, 

optou-se pela realização em duas etapas. Na primeira, foram aplicados 37 (trinta e sete) 

questionários, abrangendo 36% das estudantes inseridas nos cursos elencados anteriormente; 

e, na segunda, foram realizadas 12 (doze) entrevistas semi-estruturadas, as quais foram 

gravadas e transcritas. Em seguida, traçou-se o perfil sócio-econômico-familiar das 

estudantes; verificou-se os motivos que as levaram a escolha do curso; procedeu-se a 

identificação e análise dos desafios e dificuldades encontradas para permanência no curso, na 

relação com professores e colegas de curso; e as estratégias das estudantes para lidarem com 

as discriminações e preconceitos impostos pelas relações desiguais de gênero. Ao fim desta 

pesquisa foi possível observar que apesar das estudantes afirmarem que não há diferenças 

nem preconceitos, estes se reproduzem entre professores e professoras, entre homens e 

mulheres estudantes destes cursos, através de brincadeiras, observações, comportamentos, etc. 

Além disso, as discentes reconhecem que no mercado de trabalho o preconceito existirá 

fortemente. A pesquisa atingiu um objetivo bastante positivo que foi levar as mulheres a 

refletirem sobre o seu processo de inserção nesses espaços. Dentro desse contexto, observa-se 

que as desigualdades nas relações de gênero permanecem arraigadas, estando longe de uma 

sociedade pautada na igualdade entre homens e mulheres. 

 
 

Palavras-Chave: Relações de Gênero; Divisão Sexual do Trabalho; Universidade. 
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ABSTRACT  

 

Reflect on the existing social relations between men and women, strengthened and deepened 

by the capitalist sociability inequalities, it is essential to understand why the permanence of 

the sexual division of labor, hierarchical relationship between " masculine" and " feminine" 

activities and the low presence of women in some university courses, as well as its prevalence 

in other areas. Based on this fact, this work aimed to analyze the difficulties and challenges 

faced by women in male-dominated courses inserted under the Federal University of Rio 

Grande do Norte (UFRN). Initially a literature review on the theme and concomitantly a 

survey through the Integrated Management of Academic Activities (SIGAA) was held in 

which it was found that in the courses of Electrical Engineering, Computer Engineering, 

Mechanical Engineering and Computer Science, the presence of women makes up a 

percentage of up to 10 % of the student body. For the phase of the field research, it was 

decided to perform two steps. In the first , 37 (thirty-seven) questionnaires were applied, 

covering 36 % of students entered in the above listed courses; and in the second twelve (12) 

semi-structured interviews, which were recorded and transcribed were performed. Then traced 

the socio- economic and family profile of students; there was the reasons that led you to 

choose the course; proceeded to identify and analyze the challenges and difficulties to stay the 

course in relation to teachers and fellow students; and strategies of students to deal with 

discrimination and prejudices imposed by unequal gender relations. At the end of this 

research it was observed that despite the students tell me that there are no differences or 

prejudices, they reproduce between teachers and teachers, between men and women students 

in these courses through play, observations, behaviors, etc. In addition, students recognize 

that the labor market bias exists strongly. The survey achieved a goal that was very positive 

lead women to reflect on their process of entering these spaces. Within this context, we 

observe that the inequalities in gender relations remain seated, standing away from a society 

based on equality between men and women. 

 

 

Key Words: Gender Relations; Sexual Division of Labor; University. 
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1 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: Introduzindo o 

tema 

 

Buscar compreender e desmistificar os determinantes da subordinação e opressão
1
 aos 

quais as mulheres estão submetidas desde as sociedades antigas e debater temáticas 

relacionadas à condição desigual de gênero perpetrada contra as mulheres sempre instigaram 

nosso interesse. No caso particular, a aproximação com o debate de gênero vem se dando 

desde a graduação em Serviço Social na UFRN, possibilitado especialmente com a inserção 

no Estágio Curricular Obrigatório, o qual ocorreu na Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher (DEAM), no ano de 2007. O Trabalho de Conclusão de Curso, realizado em 2008 

visou apresentar a importância das ações sócio educativas no enfrentamento à violência de 

gênero contra a mulher
2
.  

Outro momento de aproximação com a temática de gênero se deu com a realização do 

trabalho final da Especialização em Saúde Pública e Serviço Social, realizado na UNIFACEX 

(Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte) em outubro de 2012, o 

qual buscou investigar as condições objetivas de atendimento às mulheres que praticam 

aborto. Neste trabalho, procurou-se, sob o viés crítico trabalhado pela perspectiva feminista, o 

qual parte de uma análise das relações desiguais de gênero, compreender as circunstâncias 

que perpassam o debate atual sobre o aborto. 

Muitos são os enfoques que podem ser tomados para análise quando se quer utilizar 

como categoria analítica – e histórica - o gênero (SCOTT, 1990), dentre eles a violência 

contra a mulher, a divisão sexual do trabalho, os direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros. 

Neste momento, pelo fato de estar inserida como assistente social no espaço sócio 

ocupacional de uma Instituição de Ensino Superior (IES), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), mais especificamente na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PROAE), toma-se como foco a segregação de gênero em cursos universitários buscando 

apreender as dificuldades e desafios de mulheres inseridas em cursos com histórica 

predominância masculina. 

O sistema universitário público vem passando, desde o primeiro governo do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007-2010), por um processo de 

reestruturação caracterizado pela criação de novos polos e pela expansão das vagas nas 

                                                           
1
Opressão aqui compreendida como exposto por Saffioti (2004), a qual considera a opressão como sendo a 

mescla de dominação-exploração. 
2
 O Trabalho de Conclusão de Curso foi orientado pela Professora Ms. Miriam de Oliveira Inácio. 
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universidades já existentes, sendo o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), exemplo de uma destas propostas. Este 

apresenta como principal objetivo ampliar o acesso e promover mecanismos para 

permanência do estudante no ensino superior.  

Essa ampliação, todavia, não vem acompanhada de medidas democratizantes de 

acesso ao ensino superior, tendo em vista que a formação do corpo estudantil parece não ser o 

foco de atenção das universidades, as quais buscam galgar recursos investindo bem mais na 

estrutura física das instituições. Além disso, como não há um consenso sobre o REUNI nas 

Universidades públicas, o investimento é maior nos Centros, nos quais a proposta é aceita. 

Não se vê, portanto, um investimento na ampliação do acesso ao ensino superior público e 

gratuito de forma efetiva, na medida em que, por exemplo, a interiorização do ensino público, 

presencial, gratuito e de qualidade, ainda não é realidade no país.    

Mesmo não atingindo a todos (as) que desejam ingressar no ensino superior público
3
, 

houve um aumento na oferta de vagas nas IES. O contexto de expansão no número de vagas 

nas universidades públicas propiciou, e vem propiciando, a inclusão de uma parcela da 

população que há pouco tempo via o acesso ao ensino superior público, gratuito e de 

qualidade, como algo distante da sua realidade. Assim, aumentou significativamente o 

número de estudantes de origem popular nas universidades
4
 que passam a demandar serviços 

que visem garantir sua permanência na universidade e conclusão dos seus cursos. Deste 

modo, as bandeiras de luta do movimento estudantil, que antes se pautavam sobre a 

necessidade de ampliação do acesso, agora versam sobre a necessidade de políticas que 

assegurem condições de permanência no ensino superior. 

Ressalta-se que uma política que vise a permanência dos (as) estudantes no ensino 

superior deve perpassar não só a viabilização de condições materiais, tais como moradia 

estudantil, alimentação, transporte e bolsas, mas também investir nas relações sociais dos 

sujeitos presentes nesse ambiente.  

                                                           
3
 De acordo com Zago (2006, p.228), “[...] na faixa etária de 18 a 24 anos apenas 9% freqüenta esse nível de 

ensino, um dos percentuais mais baixos do mundo, mesmo entre os países da América Latina”. 
4
 De acordo com informações obtidas no Observatório da Vida do Estudante Universitário (que é um centro de 

informações estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN), foi possível identificar, através da 

solicitação dos dados referentes à categoria socioeconômica, comparando os anos de 2001 e 2010, que houve 

um aumento de 59% dos alunos das categorias C, D e E. Enquanto em 2001 tínhamos 2.216 alunos, em 2010 

saltou para 5.438. Destaca-se que no Observatório são elencadas as categorias A, B, C, D e E, as quais são 

criadas através da composição de cinco variáveis: renda mensal familiar, grau de instrução do pai e da mãe e 

ocupação profissional do pai e da mãe. As categorias são utilizadas de forma decrescente, correspondendo a 

categoria A ao nível socioeconômico mais elevado e a categoria E ao nível mais baixo. 
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Na realidade da UFRN, de acordo com os dados contidos no Plano de Gestão 2011-

2015, observa-se que de 2001 a 2010 houve um crescimento expressivo no alunado 

matriculado nos cursos de graduação (presencial e à distância) da Universidade saltando de 

15.985 para 27.204 discentes, o que representa um crescimento de 70%.  

Com esse crescimento observa-se a diversidade presente nesse ambiente demandando 

uma atenção especial, na medida em que vivenciamos numa sociedade na qual os 

preconceitos
5
 e as discriminações

6
 imperam, não sendo diferentes no âmbito da universidade. 

Negros, pobres, mulheres, o público LGBT
7
, grupos que historicamente enfrentam 

dificuldades para o acesso a tal espaço, se fazem cada vez mais presentes na universidade, 

ingressando em cursos bem-conceituados socialmente, locais em que até pouco tempo era 

reduto da sociedade elitizada. 

Nessa conjuntura, questiona-se: Como encarar no mesmo espaço esses “novos” 

sujeitos? Como esses grupos se sentem num espaço até pouco tempo alheio a eles? Tais 

indagações pretendem ser supridas pela pesquisa que ora se apresenta, ao menos para um 

desses grupos identificados: o das mulheres. 

A presença feminina em cursos universitários é algo historicamente recente. Na 

realidade brasileira é só na década de 1970 que esse público começa a se inserir mais 

expressivamente no ensino superior, resultante de um contexto de expansão dos cursos 

universitários, das lutas dos movimentos sociais, destacando-se os movimentos estudantil e o 

feminista - este que lutava, particularmente, pela desnaturalização da posição social das 

mulheres.  

Já na década de 1960, no contexto do Golpe Militar de 1964, é visível a expansão das 

universidades. Isto resultou tanto das lutas do movimento estudantil, organizado em torno da 

União Nacional dos Estudantes (UNE) que reivindicavam a reforma universitária, quanto da 

política governamental do período que, mesmo possuindo um caráter repressivo contra os 

movimentos sociais, promoveu a reforma universitária através da Lei nº 5.540/68
8
 

(SAVIANI, 2010).  

                                                           
5
Preconceito é aqui entendido como uma opinião previamente concebida sem fundamentos ou conhecimentos 

suficientes (HOUAISS, 2010). 
6
Discriminação é aqui compreendida como atitudes que promovem uma distinção entre os seres, as quais levam 

a um tratamento diferenciado (hierárquico) do indivíduo ou de um grupo de indivíduos (HOUAISS, 2010). 
7
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros. 

8
Esta lei ficou conhecida como a Lei da Reforma Universitária, a qual apresentou quatro objetivos principais: a 

“modernização” administrativa das universidades (através da administração baseada nos critérios de eficiência, 

produtividade, racionalidade e flexibilidade); a renovação do conceito de ensino superior (o qual deve interligar 

conhecimento de diversas áreas, aliando a pesquisa ao ensino, visando atender tanto as necessidades dos (as) 

discentes, bem como do desenvolvimento local e regional); a integração da Universidade com a sociedade (as 
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Os governos militares da época tinham como objetivo geral promover a modernização 

do país, na perspectiva do projeto burguês de desenvolvimento associado e dependente
9
. O 

projeto de modernização do ensino e das universidades fazia parte de tal projeto objetivando 

colocar o Brasil no primeiro mundo, dentro do mundo capitalista.  

Mesmo com essa expansão, a inserção de homens e mulheres no ensino superior foi 

caracterizada pela segmentação por ramos de ensino. Segundo Guedes (2008, p.120), “as 

'habilidades intrínsecas' de homens e mulheres são atributos que vão sendo construídos e 

reforçados desde o início do processo de escolarização”. 

Destaca-se que essa segmentação traz consequências para homens e mulheres, uma 

vez que condiciona as carreiras de ambos os sexos, culminando em discriminação e 

preconceito àqueles sujeitos que não se submetem ao que é determinado socialmente. No 

entanto, o foco desta pesquisa será as mulheres que ingressam em carreiras consideradas 

masculinas. O foco será para as mulheres por compreendê-las como sujeitos historicamente 

discriminados, questionadas em sua competência, sendo relacionadas a atividades que já 

fazem parte do seu “saber-fazer” natural, e por isso, imagina-se que tais atividades não 

demandam esforços na busca por conhecimento. Atrelado a isso está o estigma que atinge as 

mulheres que ingressam em carreiras nas quais a presença masculina é majoritária, sendo este 

a questão propulsora à realização desta pesquisa. 

A existência da predominância masculina em certos cursos superiores, especialmente 

em algumas engenharias, não é algo novo. Isto porque, historicamente, essa realidade vem 

sendo presenciada, mas não muito questionada, persistindo a existência de áreas 

“masculinas”, assim como a persistência dos “guetos femininos” (BRUSCHINI,2000). 

 Não é questionado em decorrência das mulheres terem ficado afastadas por um longo 

período do conhecimento da ciência, e a sua inserção, muitas vezes, é vista como o alcance da 

igualdade perante os homens. Todavia, não é bem isto que se vivencia, uma vez que a 

segregação de gênero nos cursos permanece. 

Essa realidade é tão fortemente presente que foi identificado nos cursos 

disponibilizados pela UFRN no campus de Natal que em alguns a presença feminina não 

chega nem a 10% do corpo discente geral, como é o caso de Ciência da Computação, 

Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica. Por outro lado há os cursos maciçamente 

                                                                                                                                                                                     
ações de extensão são exemplos) e a redefinição do papel do Estado frente à Universidade, tendo em vista o 

reforço à privatização, inclusive nas instituições públicas, através de cursos de extensão e especialização pagos, 

por exemplo (PAVIANI & POZENATO, 1984). 
9
 O projeto desenvolvimentista associado e dependente consistia no desenvolvimento do país atrelado ao capital 

internacional, o que significou crescente endividamento externo do país. Netto (2005) chamou este processo de 

modernização conservadora.  



17 
 

femininos
10

, perfazendo mais de 85% do quadro de discentes, conforme dados obtidos pelo 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
11

, são eles: Serviço 

Social
12

, Enfermagem, Nutrição, Pedagogia.  

Revela-se o fosso persistente em virtude da condição de gênero da mulher, uma vez 

que sua presença vem se fazendo historicamente em áreas, consideradas pelo senso comum, 

relacionadas ao seu saber “natural” que é o cuidar, o ensinar, o nutrir etc. Por essa razão 

tornam-se carreiras com menor importância/reconhecimento social, já que estão 

historicamente atreladas ao “saber-fazer” próprio da mulher, não necessitando, portanto, de 

um maior grau de especialização e dispêndio de esforço para galgar esse espaço
13

. Esta forma 

de pensar se reflete, inclusive, na remuneração das profissões predominantes femininas que, 

na maioria das vezes, têm salários mais baixos, além de um menor grau de reconhecimento 

social.  

Face ao exposto, trabalhar a questão pretendida torna-se importante na medida em que, 

apesar das conquistas das mulheres nos mais diversos âmbitos da vida social, ainda se 

vivenciam as desigualdades relacionadas à sua condição de gênero. Isto pode ser visualizado 

tanto no espaço da produção quanto no da reprodução social
14

. Na esfera da reprodução o que 

se tem é que mesmo com a presença massiva das mulheres no mercado de trabalho, saindo da 

esfera privada, o trabalho doméstico – com cuidados da casa e dos filhos – permanece sob sua 

responsabilidade, configurando-se na jornada extensiva de trabalho e no trabalho não pago. 

(BRUSCHINI, 2000; LOMBARDI, 2010; ÁVILA, 2010). 

                                                           
10

É instigante também pensar nos desafios e dificuldades que permeiam o trajeto acadêmico de homens que se 

inserem em cursos predominantemente femininos, apesar de compreender que mesmos nessas áreas existam 

disparidades de gênero, especialmente no tocante à ocupação de cargos no mercado de trabalho, destinando-se 

aos homens, em geral, cargos de liderança e coordenação, e às mulheres, a operacionalização das atividades. No 

entanto, não se pode negar que existam preconceitos também com os homens que enveredam por áreas 

“tradicionalmente” ocupadas por mulheres, todavia, para fins desta pesquisa, essa realidade não será investigada, 

podendo ser retomada em outro momento ou interessar a algum (a) outro (a) pesquisador (a). 
11

Salienta-se ao/a leitor/a que em todos os dados contidos neste projeto, que tiveram como fonte de coleta o 

SIGAA, deve ser considerada certa margem de erro, uma vez que, por exemplo, em um dos momentos de coleta, 

foi possível identificar, no filtro realizado para “masculino”, o nome de uma estudante do sexo feminino. 

Contudo, isso não invalida os dados colhidos. 
12

Este se configura como o curso com maior presença feminina da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, perfazendo as mulheres 94% do total de discentes do curso. 
13

Ressalta-se, que sob a égide capitalista, na qual as exigências postas à força de trabalho (qualificação, 

profissionalização etc) visam atender às demandas advindas do aligeiramento nas mudanças ocorridas no 

mercado, se impõe sobre a classe trabalhadora a necessidade de se capacitar, independente do campo do saber 

no qual esteja inserida. 
14

As relações de produção são as formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e 

distribuição no processo de produção e reprodução da vida material.  A esfera da produção é aquela sobre a qual 

o trabalho (entendido como transformação da natureza pelo homem para atender suas necessidades) é realizado, 

e a esfera da reprodução é aquela na qual é promovida a organização das relações sociais entre os homens, não 

podendo ser pensadas de maneiras isoladas, mas influenciando-se mutuamente (LESSA, 2006). 
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Já na esfera da produção os vários estudos que se tem sobre o assunto (LOMBARDI, 

2010; NEVES, 2000; BRUSCHINI, 2000) mostram que a inserção feminina no mercado de 

trabalho está sendo maior que a masculina, no entanto, ela se dá em trabalhos mais 

precarizados e sem exigências de maiores qualificações sendo menor a sua remuneração. 

Some-se a isso o fato de, mesmo quando o ingresso das mulheres no mercado de trabalho se 

dá com as mesmas exigências e os mesmos cargos que os homens, as remunerações 

diferenciam-se a depender do sexo, normalmente com as mulheres recebendo salários 

inferiores aos dos homens.  

Depreende-se disso que são falsos os discursos que afirmam que não tem mais sentido 

as lutas pela igualdade nas relações de gênero no campo do mercado de trabalho, tendo em 

vista que hoje a mulher já tem a igualdade de oportunidades para inserção nesse espaço. São 

inegáveis as conquistas obtidas no mercado de trabalho, graças às intensas lutas feministas em 

torno dessa temática, contudo, muitos outros determinantes ainda põem as mulheres em 

condições de subalternidade em relação ao homem – profissões “femininas” não valorizadas 

socialmente, menores remunerações, trabalhos precarizados, jornada extensiva de trabalho 

etc.  

Diante desse quadro, observa-se que as desigualdades nas relações de gênero 

permanecem arraigadas na sociedade, estando longe de se ter uma sociedade pautada na 

igualdade entre homens e mulheres. Mesmo porque, enquanto perdurar a sociabilidade 

capitalista difícil será a luta por uma sociedade livre da opressão da barbárie das relações 

capitalistas que submete os indivíduos à sua lógica perversa de mercantilização.  

Como aponta Araújo (2000), ao fazer uma análise da obra A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, de Engels, o lugar social das mulheres vai sendo moldado 

nas relações de produção e reprodução da vida material e social: “A primeira divisão de 

trabalho [...] institucionaliza-se como relação opressiva quando as mulheres perdem o 

controle sobre o trabalho e se tornam economicamente dependentes dos homens. Assim, a 

primeira forma de opressão origina-se por contingências materiais [...]” (ARAÚJO, 2000, p. 

66). 

É dentro desse contexto que este trabalho tem por objetivo analisar os desafios e as 

dificuldades de mulheres em cursos predominantemente masculinos no âmbito da UFRN, 

tendo em vista que, historicamente, estas vêm se inserindo em áreas de conhecimento 

relacionadas ao seu saber-fazer “natural”, que é o cuidar, o ensinar, o nutrir, e o ajudar 

outrem. O ingresso de mulheres em áreas não “clássicas” reflete avanços, mas também 

impasses. Avanços do ponto de vista da ruptura com o tradicionalismo e ascensão a espaços 
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até pouco tempo ocupados apenas por homens, mas impasses pelo fato dessa presença ainda 

se fazer de maneira incipiente, e possivelmente, envolta em estigmas e preconceitos.  

Para se chegar ao objetivo pretendido, a pesquisa se utilizou dos métodos quantitativos 

e qualitativos. O primeiro compreendido como aquele que “[...] tem o objetivo de trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis [...] (MINAYO, 2010, p. 56), e o segundo como 

“[...] o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 

percepções, e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO, 2010, 

p.57). Estará comprometida com um grupo social que necessita de mudanças estruturais na 

sociedade, por isso “[...] é imperativo conhecer direta e profundamente os problemas sociais, 

a fim de descobrir suas causas e ter condições de oferecer soluções realistas” (SORIANO, 

2004, p.15). 

Esta pesquisa está embasada numa perspectiva crítico-dialética de análise da realidade, 

reconhecendo-a como algo não estático, mas mutável, provisório, passível de transformação. 

Entende-se que só essa perspectiva teórica permite compreender e explicar com maior 

profundidade o objeto estudado, partindo do concreto ao abstrato, isto é, compreendendo que 

os fenômenos se encontram na realidade objetiva, mas que não refletem a essência dos 

mesmos, necessitando, por isso, ultrapassar a aparência dos fatos, chegando à sua explicação a 

partir da análise que envolva os aspectos da totalidade social, ou seja, voltando/chegando ao 

concreto pensado. Como afirma Triviños (1987, p.73) “O pesquisador que segue uma linha 

teórica baseada no materialismo dialético deve ter presente em seu estudo uma concepção 

dialética da realidade natural e social do pensamento, a materialidade dos fenômenos e que 

estes são passíveis de conhecer. [...]”.  

Foi realizado um estudo de cunho exploratório e explicativo, buscando a priori colher 

informações para uma análise preliminar da situação para, a seguir, procurar identificar as 

determinações que estão na essência do objeto estudado a fim de explicá-las e propor 

alternativas para a sua superação. Segundo Soriano (2004, p.27), os estudos exploratórios 

“Têm a finalidade de colher informação para reconhecer, localizar e definir problemas, 

fundamentar hipóteses, receber ideias ou sugestões que permitam aperfeiçoar a metodologia, 

[...], visando a uma formulação mais precisa do esquema de pesquisa definitivo”. Já os 

estudos explicativos “Destinam-se primordialmente a determinar as causas essenciais dos 

fenômenos e a fazer previsões, em termos de tendências, quanto aos processos sociais.” 

(SORIANO, 2004, p.27, grifo original). Para tanto foram realizadas revisões e pesquisas 

bibliográficas sobre a temática, e posteriormente realizada pesquisa de campo. 
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Foram utilizados como técnicas de pesquisa para a coleta de dados o questionário 

(Vide apêndice C) e a entrevista semi-estruturada (Vide apêndice D). A vantagem em ser 

utilizado o questionário é a abrangência que pode alcançar bem como a possibilidade de 

adesão das estudantes à pesquisa uma vez que tem o anonimato habitual garantido (LAVILLE 

E DIONNE, 1999).  

A entrevista foi um momento que possibilitou a interação entre pesquisador-

pesquisado permitindo a construção de informações pertinentes ao objeto de pesquisa. A 

entrevista semi-estruturada é aquela “[...] onde não há a imposição de uma ordem rígida de 

questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 

detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, pp.33-

34). Logo, essa técnica possibilitou às entrevistadas discorrerem mais livremente sobre o que 

era questionado, bem como sobre outras questões, que a princípio não foram pensadas pela 

pesquisadora e, ao longo da entrevista, foram surgindo. 

Como metodologia para análise dos dados obtidos nós utilizamos da análise de 

temática que tem como etapas essenciais a categorização, a descrição e a interpretação. Essa 

análise ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados 

num nível que vai além de uma leitura comum (MORAES, 1999). Ou seja, uma interpretação 

da realidade que ultrapasse as expressões fenomênicas dadas na imediaticidade dos fatos. 

 A aplicação das entrevistas foi realizada entre estudantes do sexo feminino de cursos 

com histórica predominância masculina no âmbito da UFRN. Para chegar a esse público alvo 

foi realizado um levantamento nos cursos disponibilizados pela UFRN no campus de Natal, 

através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 
15

. 

Os dados obtidos seguem no quadro abaixo no qual é listada a disposição geral, por 

sexo dos (as) estudantes e por curso na UFRN. Os cursos não foram aqui divididos por suas 

habilidades (licenciatura e bacharelado, por exemplo), mas buscou-se elaborar um panorama 

mais geral do público que hoje busca as diversas áreas do conhecimento.  

Quadro 1 – Levantamento geral do número de homens e mulheres por curso, no campus de Natal – 

UFRN, 2012. 

CURSO Quantidade 

Geral de 

Discentes 

Homens Mulheres Presença 

feminina em % 

Biblioteconomia 142 48 94 66,1% 

Administração 1.002 599 403 40,2% 

                                                           
15

O levantamento desses dados foi finalizado no dia 20 de setembro de 2012. Portanto, devem-se considerar os 

números apresentados referentes a essa data. 
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Ciências Contábeis 856 482 374 43,6% 

Direito 988 545 443 44,8% 

Ciências Econômicas 427 270 157 36,7% 

Serviço Social 386 24 362 93,7% 

Turismo 365 148 217 59,4% 

Artes Visuais 140 54 86 61,4% 

Dança 134 19 115 85,8% 

Design 154 63 91 59% 

Teatro 119 41 78 65,5% 

Ciências Sociais 496 228 268 54% 

Comunicação Social 1.140 543 597 52,3% 

Filosofia 261 168 93 35,6% 

Geografia 447 273 174 38,9% 

História 593 368 224 37,7% 

Letras 654 256 398 60,8% 

Gestão de Políticas 

Públicas 

412 220 192 46,6% 

Psicologia 243 63 180 74% 

Pedagogia 762 107 655 85,8% 

Música 304 230 74 24,3% 

Estatística 154 96 58 37,6% 

Física 320 266 54 16,8% 

Matemática 393 276 117 29,7% 

Química 581 319 262 45% 

Química do Petróleo 189 116 73 38,6% 

Geofísica 145 98 47 32,4% 

Geologia 163 109 54 33,1% 

Ciências Atuariais 110 61 49 41,8% 

Eng. de Software 86 76 10 13,1% 

Engenharia Florestal 111 65 46 41,4% 

Ciênc. da Computação 233 214 19 8,1% 

Arquitetura 211 53 158 74,8% 

Engenharia Biomédica 4 2 2 50% 
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Engenharia Civil 636 469 167 26,5% 

Eng. da Computação 167 151 16 9,5% 

Engenharia de 

Telecomunicações 

4 2 2 50% 

Eng. de Materiais 51 39 12 23,5% 

Eng de Alimentos 190 64 126 66,3% 

Eng. de Petróleo 79 43 36 45,5% 

Engenharia Elétrica 470 419 51 10,8% 

Engenharia Mecânica 212 195 17 8% 

Eng.de Produção 404 252 152 37,6% 

Engenharia Química 339 185 154 45,4% 

Engenharia Têxtil 239 110 129 53,9% 

Eng. Mecatrônica 3 3 0 0% 

Ciências e Tecnologia 3.179 2.447 730 29,8% 

Educação Física 453 289 164 36,2% 

Enfermagem 522 61 461 88,3% 

Farmácia 778 275 503 64,6% 

Fisioterapia 190 55 135 71% 

Biomedicina 312 104 208 64,7% 

Fonoaudiologia 156 24 132 84,6% 

Medicina 586 311 275 46,9% 

Nutrição 325 33 292 89,8% 

Odontologia 351 144 207 58,9% 

Gestão Hospitalar 130 32 98 75,3% 

Gestão em Sistemas e 

Serviços de Saúde 

164 45 119 72,5% 

Agronomia 53 32 21 39.6% 

Aquicultura 14 10 4 40% 

Ecologia 273 89 184 67,3% 

Ciências Biológicas 913 354 559 61,2% 

Zootecnia 123 61 62 50,4% 

Fonte: Elaboração própria com base no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), setembro de 2012. 
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Seguindo a tendência histórica, os cursos vinculados à área tecnológica, especialmente 

algumas engenharias, foram os que apresentaram o menor índice de presença feminina. Tal 

fato corrobora com o que vai ser discutido a partir de agora neste trabalho, ao elucidar com os 

dados da realidade que apesar da expansão no número de mulheres em cursos universitários
16

 

e da sua inserção em áreas não tradicionais, ainda prevalece a segmentação sexual por ramo 

de especialização. 

Por outro lado, foi possível identificar a equivalência, ou mesmo a predominância, da 

presença de mulheres em algumas engenharias, tais como a Têxtil, a Química, a Florestal, a 

de Petróleo e a de Alimentos. Carvalho (S/d) lança a hipótese de que a maior presença de 

mulheres em cursos como arquitetura e engenharia de alimentos esteja relacionada a 

associações com lugares e atividades como a casa, a decoração, a cozinha e o preparo de 

alimentos - espaços culturalmente associados à responsabilidade das mulheres. Já Bruschini e 

Lombardi (1999), ao tratar da Engenharia Química, destacam o fato dela ser uma 

especialidade desenvolvida no interior de indústrias
17

, fato que revela a permanência da 

divisão entre público/privado nos espaços a serem ocupados por homens e mulheres. 

Diante dos dados obtidos, foram elencados como mostra da pesquisa os quatro cursos 

que apresentaram a parcela feminina em até 10% do seu quadro geral de discente, sendo eles: 

Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia 

Mecânica
18

. Esses cursos no período em que foi realizado o levantamento, setembro de 2012, 

possuíam um total de 1.082 (mil e oitenta e dois) estudantes, destes apenas 103 (cento e três) 

era mulheres, o que representava apenas 9,5% do total geral de discentes da UFRN. 

 

Quadro 2 – Cursos da UFRN, campus de Natal, com percentual de mulheres de até 10% do total de 

discentes. 

Curso Nº de mulheres no curso 

Ciência da Computação 19 

Engenharia da Computação 16 

Engenharia Elétrica 51 

Engenharia Mecânica 17 

                                                           
16

Possível de ser identificado no Quadro 1, quando se observa como em diversos cursos (46%) a presença 

feminina corresponde a 50% ou mais do alunado geral do curso. 
17

 Inseridas nesse rol poderiam ser destacadas também a Engenharia de Petróleo e a Têxtil (esta tem outra 

particularidade, qual seja a de estar próxima à área de vestuário/moda, o que atrairia mais mulheres que homens). 

Poderíamos dizer que ocorre aqui uma discriminação positiva no sentido de que essas áreas propiciam às 

vantagens para inserção no mercado de trabalho. Todavia, não se pode esquecer, que são áreas da engenharia 

menos valorizadas socialmente, diferentemente do que acontece com as Engenharias Mecânica e Civil, por 

exemplo.   
18

 O curso de engenharia mecatrônica é formado somente por homens. Obviamente, ele ficará fora da amostra, 

pois não há mulheres a serem entrevistadas. 
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Total 103 
Fonte: Elaboração própria com base no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), setembro de 2012. 

 

Na primeira fase da pesquisa – exploratória – buscou-se aplicar os questionários com 

cerca de 50% do total das alunas
19

 dos cursos escolhidos conforme o quadro 2. Todavia, 

durante o percurso da pesquisa, algumas dificuldades se apresentaram, especialmente no 

tocante a conseguir manter contato com essas alunas. Por diversas vezes fomos aos corredores 

dos setores de aulas em busca dessas estudantes, algumas vezes tentamos manter contato 

telefônico, mas sem êxito. Passamos em torno de 10 (dez) meses em busca dessas discentes a 

fim de que pudessem participar da pesquisa através dos questionários.  

Chegado o mês de outubro de 2013 identificamos que tínhamos conseguido atingir o 

objetivo em 02 (dois) cursos (Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação). Os outros 

02 (dois) cursos, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, conseguimos 16 (dezesseis) e 

05 (cinco) estudantes, respectivamente, o que levaria o universo da pesquisa de 50% para em 

torno de 30% nesses cursos. No entanto, chamamos atenção para o fato de que, ao realizar 

nova pesquisa da quantidade de alunas nesses cursos no ano de 2013, verificamos que em EE, 

tínhamos apenas 40 (quarenta) alunas, e em CC 12 (doze), que se encaixavam no perfil para a 

pesquisa, ou seja, que tinham ingressado na UFRN até o ano de 2012, período do primeiro 

levantamento de dados realizado. No quadro 4, apresentamos o quantitativo real de alunas 

com as quais o questionário foi aplicado. 

Diante desses fatos, e levando em consideração o período determinado para realizar a 

pesquisa e o trabalho de dissertação, optamos por dar prosseguimento à pesquisa de campo 

sem que se completasse a quantidade que havia sido pensada a princípio, mesmo porque já 

concebemos esse quantitativo como representativo para a realização do trabalho. 

 

Quadro 3 – Número de discentes com as quais se pretendia aplicar o questionário 

Curso Nº de mulheres 

no curso 

Total de mulheres com as 

quais se aplicaria o 

questionário 

% 

Ciência da Computação 19  9 47 

Engenharia da 

Computação 

16  8 50 

                                                           
19

Para fins deste trabalho, o público a ser pesquisado não contemplará a ala masculina dos cursos escolhidos nem 

os professores, mesmo considerando importante e salutar conhecer o que pensa os diversos sujeitos partícipes 

dessas relações. No entanto, em virtude do lapso temporal que se tem para desenvolver a pesquisa no mestrado, 

não é possível a inclusão deste grupo na amostra, podendo ser trabalhado em pesquisas posteriores. 
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Engenharia Elétrica 51  25 49 

Engenharia Mecânica 17  8 47 

Total 103  50 48 
Fonte: Elaboração própria com base no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), setembro de 2012. 

 

 

Quadro 4 – Número de discentes com as quais os questionários foram aplicados. 

Curso Total de mulheres com as 

quais o questionário foi 

aplicado 

% 

Ciência da Computação 5 26 

Engenharia da Computação 8 50 

Engenharia Elétrica 16 31 

Engenharia Mecânica 8 47 

Total 37 36 
    Fonte: Elaboração própria. 

 

Ressaltamos que foi trabalhada com uma amostra aleatória, a qual dependeu do 

contato com as estudantes, bem como da disposição das mesmas em participarem da pesquisa. 

Ademais, às pesquisadas foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Vide Apêndice A), instrumento necessário, haja vista a necessidade da 

pesquisa ser aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Esse procedimento, 

conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 196/96, visa defender os 

interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Elucidada esta questão, explicaremos como se deu a pesquisa de campo. Esta se 

dividiu em duas etapas: na primeira, foram aplicados questionários fechados com 37 (trinta e 

sete) estudantes, visando fazer um levantamento mais geral do perfil das alunas; e na segunda, 

foi realizada entrevista com 12 (doze) dessas estudantes que, a priori, preencheram o 

questionário, objetivando compreender melhor o cotidiano vivenciado pelas mesmas numa 

estrutura que desde a sua origem tem no homem o principal partícipe. 

As perguntas do questionário objetivaram o traçar perfil sócio-econômico-familiar das 

estudantes, bem como as circunstâncias que as levaram a se inserirem na área que estão 

cursando, e a percepção da realidade acadêmica no que tange as relações entre os sujeitos 

envolvidos nesse espaço (colegas de curso e professores). 

 A partir dos resultados encontrados nesta primeira, posteriormente, foram escolhidas 

14 estudantes dentre as que responderam ao questionário, a fim de conhecer mais em 

profundidade suas percepções do machismo no curso e suas dificuldades de permanência na 
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UFRN.  As discentes escolhidas para esta segunda fase foram distribuídas proporcionalmente 

pelos quatro cursos escolhidos anteriormente, de acordo com a seguinte proporção:  

Destaca-se que apesar de ter havido alteração na quantidade alunas em alguns cursos 

na primeira fase, por fatores já elucidados anteriormente, no momento das entrevistas 

priorizou-se manter o quantitativo de 14 alunas. Todavia, não conseguimos atingir esse total, 

mesmo tendo mantido contato telefônico ou por e-mail com todas elas. Obtivemos a 

participação de 12 (doze) discentes. Dessa forma, tivemos a seguinte distribuição de 

estudantes entrevistadas, por curso. 

 

Quadro 5 – Número de discentes com as quais se pretendia realizar, e com as quais se realizou a 

entrevista 

Curso Nº de mulheres 

no curso 

Total de mulheres 

com as quais se 

aplicou o 

questionário 

Total de mulheres 

com as quais se 

pretendia realizar a 

entrevista 

Total de mulheres 

com as quais a 

entrevista foi 

realizada 

CC 19  5 3 03 

EC 16  8 3 02 

EE 51  16 5 05 

EM 17  8 3 02 

Total 103  37 14 12 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Salienta-se que os critérios utilizados para delimitação das alunas a serem entrevistas 

se detiveram em 04 (quatro) pontos principais, quais seja: o período do curso em que as 

alunas estavam, levando em consideração as mais veteranas e as mais recentes; as que tiveram 

ou não o apoio de familiares ou amigos para escolha do curso; as que disseram ter encontrado 

dificuldades ou não com colegas (homens) e professores(as) ; e aquelas que afirmam já terem 

sofrido algum tipo de preconceito/discriminação e as que disseram não ter passado por essa 

situação. Todas as entrevistas foram gravadas, e transcritas, mediante a autorização das alunas 

através da assinatura do Termo de Autorização para Gravação de Voz (Vide Apêndice B).  

Feita a exposição do percurso da pesquisa de campo, iremos agora apresentar como 

este trabalho está estruturado. O trabalho está dividido em três capítulos, acompanhando uma 

sequência de processos sócio-históricos que perpassaram e vem perpassando a problemática 

da desigualdade de gênero, especificamente nas esferas educacional e no mercado de trabalho, 

apresentando aspectos relacionados a uma visão mais geral acerca do tema bem como 

trazendo a apreciação do contexto local. E, ao final, trazemos algumas considerações acerca 
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do que pôde ser compreendido em torno da temática debatida apresentando uma relação, 

sempre presente, entre o teórico e o empírico.  

No primeiro capítulo, apresentamos uma introdução de toda a temática, trazendo já 

alguns elementos que vão ser aprofundados ao longo do trabalho, refletindo sobre as 

desigualdades existentes nas relações sociais entre homens e mulheres, reforçadas e 

aprofundadas pela sociabilidade capitalista, mostrando-as como essenciais para compreender 

o porquê da permanência da divisão sexual do trabalho, da relação hierárquica entre as 

atividades ditas “masculinas” e “femininas” e da prevalência feminina em cursos 

universitários tidos como relacionados às “habilidades femininas”. 

Mostramos, ainda, que na realidade brasileira é só na década de 1970 que esse público 

começa a se inserir mais expressivamente no ensino superior. Mesmo com essa expansão, a 

inserção de homens e mulheres no ensino superior foi caracterizada pela segmentação por 

ramos de ensino.  

Por fim, apresentamos os objetivos pretendidos com este trabalho e o percurso teórico-

metodológico percorrido para realização da pesquisa que ora se apresenta, destacando como 

foi realizada a seleção do universo pesquisado, os impasses e as dificuldades enfrentadas ao 

longo desse trajeto. 

 No segundo capítulo, subdividido em três itens, é tecida uma análise acerca das 

relações de gênero e da divisão sexual do trabalho e as suas implicações para as desigualdades 

vivenciadas na instituição escolar formal, identificando como esta auxilia na reprodução dos 

estereótipos sexuais. Busca a partir de um entendimento crítico-feminista das relações de 

gênero, desmistificar as naturalizações postas para homens e mulheres na sociedade, as quais 

historicamente submetem as mulheres a uma posição de inferioridade perante os homens. 

Veremos como essas construções vão sendo dadas ao longo do tempo e como elas refletem na 

hierarquia existente entre “trabalhos de homens” e “trabalhos de mulheres”.   

Atrelado a isso, observaremos que apesar das mulheres terem conquistado o direito de 

se fazer presente em todos os campos da vida social, desigualdades em decorrência do gênero 

ainda persistem. No segundo capítulo discutiremos dois campos sobre os quais essas 

desigualdades, nem sempre visíveis ou percebidas, são vivenciadas, quais sejam: o mercado 

de trabalho e a instituição escolar.  

Ambos os espaços parecem, numericamente, ter sofrido alterações no tocante a uma 

maior participação feminina, e disso não se tem dúvidas, já que diversos estudos 

(LOMBARDI, 2010; BRUSCHINI, 2000) mostram essa realidade. Entretanto, ao 

identificarmos os postos de trabalho assumidos pelas mulheres, perceberemos que a maioria 
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assume trabalhos com vínculos mais fragilizados, além de receberem uma remuneração 

menor que os homens, mesmo exercendo a mesma atividade. Quanto à esfera educacional, as 

mulheres também são maioria em todos os níveis de ensino, entretanto, quando analisamos os 

ramos de interesse que elas enveredam ao chegar ao nível superior, perceberemos arraigadas 

as características da sua socialização no processo de escolha das carreiras. As que vão de 

encontro a essa socialização ainda são poucas. 

 No terceiro capítulo é onde adentramos no espaço no qual podemos mesclar as três 

categorias principais trabalhadas aqui: relações de gênero, divisão sexual do trabalho e 

educação, especificamente a educação superior. Ele está dividido em três itens nos quais 

tecemos uma análise do processo de expansão do ensino superior no Brasil. 

Num primeiro momento, mostramos a criação das primeiras universidades e as causas 

que levaram ao seu processo de expansão, com a instituição de novas unidades, bem como 

com a expansão no número de vagas. Apresenta também as conseqüências trazidas para a 

educação superior pública contemporaneamente com implantação das políticas neoliberais. 

Nesse contexto de expansão das Universidades se identificará, concomitantemente, uma 

maior inserção feminina nesses espaços, tendo em vista coincidir com o período de 

avivamento dos movimentos feministas, os quais lutavam pela igualdade de direitos com os 

homens. 

Seguindo, trazemos essa discussão para a realidade da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, instituição sob a qual a pesquisa de campo se realizou. Apresentamos o 

contexto sobre o qual se erigiu a fundação da instituição, bem como o período da criação da 

Escola de Engenharia, e sob quais bases essa escola no mundo nasce alicerçada. A partir de 

então, nos debruçaremos sobre o processo de inserção feminina nos cursos 

predominantemente masculinos, especialmente algumas Engenharias.  

Veremos que a realidade no tocante à quantidade de mulheres nesses cursos não se 

modificou muito da década de 1970 para cá. Ainda é ínfima a presença feminina em 

determinados ramos do saber. Apesar disso, algumas poucas ousam se arriscar nesse mundo 

desconhecido. Mesmo sendo poucas, elas buscam se firmar dentro da área não se deixando 

intimidar pelo fato de ser minoria. 

Através da pesquisa foi possível observar que essas alunas possuem, no geral, um bom 

relacionamento com os colegas homens e com os (as) professores (as), isso, todavia, não 

impede que situações preconceituosas sejam vivenciadas, mesmo que não encaradas por elas 

dessa forma.  
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Enquanto que para uma parcela das entrevistadas não há dificuldade para permanecer 

no curso devido à predominância masculina e as mesmas não observarem diferenças ou terem 

sofrido alguma discriminação/preconceito, outra parcela já passou por essa experiência. E é 

justamente o que essa pesquisa pretende mostrar, que apesar das conquistas obtidas, de muitas 

mulheres já serem reconhecidas dentro da sua área de formação, algumas ainda sentem na 

pele o machismo que não foi superado. 

É nesse sentido, que este texto pretende contribuir para uma visão crítico-reflexiva em 

torno da temática, visando desconstruir os paradigmas sociais em torno do ser homem e do ser 

mulher na sociedade. 

Compreende-se a relevância do trabalho na medida em que, comumente se sabe da 

existência da segregação por gênero nos diversos cursos, mas não se trabalha na perspectiva 

de sua superação ou se adota explicativas baseadas no senso comum que tendem a reforçar as 

desigualdades de gênero. Por estarmos inseridas no espaço sócio ocupacional da UFRN, 

especificamente na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), acredita-se que o trabalho 

possa vir a contribuir, para dar visibilidade à questão e possibilitar que sejam pensadas 

estratégias de enfrentamento a ela. 

Pretende-se que essa pesquisa possa dar visibilidade à questão e suscitar ações
20

 que 

visem contribuir para o acesso e permanência de ambos os sexos em quaisquer cursos da 

UFRN, na medida em que forem detectados as dificuldades e desafios que perpassam a vida 

acadêmica das estudantes no seu trajeto ao longo do curso, buscando identificar as estratégias 

utilizadas pelas estudantes para lidarem com as barreiras impostas pelas relações desiguais de 

gênero, com os preconceitos e as discriminações, verificando como se dá a relação com 

professores e colegas de curso, e a influência de todas estas questões para a sua permanência e 

conclusão dos cursos.  

 

 

 

 

                                                           
20

Estas ações podem vir no sentido de atividades acadêmico-educativas, como por exemplo, seminários ou 

minicursos abordando a temática, os quais possam ser abertos a toda a comunidade acadêmica, mas que 

busquem de certa maneira envolver coordenadores, docentes e discentes dos cursos pesquisados. 
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2 RELAÇÕES DE GÊNERO E DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: Implicações na 

esfera educacional 

 

Refletir sobre as desigualdades existentes nas relações sociais entre homens e 

mulheres, reforçadas e aprofundadas pela sociabilidade capitalista, torna-se essencial para 

compreender o porquê da permanência da divisão sexual do trabalho, da relação hierárquica 

entre as atividades ditas “masculinas” e “femininas” e das dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres para se inserirem no espaço educacional, bem como explicar a prevalência de 

mulheres em carreiras consideradas femininas em virtude de estarem relacionadas às suas 

“habilidades próprias”. 

Considera-se aqui o debate acerca divisão sexual do trabalho, permeada pela 

construção sócio-histórica das relações desiguais de gênero entre homens e mulheres, 

imprescindível para uma compreensão da permanência, ainda na contemporaneidade, de 

espaços distintos para homens e mulheres – seja no mercado de trabalho, nas salas de aula, 

nos círculos de amigos (as) nos quais existem assuntos específicos discutidos por cada 

sexo/gênero etc. Uma análise histórico-crítica permite desvendar o que está por trás do que 

tradicionalmente se buscou explicar pelo senso comum e por simples descrições da realidade.   

A divisão do trabalho por sexo, a posição de subalternidade da mulher, a violência 

contra elas, os ensinamentos diferenciados, os postos de trabalho determinado pelo sexo, os 

salários desiguais, a sobrecarga de trabalho doméstico que recai sobre as mulheres, as 

carreiras profissionais por elas escolhidas, dentre várias outras questões que perpassam o 

cotidiano do público feminino em virtude da sua condição de gênero, passaram a ser 

compreendidos sob um viés crítico, possibilitando desnaturalizar o cotidiano das relações.  

No que tange a divisão sexual do trabalho o que se tem historicamente é que, a partir 

de um determinado período histórico, as mulheres passaram a ocupar uma posição de 

inferioridade em comparação com os homens. Mesmo tendo sempre exercido atividades 

laborais, quando se estabelece socialmente as relações de dominação, as mulheres ficam à 

sombra dos homens. Some-se a isso o fato de terem sido incumbidas culturalmente dos 

afazeres domésticos, mesmo trabalhando fora do lar, o que acarretou numa acumulação de 

responsabilidades e numa jornada de trabalho extensiva, a qual tem sua continuidade no 

âmbito doméstico, ou mesmo se observa que as duas esferas de trabalho se entrelaçam no 

cotidiano das relações das mulheres trabalhadoras. 

Esse contexto, no entanto, não passou despercebido pelas mulheres, mesmo que só 

tenham conseguido tardiamente obter conquistas mais efetivas nos campos político, 
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econômico, social e cultural. Os movimentos feministas foram essenciais para que as 

mulheres pudessem galgar os espaços que ocupam na contemporaneidade. Se a princípio seu 

objetivo principal era a igualdade política com os homens, mais tarde, observou-se que apenas 

essa esfera não era suficiente para fazer das mulheres sujeitos com os mesmos direitos que os 

homens.  

Uma das áreas que as mulheres muito lutaram para conseguirem ocupar, e 

conquistaram os primeiros passos tardiamente, especialmente na sociedade brasileira a qual 

será analisada neste trabalho, foi a da escola formal. Se em fins do século XIX aquelas 

começaram a ter o direito de ingressarem nas escolas, a priori, frequentando espaços e 

ensinamentos diferentes dos homens, só em meados do século XX começaram a expandir os 

horizontes dos níveis educacionais, frequentando o ensino superior. Com isso, criou-se a 

possibilidade, não efetivada, das mulheres ocuparem cargos semelhantes aos homens. Essas 

mudanças, entretanto, não passam sem impasses. 

A fim de elucidar e aprofundar a discussão em torno dos elementos apontados 

anteriormente, se propõe neste capítulo discutir a divisão sexual do trabalho e as relações de 

gênero, bem como o processo de ingresso das mulheres na escola institucionalizada, numa 

visão histórica, crítica e reflexiva. Assim, não é possível fazer uma análise sem considerar o 

contexto macro social, uma vez que a história das mulheres não é exterior a essa realidade. 

Assim, as transformações sociais impostas, especialmente a partir da introdução do modo de 

produção capitalista, vão trazer conseqüências para todos os membros da sociedade, mas 

algumas particularidades afetam o público feminino. 

 É sobre esse universo instigante, questionador e revelador que o (a) leitor (a) se 

debruçará no capítulo que se inicia. 

 

 

2.1 Promovendo o debate acerca das relações de gênero  

 

Há pelo menos trinta e cinco anos tornou-se comum ouvir falar em gênero em diversas 

áreas do conhecimento. Na verdade, na contemporaneidade é muito difícil tratar de algum 

tema sem perceber nele imbricado as questões de gênero.  

Estudos tendo como categoria analítica o gênero, na explicação da condição de 

subalternidade da mulher na sociedade, emergem a partir da década de 80 do século XX. 

Segundo Scott (1990), o termo começa a ser utilizado por feministas americanas, as quais 

insistiam serem fundamentalmente sociais as distinções entre os sexos.  
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É inconteste que se vive em uma sociedade pautada em relações desiguais entre 

homens e mulheres regida pelos valores do patriarcado
21

 e do machismo
22

, colocando estas 

em um patamar inferior àqueles, justificando tal circunstância em grande parte pelas 

diferenças biológicas/físicas entre os sexos.  

 Segundo Araújo (2010, p. 68), “O conceito de gênero surge da tentativa de 

compreender como a subordinação é reproduzida e a dominação masculina é sustentada em 

suas múltiplas manifestações [...]”. Nos dizeres de Cisne (2009), o objetivo dos estudos de 

gênero estava na “[...] necessidade de desnaturalizar e historicizar as desigualdades entre 

homens e mulheres, analisadas, pois, como construções sociais, determinadas pelas e nas 

relações sociais” (CISNE, 2009, p. 27). 

Mas, afinal, o que se compreende por Gênero? Qual a importância trazida pelos seus 

estudos no entendimento das relações sociais entre homens e mulheres? 

Ainda hoje,quando se fala em gênero, é muito comum enxergá-lo como sinônimo de 

mulher. Tal fato pode ser entendido quando resgatamos a história e observamos como foram 

sendo erguidos os primeiros estudos sobre gênero: pode-se dizer que eles realizavam um 

estudo analítico daquilo que se convencionou chamar, até a década de 1970, de estudos sobre 

a mulher
23

. 

Esses estudos estavam vinculados ao movimento feminista que buscava dar 

visibilidade à situação de desigualdade e opressão vivenciadas pelas mulheres nas relações 

com os homens. Essas primeiras tentativas, no entanto, pautavam-se em descrições do que se 

denominava de condição feminina. Ou seja, descreviam as condições de vida e de trabalho em 

diferentes instâncias e espaços, nos quais as mulheres estavam inseridas (LOURO
24

, 1997), 

não trazendo em seu bojo uma perspectiva explicativa sobre a situação vivenciada, mas 

preocupavam-se tão somente com o empírico. O objetivo principal era “Tornar visível àquela 

que fora ocultada” (LOURO, 1997, p.17). 

                                                           
21

Sistema de relações, com base histórico-material, que diferenciam a posição de homens e mulheres na 

sociedade, na qual os homens ocupam a posição dominante (Cf. SAFFIOTI, 2004a) 
22

 São as ações concretas que, baseando-se na diferenciação da posição de homens e mulheres na sociedade, 

consideram o homem superior à mulher em direitos e qualidades, por exemplo. (HOUAISS, 2010) 
23

Antes da década de 1980, período no qual o termo gênero foi instituído, enquanto categoria analítica era 

usualmente utilizada a categoria empírica de ‘estudos sobre a mulher’ para delimitar o que vinha se buscando 

conhecer sobre a situação das mulheres nas mais diversas esferas da vida (HEILBORN E SORJ, 1999). Coloca-

se como categoria empírica por ter se tratado muito mais de descrições das condições sob as quais as mulheres 

estavam submetidas, do que propriamente uma análise crítica e fundamentada dessas situações.  
24

Apesar da autora pertencer à corrente teórica pós-estruturalista, diferindo, portanto, da perspectiva adotada 

neste trabalho – a perspectiva crítica -,  ela é utilizada em alguns momentos (LOURO, 1996, 1997 e 2006) por 

trazer algumas informações interessantes acerca da temática que está sendo discutida, de tal forma que 

concebemos que a utilização de posicionamentos da autora não compromete o debate crítico realizado aqui.  
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É necessário não desconsiderar a importância desses estudos uma vez que eles 

possibilitaram trazer à tona a realidade – de desigualdade, exploração e violência - vivenciada 

pelas mulheres em seus mais diversos espaços de ocupações e relações, algo que até então não 

havia sido problematizado (LOURO, 1997). Todavia, devem-se ser observadas as limitações 

desses estudos pelo não aprofundamento crítico. 

A identificação de que apenas a ‘visibilidade’ (FONSECA, 1996) não era suficiente 

para superar a desigualdade entre homens e mulheres, vai trazer a necessidade de buscar 

explicações para a realidade apresentada. Uma primeira e importante (senão necessária) 

conclusão a que se chegou foi a de que a desigualdade na relação entre os sexos derivava não 

da diferença biológica em si, mas da transformação dessas diferenças em desigualdades. Isto 

é, verificou-se a presença de um processo de hierarquização valorativa de tudo o que era 

vinculado ao masculino e a desvalorização do que era associado ao feminino. 

Passa-se, a partir desse momento, “a questionar a depreciação da esfera feminina” 

(FONSECA, 1996, p.8), compreendendo que as distinções sexuais entre os seres é que vão ser 

utilizadas como justificativas legitimadoras das desigualdades entre mulheres e homens. 

Entendendo assim, vê-se que, 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o 

que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado 

momento histórico (LOURO, 1997, p.21). 

 

Nesse processo de constante problematização das relações desiguais entre os sexos é 

que, a partir da década de 1980, o conceito de gênero será instaurado pelas (os) estudiosas 

(os). Ao contrário dos estudos empíricos sobre as mulheres, o gênero vai ser tomado como 

categoria analítica (SCOTT, 1990) e histórica, contrariando àqueles (as) que insistiam em 

colocar as características biológicas dos seres como determinantes para a posição ocupada por 

cada um na sociedade. Na verdade, a introdução da categoria gênero promove uma 

transferência de localidade no qual os estudos acerca das desigualdades entre homens e 

mulheres eram dados, no sentido de que as discussões empíricas ganham força no seio 

intelectual da academia.   

Diante dessa mudança, observa-se uma reconfiguração nos estudos com a introdução 

de novos postulados para compreender as relações entre homens e mulheres. Ao falar em 

gênero não são apenas as mulheres que passam a serem consideradas como “objetos de 

estudo”, mas os homens também; uma vez que um não pode ser compreendido sem o outro: 
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um pressupõe o outro
25

. Eles estão relacionados, são interdependentes. Tem-se aqui uma 

formidável contribuição desses estudos, ao compreenderem o gênero como uma categoria 

relacional, afastando a unilateralidade prevalecente nos estudos sobre a mulher.  

 Outro elemento importante reafirmado pelos estudos de gênero é o conceito de 

pluralidade, problematizando a visão essencialista e a-histórica do ser. Identifica-se que não é 

possível universalizar abstratamente, ou seja, não é possível considerar a existência de uma 

condição feminina e/ ou masculina eterna e imutável, devido a existência de particularidades 

perpassadas na construção dos gêneros. Tais especificidades decorrem das outras variáveis. A 

depender do contexto histórico no qual estão inseridas, da classe social, da raça/etnia, da faixa 

etária, da orientação sexual, da posição política-ideológica a que pertençam, os homens e 

mulheres vão se diferenciar. Assim, ultrapassando os primeiros estudos, não se fala mais em 

mulher e homem, mas em mulheres e homens, desmistificando a ideia de natureza única. 

Por gênero, portanto, é entendida a construção social dos sexos. As relações de gênero 

são relações desiguais criadas socialmente baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, 

nas quais são construídas ideias sobre o ser homem e o ser mulher, refletindo nos 

comportamentos dos gêneros masculino e feminino, ou seja, na determinação dos “papéis 

sociais” 
26

 a serem desempenhados por cada um deles e na construção da identidade dos 

sujeitos
27

 (SCOTT, 1990). Para essa autora quatro elementos, contribuem de forma 

interdependente para disseminação e reprodução desses papéis sociais, são eles: 

 

[...] primeiro, os símbolos culturalmente disponíveis que evocam 

representações simbólicas [e com frequência, contraditórias] – Eva e Maria 

                                                           
25

Ressalta-se aqui a necessidade dos estudos sobre gênero poderem ser compreendidos de uma forma mais 

ampla, perpassando não só as relações entre homens e mulheres, mas também entre homens e homens, mulheres 

e mulheres. Além disso, faz-se necessário considerar a diversidade sexual existente – homossexuais, bissexuais, 

transexuais, transgêneros etc - a qual começará a ser analisada e melhor compreendida a partir da perspectiva dos 

estudos de gêneros. 
26

A utilização do termo papéis sociais não significa que o entendimento presente neste trabalho seja o de homens 

e mulheres “engessados”, representando o que a sociedade determina; ao contrário, acredita-se em sujeitos 

ativos, construtores da sua própria história, que podem subverter a ordem social estabelecida, mas que, no 

entanto, na reprodução da sua vida espiritual, as suas relações sociais são determinadas pelas condições materiais 

e objetivas da sociedade, que coisificam os sujeitos e, ao mesmo tempo, a classe e os sujeitos incorporam, em 

maior ou menor medida, o conjunto das ideias dominantes e constroem e reconstroem suas relações, a partir 

destas ideias.  
27

A identidade de gênero está relacionada com a forma pela qual o sujeito se vê, se identifica, nem sempre 

correspondendo com a identificação com o seu sexo biológico; sendo assim, um indivíduo pode nascer com um 

sexo, mas identificar-se e sentir-se pertencente a outro sexo. Essa identidade de gênero vai sendo construída ao 

longo do tempo, através do processo de socialização dos indivíduos, inicialmente, no seio da família e, 

posteriormente, com outros meios e instituições como a escola e o acesso a meios de comunicação e 

conhecimento (LIMA, 2011).   Logo, não está dada de forma imutável, mesmo porque os sujeitos estão em 

constante processo de modificação ao longo da vida, a partir do processo de autoconhecimento e do 

conhecimento do mundo a sua volta, deste modo, os valores são construídos, desconstruídos e reconstruídos, 

redefinindo, por vezes, a construção da identidade de gênero. 
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como símbolo de mulher, por exemplo [...]. Em segundo lugar, os conceitos 

normativos que põem em evidência as interpretações do sentido dos 

símbolos, que esforçam para limitar e conter suas possibilidades metafóricas. 

[...] [terceiro] às instituições e à organização social. [...]. O quarto aspecto do 

gênero é a identidade subjetiva (SCOTT, 1990, p.14-15). 

 

Posto isto, identifica-se que as distinções/desigualdades entre os gêneros masculino e 

feminino são criadas baseadas nas diferenças de sexo. As representações de gênero são 

compartilhadas de uma maneira geral pela sociedade, e nas representações sociais dominantes 

sobre gênero, tem mais valor o que é designado como função do masculino exercendo poder 

sobre o que é do feminino, criando-se uma distribuição de poder desigual. Como afirma Scott 

(1990, p. 17), “[...] a diferença sexual foi concebida em termos de dominação e controle das 

mulheres [...]”.  

Apesar de a categoria gênero trazer diversos aspectos para análise das relações sociais 

entre os seres, algumas autoras vão defender o caráter de neutralidade do termo, uma vez que 

este coloca, somente de forma implícita, as mulheres e a situação de opressão e desigualdade 

por elas vivida, contribuindo, portanto, para ocultar aquilo que tanto se lutou para dar 

visibilidade. “Para muitas (os) [...] a opção por este conceito [de gênero] significa esquecer o 

sujeito que fora sempre esquecido (ou negado) numa ciência androcêntrica
28

” (LOURO, 

1996, p.9).  

Estudiosas francesas, como Kergoat (1996, 2010), utilizam em suas análises o termo 

relações sociais de sexo. Entende que esse termo supera o cariz biológico dos estudos sobre a 

mulher e que o termo relações sociais de sexo possibilita analisar essas relações na esfera 

material e não apenas ideológica, além de denotar a necessária relação entre um sexo e outro e 

de apresentar tais relações como relações de poder. Apesar disso, neste trabalho o termo a ser 

utilizado será relações de gênero por compreendê-la também como uma categoria relacional e 

que, a nosso ver, supera as análises biologizantes.  

 Não é apenas essa discussão que perpassa os estudos sobre gênero. Por ter sido um 

termo apreendido por distintas perspectivas teóricas, sua utilização concorre para análises 

diversificadas. A seguir serão apresentadas três grandes correntes teóricas que se debruçaram 

nos estudos sobre o gênero.  

                                                           
28

 O androcentrismo considera o homem como elemento central da humanidade. É criticado pelas feministas por 

utilizar o termo “homem” para substituir o termo “ser humano”, atribuindo ao termo “homem” o significado 

amplo e universal, submetendo a mulher a um papel secundário na história, reforçando a cultura patriarcal na 

sociedade. 
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Segundo Heilborn e Sorj (1999), a primeira referência teórica nos estudos sobre 

gênero advém da perspectiva funcionalista. Tal perspectiva, apesar de fazer referência às 

diferenças de papéis masculinos e femininos (focando-os no espaço da família), baseava-se 

mais em um caráter descritivo do que analítico das relações (SCOTT, 1990). 

 A corrente funcionalista comparava a sociedade a um organismo (fazendo referência 

ao caráter biológico) no qual, assim como os órgãos do corpo humano, os seres sociais 

desempenhavam cada qual uma função determinada na sociedade. O “desvio” do padrão de 

comportamento de um deles causaria danos à sociedade: a anomia. 

Partindo-se desta perspectiva nos estudos de gênero, tem-se que homens e mulheres 

desempenham papéis/ funções que não devem sofrer alteração a fim de manter a ordem e 

estabilidade na sociedade. A divisão dos papéis estaria fundada numa natureza masculina e 

feminina (HIRATA, 2010b). Heilborn e Sorj (1999) criticam a abordagem funcionalista 

argumentando que,  

 

[...] considerar gênero como papel social limitava o foco da análise ao 

comportamento individual e diminuía o poder de explicação da dinâmica 

social mais ampla. E, ainda, que conceber gênero em termo de diferenças 

sexuais seria reduzi-lo a uma variável empírica ao invés de um princípio de 

organização social. A noção de gênero passou a ser desenvolvida, então 

como uma categoria de análise teórica mediante a qual seria possível dar 

conta do conjunto da vida social (HEILBORN E SORJ, 1999, p. 198). 

 

 O viés funcionalista, então, para quem busca compreender as mais diversas 

problemáticas sociais numa perspectiva de totalidade, torna-se inviável, ainda mais quando se 

tem em vista a transformação das relações sociais. 

A segunda abordagem na análise de gênero busca explicá-lo a partir da divisão social 

do trabalho. Nesta, o trabalho é compreendido como elemento central na análise das relações, 

sendo possível, a partir desse foco, compreender a desigualdade entre homens e mulheres. 

Aqui a perspectiva teórica adotada é a do marxismo, e o gênero é analisado sob o espectro das 

relações sociais de sexo, sendo muito mais utilizada esta categorização do que propriamente a 

de gênero.   

Estudiosas francesas como Danièle Kergoat se utilizam da terminologia relações 

sociais de sexo por compreender que ela fornece uma visão sexuada dos fundamentos e da 

organização da sociedade, identificando a existência de uma relação social específica entre os 

sexos (KERGOAT, 1996). Sendo relação social, observa-se intrinsecamente uma relação 

antagônica entre grupos sociais que se instaura baseada numa disputa (KERGOAT, 2010). 
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 A terceira perspectiva considera as relações de gênero como sistemas de poder que 

resultam de um conflito social. Aqui se defende que o poder não se concentra somente no 

Estado, ou seja, no macro espaço, mas se dá também nos micro espaços, nas relações 

cotidianas. Essa terceira perspectiva tem como um dos teóricos relevantes para o seu 

entendimento Michel Foucault.  

Para Foucault, há um deslocamento do espaço de análise do poder, isto é, desloca-se 

da abordagem macro na qual o Estado era visto como detentor único do poder, passando a 

compreender o micro poder nas relações cotidianas. Na sua concepção, “[...] se pretendia 

insurgir contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e único de poder, ou de que a 

inegável rede de poderes das sociedades modernas seria uma extensão dos efeitos do Estado, 

um simples prolongamento ou uma simples difusão de seu modo de ação [...]” (FOUCAULT, 

2001, p. XIII). 

Para ele, o poder não está localizado em nenhum ponto específico da estrutura social, 

mas se dá num feixe de relações mais ou menos organizadas. Por isso, para analisar o poder 

seria necessário partir das relações cotidianas, nas quais estão imersos os sujeitos inseridos 

nas relações de poder (isto é, nos micro espaços, como a família, por exemplo) (FOUCAULT, 

2001). 

 É inegável a contribuição trazida pelos estudos de Foucault, contudo, sua abordagem, 

simplifica e deturpa a compreensão das relações de poder no campo marxista. Além disso, 

deve-se considerar que tal análise não parte de uma perspectiva de totalidade da realidade, 

nem se propõe a isso, recaindo em suas análises no campo das micro relações, como se os 

sujeitos não fossem condicionados socialmente, inclusive pelo poder que se encontra no 

Estado Capitalista. Deste modo, o conjunto das relações sociais capitalistas, forma sujeitos 

que incorporam e vivenciam o poder e a desigualdade como algo natural e reproduzem tais 

relações nos micro espaços. Assim, os micro espaços não estão descolados e desconectados da 

realidade social macro que os forma e condiciona. 

Isso não significa afirmar que o poder está presente em apenas uma esfera social, pois 

todos os sujeitos o exercem mesmo que em menor escala
29

, como nas relações entre homens e 

mulheres. O que se pretende enfatizar é que esse poder não é igualitário, e nem as relações 

desiguais de poder serão superadas enquanto persistirem as condições estruturais que 

                                                           
29

 Como afirma Saffioti (1999), “Os homens detêm o poder pelo mero fato de serem homens [...]. Mas esta 

situação não é pacífica. Há uma intensa e extensa luta pelo poder através da qual os dominados, no caso as 

mulheres, conquistam poder, embora não se trate de uma conquista definitiva. A rigor, trata-se de um toma-lá-

dá-cá permanente.” (p. 150). 
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perpassam as micro relações. Logo, desconsiderar a esfera macro das relações sociais torna 

fragmentada as análises sobre gênero.  

Scott (1990) também irá assinalar que várias correntes teóricas feministas se 

debruçaram sobre os estudos de gênero, apresentado três desses posicionamentos teóricos, 

quais sejam: a do marxismo, a da psicanálise e a do patriarcado. 

 Sob a ótica da teoria marxista, segundo Scott, as relações de gênero vão estar 

vinculadas às relações sociais de produção. Tais análises vão considerar como estas relações 

operam para a origem das desigualdades entre homens e mulheres. A grande importância 

dessa vertente está no fato de considerar que os suportes ideológicos não podem ser 

adequadamente explicados sem considerar as relações sociais que lhes embasam, bem como 

em compreender a necessidade de mudanças estruturais. Desse modo, nesta perspectiva, para 

que a situação de opressão feminina possa ser superada, seria imperativa a alteração das 

estruturas sobre as quais as relações sociais são construídas. 

 Concorda-se com esse postulado na medida em que a mulher é compreendida como 

participante de uma totalidade social expressa em diversos campos, nos quais se encontra em 

nível de desigualdade com os homens. Sem a transformação concomitante desses campos 

(político, econômico, sócio familiar), a mulher não pode libertar-se completamente. Sem 

dúvida, essa transformação deve continuar a ser o motor que move àqueles (as) que aspiram a 

uma sociedade igualitária. 

 A segunda corrente assinalada por Scott (1990) é da psicanálise. Segundo a autora, 

esta corrente estava voltada para apreender como é dada a construção da identidade do 

gênero, seja a partir da experiência concreta dos seres - reproduzindo aquilo que é vivenciado 

nas relações interpessoais
30

 - seja mediante o processo de comunicação, pois por meio da 

linguagem, se dá a construção simbólica do mundo, englobando a construção das 

representações acerca dos gêneros. É uma abordagem que dá maior ênfase à socialização, com 

aprendizagem de papéis, os quais vão se repetindo ao longo da vida (BARBIERI, 1993). 

 Apesar de não poder considerar somente esta construção simbólica para compreensão 

das relações entre os gêneros, ela tem sua parcela de contribuição no entendimento dessas 

relações, pois com ela é possível “perceber os poderosos papéis que os símbolos, as metáforas 

e os conceitos jogam na definição da personalidade e da história humanas” (SCOTT, 1990, 

pp. 11-12). Deve-se atentar, no entanto, para o caráter conservador dessa corrente, quando 

comparada ao marxismo, uma vez que ela não supõe o processo de transformação da 

                                                           
30

Aqui se aponta uma falha da corrente psicanalista, uma vez que restringe as relações a pequenos espaços nos 

quais elas são construídas.  
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sociedade, estando mais preocupada na percepção que os sujeitos têm da posição desigual 

assumida por eles e limita-se a situar as explicações para o âmbito da “psiquê”, esquecendo-se 

que a “psiquê” foi/é construída socialmente. 

 A última corrente assinalada por Scott é a do patriarcado. A teoria do patriarcado põe 

em evidência a subordinação feminina. A existência de um subordinado pressupõe um 

dominador; logo, presencia-se em outro polo a dominação masculina, entendendo-a como o 

desejo dos homens de dominar as mulheres (SCOTT, 1990). Uma das formas encontradas 

para explicar as relações de gênero sob a tutela do patriarcado estava na sexualidade, 

considerada a primeira esfera de submissão das mulheres. 

 Para Scott (1990), algumas lacunas foram deixadas pelas teóricas do patriarcado, 

merecendo destaque o fato da evidência feita às diferenças biológico-sexuais. Desse modo, 

estaria sendo dada margem à permanência do postulado da universalidade e imutabilidade, 

contrariando o que a própria categoria gênero propõe. Concorda-se com a autora nesse ponto, 

na medida em que não se abre espaço para considerar como passível de mudança a situação 

de subordinação da mulher. Aceitar isso seria regredir à proposta do essencialismo a-histórico 

das condições feminina e masculina. 

 No entanto, admite-se que falar unicamente do termo gênero sem fazer alusão ao 

patriarcado obscurece a face da dominação masculina, a qual tanto se lutou para pôr em 

evidência. Mencionando Saffioti (2004a), se tem a neutralidade posta pela categoria gênero, 

uma vez que ela não especifica sobre quem se fala. É claro que não é possível universalizar os 

pressupostos da teoria do patriarcado – de dominação masculina e submissão feminina, mas 

não considerá-la pode colaborar para um estudo que esqueça o vetor de dominação, por 

consequência, naturalize a desigualdade e a inferioridade das mulheres. Para a referida autora 

não é possível descartar nenhum dos dois termos, por isso defende,  

 

a utilidade do conceito de gênero, mesmo porque ele é muito mais amplo do 

que o de patriarcado [...]; o uso simultâneo dos conceitos de gênero e de 

patriarcado, já que um é genérico e o outro específico [...] [e] a  

impossibilidade de aceitar [...] a redutora substituição de um conceito por 

outro (SAFFIOTI, 2004a, pp. 132-133). 

 

A importância do patriarcado nas análises sobre a divisão sexual do trabalho vai se 

constituir na medida em que “[...] descobriu-se que os padrões fixados pela divisão sexual do 

trabalho eram constituídos não apenas pelo comando do capital, mas se faziam também 

através da dominação do patriarcado”. (CRUZ, 2005, p.39). A partir disso, observou-se que 
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“[...] o patriarcado teria, em sua essência, um sistema de dominação social, cultural, política, 

ideológica e econômica que explicaria o uso indiscriminado da força de trabalho” (CRUZ, 

2005, p.38).  

Além disso, é preciso considerar o gênero como fazendo parte de um contexto mais 

amplo, influenciado por outros determinantes como classe social e raça/etnia. Esses elementos 

fazem parte do nó apresentado por Saffioti (2004a, 2004b): gênero, raça/etnia e classe social, 

isto é, o entendimento de que essas categorias não podem ser entendidas de maneira 

desvinculada uma das outras. 

Analisando o nó de Saffioti, Cisne (2009) afirma que os três elementos compõem as 

subestruturas básicas de poder da sociedade capitalista. A abolição das desigualdades de 

gênero, nesse sentido, não pode ser pensada sem levar em consideração a divisão da 

sociedade em classes antagônicas e perpassada pelo racismo. 

 A superação de apenas uma das faces do nó não é condição suficiente para superação 

das demais, uma vez que estão entrelaçadas. Identifica-se, por exemplo, que uma mulher 

negra e pobre abrange as três faces do nó; no entanto para poder alcançar a emancipação 

humana, o fim da desigualdade de gênero por si só não supera as outras faces do nó, uma vez 

que permanecerá sofrendo discriminação e preconceitos em virtude da sua raça e da sua 

condição social de classe. Assim, conquistar o fim da opressão de gênero e de raça torna-se 

impensável numa sociabilidade que as utiliza muito bem em benefício próprio
31

. 

 Ao mesmo tempo, “[...] a superação do capitalismo não garante por si só a conquista 

da liberdade e da igualdade entre os gêneros” (CISNE, 2009, p.35), uma vez que as 

desigualdades existentes entre homens e mulheres são anteriores ao capitalismo. Todavia, 

com a superação do capitalismo seria mais fácil uma luta que pudesse pôr fim as 

desigualdades que operam sobre mulheres, negros, homossexuais, lésbicas etc. 

Em face dessa questão, torna-se relevante se pensar a necessidade da junção entre a 

luta geral da sociedade pelo fim da superação da sociedade de classes com as lutas ditas 

“específicas”
32

, pois, por mais que estas unam os sujeitos nelas envolvidos, a classe social, 

dentro da ordem capitalista, tende a dividi-los (CISNE, 2009). 

É interessante notar como as “lutas específicas”, se não compreendidas dentro de um 

contexto macro social, pode ser funcional ao capitalismo. “Desde que não afetem a estrutura 

da sociedade, não alterem o modo de produção dominante, as construções culturais se 

                                                           
31

O que dizer da permanente desigualdade salarial entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e 

mulheres negras? Tal circunstância é a expressão concreta do entrelaçamento entre classe social, gênero e raça. 
32

 Integram essas lutas ‘específicas’ os movimentos de mulheres, negros e LGBT, por exemplo. 
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modificam” (TOLEDO, S/d, p.8). Se trabalharmos somente na perspectiva de gênero sem 

considerar a classe social, por exemplo, não teremos como pauta de luta a transformação da 

sociedade, mas tão somente um processo de reforma dentro da sociabilidade capitalista.  

Lenin (1980), ao tratar a questão da emancipação da mulher, afirma a necessidade da 

união das mulheres ao operariado a fim de ser promovida a tão esperada emancipação. Ilustra 

seu posicionamento apontando o exemplo do voto feminino. Diz ele: na Rússia quando se tem 

a aprovação pelos social democratas do direito ao sufrágio feminino, existe um grupo de 

mulheres vinculadas à burguesia que atestam que a luta deve ser engendrada para apenas uma 

parcela das mulheres.  

A situação apresentada revela a necessidade de articulação entre as lutas gerais da 

sociedade com as lutas “específicas” dos grupos sociais. Tal afirmação não nega a 

importância das lutas “específicas”, as quais muitas vezes são pensadas como algo recente na 

história. Todavia, como afirma Moraes (2013), o próprio Engels em A Origem da família, da 

propriedade privada e do Estado abrirá as portas para o tema da opressão específica ao 

apontar como fatos simultâneos a instauração da propriedade privada e da subordinação das 

mulheres aos homens. 

Cisne (2009) assinala como essas lutas específicas são necessárias, na medida em que 

as desigualdades que movem essas lutas são parte integrante da ordem do capital, utilizadas 

para assegurar interesses da burguesia. Além disso, uma sociedade plenamente emancipada 

não poder conviver com preconceitos, discriminações e subordinações. Como afirmou Lenin 

(1980, p.81), “O proletariado não pode lograr a liberdade completa sem conquistar a plena 

liberdade para a mulher”. 

 Em decorrência dos fatos expostos, atenta-se para a questão de que considerar o 

gênero de forma isolada é tender a uma análise a-histórica das relações sociais entre homens e 

mulheres. Sendo assim, faz-se necessário entendê-lo dentro de um conjunto unido a outros 

determinantes, pois os três elementos atuam juntos na determinação dos sexos. Logo, “Não se 

trata de somar racismo + gênero + classe social, mas de perceber a realidade compósita e nova 

que resulta desta fusão” (SAFFIOTI, 2004a, p. 115). A partir da compreensão desse 

entrelaçamento é possível entender a diversidade de homens e mulheres existentes, a qual é 

perpassada inclusive pela exploração da mulher pela mulher.  

 Retomando a análise do patriarcado, deve-se ressaltar ainda, conforme Saffioti 

(2004a), que um dos elementos que cooperam para que ele não assuma o mesmo sentido de 

dominação masculina, e aí não poder ser substituído, é o fato percebido de que as relações 
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patriarcais não são reproduzidas somente pelos homens, mas pelas mulheres também. Ou seja, 

a ausência da figura masculina não impede que o patriarcado seja disseminado na sociedade.  

 Esse argumento não está sendo utilizado aqui como forma de inverter a situação, mas 

no sentido de analisar, consoante a autora citada anteriormente, que a máquina do patriarcado 

funciona com ou sem a presença do homem. Isto se dá na própria forma pela qual a 

construção das relações sociais vai sendo dada, na qual as mulheres incorporam e fazem valer 

as desigualdades de gênero. Logo, concorda-se com Saffioti (2004a) quando ela aponta que a 

máquina funciona mesmo acionada por mulheres. 

 

[...] imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 

desempenham, com maior ou menor frequência, e com mais ou menos 

rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou 

adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices deste 

regime, colaboram para alimentá-lo (SAFFIOTI, 2004a, p. 102, grifo 

original). 

 

Exemplo disso, como mesmo apontou a autora, encontra-se na família, na criação dos 

filhos, tarefa geralmente realizada pela mulher: a família se configura como o primeiro 

espaço, onde os valores patriarcais são transmitidos, apontando para o que deve o menino ou a 

menina fazer para reafirmarem sua masculinidade e feminilidade. Esses valores recaem sobre 

o modo de falar, de pensar, de sentir, de agir dos sexos diferentes. Vendo dessa forma, atenta-

se para a questão do gênero e do patriarcado exercer influência sobre o corpo, inscrevendo 

sobre este a forma de se portar.   

 Ao nos reportar ao patriarcado, torna-se aqui a trazer a questão da sexualidade, a qual 

foi elencada por algumas teóricas do patriarcado como a primeira esfera na qual as mulheres 

foram e são dominadas. A repressão sobre o corpo feminino é compartilhada por diversas 

sociedades ao longo dos séculos. Os atributos ditos femininos sempre concorreram para a 

resignação da sexualidade feminina e para a primazia da sexualidade masculina. A mulher, 

portanto, em uma sociedade patriarcal e machista está envolta de nuances, as quais dificultam 

o processo de liberdade no que tange ao exercício da sua sexualidade.  

Concorda-se aqui que talvez as expressões mais fortes de dominação-exploração 

apareçam, ao senso comum, no campo da sexualidade. Isto porque, como atribuir tamanha 

importância às desigualdades presentes na esfera da produção se a mulher por muito tempo 

não foi percebida como parte integrante dela diretamente?  

Apesar disso, não é possível desconsiderar que as mulheres exerciam atividades 

importantes e necessárias para a reprodução do grupo. Estas passaram a ser desvalorizadas 
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socialmente com o surgimento da supervalorização da esfera da produção em detrimento da 

esfera da reprodução, com o surgimento do excedente econômico e da divisão social do 

trabalho. 

 É válido salientar que ao considerar a esfera material como primeira forma de 

opressão, não significa afirmar que estas se deram num primeiro plano nas fábricas em si, mas 

nas relações entre homens e mulheres na própria família. Engels, em sua obra já citada 

anteriormente, apresenta a proclamação de um conflito entre os sexos, revelando que essa 

situação emergiu com a implantação da monogamia
33

, a qual deu a “[...] forma de família que 

não se baseava em condições naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da 

propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva [...]” (ENGELS, 1997, p.70). 

 Para Engels (1997, p. 70), “A monogamia não aparece na história [...] como uma 

reconciliação entre o homem e a mulher, menos ainda, como a forma mais elevada de 

matrimônio [...] ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro”. E continua, 

“[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o 

desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a primeira 

opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino” (ENGELS, 1997, pp. 

70-71). 

Diante dos fatos apresentados, alude-se a importância dos estudos feministas 

marxistas, os quais vão desvendar esse campo até então pouco habitado. Daí que mesmo a 

desigualdade de gênero sendo anterior ao capitalismo, o que se vê é que este se apropria dessa 

desigualdade, estabelecendo particularidades próprias deste modo de produção e 

aprofundando o fosso entre os gêneros.  

 

O aparecimento do capitalismo se dá, pois em condições extremamente 

adversas à mulher [...] [esta] contaria com uma desvantagem social de dupla 

dimensão: no nível superestrutural era tradicional uma subvalorização das 

capacidades femininas traduzidas em termos de mitos justificadores da 

supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no plano 

estrutural, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das 

funções produtivas [...] (SAFFIOTI, 1979, p. 35). 

 

 

Assim, por identificar que a raiz da opressão da mulher é econômica e não 

ideológica ou cultural, o marxismo foi o único que conseguiu dar uma 

resposta concreta ao problema. [...] O marxismo proporcionou, pela primeira 

vez, uma base materialista científica para a emancipação feminina. A mulher 

não nasceu oprimida; sua opressão e exploração é também anterior ao 
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Monogamia esta, vale ressaltar, destinada concretamente às mulheres, uma vez que “[...] ao homem [...] se 

concebe o direito à infidelidade conjugal, sancionado ao menos pelo costume [...]” (ENGELS, 1997, p.66). 
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capitalismo. Ela coincide, na história, com o surgimento da opressão e 

exploração do conjunto dos homens e mulheres que trabalham. O 

capitalismo acirrou essa opressão, encontrando novas formas de exploração 

ao assentar-se sob classes sociais distintas [...] (TOLEDO, S/d, p.13). 

   

Como aponta Araújo (2000), ao fazer uma análise da obra A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, de Engels, o lugar social das mulheres vai sendo moldado 

nas relações de produção e reprodução da vida material e social. Para a autora, a grande 

contribuição da obra de Engels foi mostrar que, 

 

[...] o lugar social das mulheres não era expressão de uma ‘natureza 

feminina’ inata, identificando a relação entre homens e mulheres como 

relação de opressão e situando nos processos socioeconômicos os elementos 

que conduziram à dominação masculina. A primeira divisão de trabalho, 

entre homens e mulheres, institucionaliza-se como relação opressiva quando 

as mulheres perdem o controle sobre o trabalho e se tornam economicamente 

dependentes dos homens. Assim, a primeira forma de opressão origina-se 

por contingências materiais [...] (ARAÚJO, 2000, p. 66).  

 

 

 Apesar dos avanços possibilitados pelos estudos apresentados ao longo deste item, a 

prevalência das desigualdades entre os gêneros permanece por toda uma construção sócio 

histórica da realidade brasileira, na qual a cultural machista-patriarcal, aprofundada pelas 

relações sociais capitalistas, dificulta a superação das desigualdades em geral na sociedade. 

As conquistas das mulheres em várias áreas, inclusive na esfera do mercado de 

trabalho, apontam que é possível avançar. Entretanto, a manutenção da divisão sexual do 

trabalho deve ser utilizada como estímulo para continuidade da luta pela igualdade de 

condições e de acesso aos espaços de trabalho entre homens e mulheres.  

Isto porque ela dificulta o acesso das mulheres ao mercado de trabalho ou a colocam 

em desvantagem, atribuindo-lhe a responsabilidade com as atividades domésticas, no cuidado 

com filhos (BRUSCHINI, 2000), além de contribuir para a permanência das mulheres em 

relações de trabalho mais precarizadas e com remunerações mais baixas, mesmo quando 

ocupam o mesmo cargo que o homem. Será sobre esse universo da divisão sexual do trabalho 

que nos debruçaremos no item a seguir. 

 

 

2.2 Compreendendo a modalidade da Divisão Sexual do Trabalho 
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O trabalho, na perspectiva marxista, apresenta-se como fundante do ser social, sendo 

através dele que homens e mulheres atendem às suas necessidades mediante a transformação 

da natureza. Através do trabalho homens e mulheres transformam não apenas a natureza, mas 

transformam a si mesmos: “[...] o homem, ao transformar a natureza, também se transforma. 

Quando constroem a realidade objetiva, eles também se constroem enquanto indivíduos.” 

(LESSA, 2006, p.3). 

Na ordem capitalista os seres humanos executam o seu trabalho através da relação 

contratual de venda da sua força de trabalho, sendo, por isso, remunerado com um salário. 

Este, no entanto, não é pago pelo equivalente do que é executado e não atende às suas reais 

necessidades de sobrevivência. Sob o capitalismo se exerce a exploração da força de trabalho 

pela extração da mais-valia, que é obtida através da parcela do trabalho que não é paga ao 

trabalhador, mas sim expropriada pelo capitalista (NETTO E BRAZ, 2008). 

É interessante notar a força ideológica exercida pelo capitalismo nos (as) trabalhadores 

(as), uma vez que estes (as) se veem subjugados (as) àquilo que eles mesmos criaram. 

 

[...] O capital, criação dos homens, passa a dominar a vida dos seus 

criadores. As decisões alternativas atendem prioritariamente à reprodução do 

capital e não às necessidades postas pela reprodução do gênero humano. O 

capital, e não mais o homem, passa a ser a razão do agir dos indivíduos, 

passa a representar a essência da formação social (LESSA, 2007, p.130). 

 

Netto e Braz (2008) afirmam que a criatura passou a dominar o criador. Isto revela que 

no modo de produção capitalista homens e mulheres não se reconhecem naquilo que 

produzem, uma vez que não produzem para atender as suas necessidades, mas para geração e 

acumulação da riqueza.  

 

[...] a alienação é própria de sociedades onde têm vigência a divisão social 

do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção fundamentais, 

sociedades nas quais o produto da atividade do trabalhador não lhe pertence, 

nas quais o trabalhador é expropriado – quer dizer, sociedades nas quais 

existem formas determinadas de exploração do homem pelo homem 

(NETTO e BRAZ, 2008, p. 45, grifos originais). 

 

Essa alienação também perpassa outros momentos das relações sociais, tendo em vista 

que a organização das relações entre os homens e as mulheres se dá sob a influência do 

capitalismo, este que impõe necessidades sociais e de consumo aos (às) trabalhadores (as). 

Estes (as), portanto, estão imersos em uma sociedade, a qual não possibilita um livre 

desenvolvimento das capacidades e desejos. 



46 
 

No atual estágio do capitalismo aumentam os desafios postos àqueles que vivem da 

venda de sua força de trabalho, principalmente no que diz respeito a sua inserção no mercado 

de trabalho. Homens e mulheres, jovens e adultos, “qualificados” e “não qualificados”, ao 

redor do mundo encontram cada vez mais dificuldades para se inserirem no mercado de 

trabalho em um contexto de desemprego estrutural crescente.  

O processo de reestruturação produtiva, iniciada na década de 1970, com o seu modelo 

flexível – toyotismo - trouxe sérias consequências para a força de trabalho disponível e àquela 

já inserida no mercado de trabalho. 

Este processo foi mais uma das respostas do capital a uma crise que lhe abatia (MOTA 

E AMARAL, 1998). Crise esta advinda após “30 anos gloriosos” de acumulação, propiciado 

pelo capital industrial pautado no modelo taylorista/fordista de produção e gestão da força de 

trabalho (IAMAMOTO, 2006).   Em resposta à crise, visando manter o ciclo de reprodução 

do capital, foram reorganizados os mercados, as formas de produção e as relações de trabalho, 

caracterizando-se pela forma “flexível” de produzir, pela revolução microeletrônica e pelo 

desemprego estrutural. 

 Soma-se a isso o contexto de mundialização e financeirização do capital, fazendo 

parte da conjuntura de reestruturação dos capitais (MOTA E AMARAL, 1998), 

caracterizando-se, por exemplo, pela fusão de empresas transformadas em oligopólios globais 

e pelo capital financeiro e especulativo. Cria-se uma interdependência entre os mercados e 

uma tendência à internacionalização do capital (LIPIETZ apud HIRATA, 2010b). Nesse novo 

cenário, a acumulação pauta-se não mais na produção industrial, mas na especulação 

financeira, no capital fictício, na compra e venda de ações ao redor de todo o mundo.  

Para a classe trabalhadora, esse contexto promoveu profundos e negativos impactos, 

especialmente no conjunto dos direitos trabalhistas e dos contratos formais de trabalho. 

Presencia-se uma desregulamentação dos direitos trabalhistas, a precarização dos contratos de 

trabalho (terceirizados, temporários, trabalho em tempo parcial etc), e o chamamento a antigas 

formas de trabalho, como o trabalho familiar (IAMAMOTO, 2006), este que põe a 

responsabilidade no indivíduo pela própria manutenção, além de escamotear a realidade do 

desemprego estrutural que vem se instaurando há décadas. 

Em suma,  

 

[...] Uma das faces mais visíveis dessas transformações, ou seja, a busca 

desenfreada pela produtividade e competitividade, tem se constituído em um 

processo destrutivo que elimina postos de trabalho [...] Através das distintas 

formas de subcontratação, da relocalização das fábricas e da 
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desterritorialização do espaço produtivo, tornado possível pela revolução da 

informática, esse processo transforma o universo do trabalho aumentando a 

diversidade, a heterogeneidade e a complexidade da classe trabalhadora 

(ARAÚJO, 2007, p.1, grifos originais). 

 

 Apesar das mudanças promovidas pela reestruturação produtiva, uma antiga 

característica das relações de trabalho permanece, qual seja a da divisão sexual do trabalho. 

Se remetermos a uma análise dessa categoria veremos que ela é anterior ao modo de 

organização da produção capitalista, no entanto, é apenas sob o capitalismo que a mão-de-

obra feminina será objeto de remuneração (CASTRO e LAVINAS, 1992). 

 Se atentarmos para esse fato, veremos que as mulheres sempre trabalharam 

(SAFFIOTI, 1979). Nas sociedades pré-capitalistas todos os membros da família exerciam 

atividades necessárias para a produção e reprodução dos sujeitos, mesmo havendo a divisão 

de tarefas por sexo
34

. No entanto, o processo de industrialização ocorrido a partir do século 

XIX provocou uma modificação no modo de produzir, bem como na forma de uso e inserção 

da força de trabalho para operar nas indústrias. Estas passam a recrutar não somente homens, 

mas abrem o leque para expansão feminina na esfera da produção social, fora do âmbito 

doméstico.    

Tal recrutamento foi favorecido tanto pela degradação das condições de vida do 

proletariado, fazendo-se necessária a inserção de todos os membros da família em uma 

atividade remunerada a fim de melhorar as condições de vida, quanto pela necessidade do 

sistema capitalista nascente, que explorava indistintamente homens, mulheres, crianças e 

idosos. Como afirma Vinteuil (1989), 

 

Quando o capital se apoderou da máquina, o seu lema foi: trabalho para as 

mulheres, trabalho para as crianças. A explicação dessa preferência parece 

evidente: as mulheres, ao contrário dos membros das antigas corporações, 

não tinham qualificação e eram infinitamente mais adaptáveis às novas 

condições de trabalho; a sua educação e sobretudo a extrema precariedade da 

sua existência, fazia-as dóceis (VINTEUIL, 1989, pp.12-13, grifos 

originais). 

 

É importante destacar também nesse debate uma análise sobre as esferas da produção 

e reprodução social.  

                                                           
34

 Os homens produziam seus instrumentos de trabalho e saíam para caçar, enquanto as mulheres cuidavam dos 

animais, das crianças e da agricultura. Ressalte-se que neste estágio de desenvolvimento da humanidade, os seres 

humanos já não eram nômades e já dominavam a agricultura, portanto, já havia excedente da produção e, 

consequentemente, já havia divisão social e sexual do trabalho. 
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A esfera da produção é aquela na qual o trabalho é realizado; trabalho entendido como 

a transformação da natureza pelo homem para atendimento das suas necessidades, sendo esse 

processo entendido como fundante do ser social, na medida em que é através dele que o 

gênero humano irá se organizar num sistema de relações. O processo de trabalho é 

caracterizado pela escolha do sujeito envolvido na forma como vai ser dado o atendimento 

das suas necessidades, bem como com a antecipação ideal do seu produto final, identificado 

como a capacidade teleológica do ser social. Através do trabalho os homens/as mulheres 

também transformam a si mesmos, pois a cada atividade realizada adquirem novos 

conhecimentos e habilidades que vão fazer com que novas necessidades e possibilidades de 

atendimento sejam criadas, o que possibilita que a história não se repita (LESSA, 2006).  

Ao mesmo tempo, no campo específico dos estudos de gênero, a produção refere-se 

também a esfera social mais diretamente ligada ao mercado, apesar de que, com a 

mercantilização crescente da vida social, todas as suas dimensões são “invadidas” por 

relações mercantis. O que estamos ressaltando é que, para efeitos de entendimento do 

conceito no campo dos estudos de gênero, a esfera da produção é aquela mais diretamente 

ligada a atividades mercantis, mesmo se tal relação não seja exclusiva da esfera produtiva. 

 Já a esfera da reprodução social é aquela indissociável à da produção – esfera na qual 

se dá a transformação direta da natureza pelo ser social - na qual se dá a transformação de 

outros complexos sociais, como as ideias, a política, os valores etc, que são responsáveis pelo 

processo de reprodução das relações sociais. Esses complexos vão sendo alterados na medida 

em que há o desenvolvimento das forças produtivas. O Estado, a política, a ideologia, a 

família e os costumes, por exemplo, vão ser utilizados no modo de produção capitalista para 

legitimar as desigualdades entre os proprietários dos meios de produção e os detentores da 

força de trabalho
35

, assim esses complexos visam promover uma dada organização das 

relações sociais. (LESSA, 2006). Deste modo, reprodução diz respeito ao conjunto de 

relações necessárias à reprodução humana e social, ou seja, ao processo de reprodução sexual 

propriamente dita e à reprodução das relações sociais, que se efetiva a partir deste conjunto de 

complexos sociais. 

 Em suma, pode-se afirmar, nos dizeres de Lessa (1999) que, 

 

[...] todo ato de trabalho resulta em consequências que não se limitam à sua 

finalidade imediata. Ele também possibilita o desenvolvimento das 

capacidades humanas, das forças produtivas, das relações sociais, de modo 

                                                           
35

 É possível dizer que esses complexos também irão legitimar as desigualdades entre homens e mulheres. 
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que a sociedade se torne cada vez mais desenvolvida e complexa (LESSA, 

1999, p. 26). 

 

Assim, nos estudos de gênero, reprodução também diz respeito ao conjunto de 

relações que não se dão diretamente no âmbito mercantil, ou seja, conjunto de relações que se 

dão, por exemplo, no âmbito doméstico. Deste modo, os estudos de gênero também fazem a 

distinção entre estas duas esferas, mas lhe acrescentam elementos novos. 

Aqui, se compreende as esferas da produção e reprodução social como intrinsecamente 

relacionadas, estando juntas e inseparáveis num mesmo processo. Isto porque, “No seio de 

toda formação social coexistem uma produção social de bens e uma produção social de seres 

humanos, que são sempre distintas, mas, ao mesmo tempo, relacionadas uma à outra” 

(COMBES E HAICAULT, 1986, p. 24). 

Nesse sentido, o trabalho também vai promover a reprodução social, pois é por meio 

dele que as relações sociais vão sendo desenvolvidas, não se limitando, portanto, o trabalho, à 

sua finalidade imediata que é a transformação da natureza para atendimento das necessidades 

humanas (LESSA, 1999).  

Assim, se reconhece que em estudos feministas sobre gênero, por vezes, essas esferas 

são pensadas separadamente promovendo uma dicotomia entre produção/reprodução, 

homem/mulher, público/privado. Contudo, muitos destes estudos, baseados também na 

perspectiva marxista, afirmam a indissociabilidade entre as duas esferas. Todavia, assinalam 

que sob o capitalismo/patriarcalismo, estas esferas apresentam-se cada vez mais separadas e 

tendem a associar os homens à esfera da produção e as mulheres à esfera da reprodução 

social
36

. 

No que tange ao ingresso das mulheres na esfera da produção, observa-se que tal fato 

não garantiu a elas um lugar de maior visibilidade social, mesmo porque se deve considerar a 

posição de classe a que essas mulheres estavam vinculadas. Logo, às mulheres operárias se 

fizeram aumentar as responsabilidades das atividades a ser por elas desempenhadas, isto 

porque, o trabalho doméstico permaneceu sob os seus cuidados. Instaura-se, portanto, a 

jornada de trabalho extensiva, sendo a inserção no mercado de trabalho socialmente 

reconhecida e retribuída financeiramente, e o trabalho realizado no âmbito doméstico não 

sendo reconhecido como trabalho
37

. 

                                                           
36

Apresentamos muito sinteticamente os elementos presentes na discussão. A discussão é muito mais complexa 

que a que apresentamos nos limites deste trabalho.  
37

 Hirata (2010b) ressalta a relevância da teoria que toma como análise a divisão sexual do trabalho, uma vez que 

ela permite pensar o trabalho como profissional e doméstico, remunerado e não remunerado, formal e informal. 

Sendo assim, eleva as atividades domésticas, em geral desempenhadas pelas mulheres, à condição de trabalho. 
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  Remetendo à organização das relações sociais entre homens e mulheres, se observa 

que a legitimidade nas condições de dominação-opressão das mulheres se tornará mais 

visível. A materialização dessa circunstância se dá através do controle da sexualidade, do 

processo de socialização, da naturalização na reprodução biológica e na forma de inserção 

feminina na esfera da produção dos bens materiais e na responsabilização feminina pelas 

atividades realizadas no âmbito doméstico (reprodução). 

 Aqui é cabível mencionar as primícias da percepção de que as condições impostas às 

mulheres não vão ser fruto apenas do capital, mas da influência da dominação patriarcal 

anterior ao capitalismo e da qual o capitalismo se apropria utilizando-a tanto na base material, 

quanto na reprodução social: “[...] o patriarcado é definido como um sistema sexual de poder 

no qual os homens possuem poder e privilégio econômico e controle sobre o corpo das 

mulheres através de diversas manifestações.” (CRUZ, 2005, p.39). 

 

A noção de patriarcado apareceu, então, como um importante recurso 

analítico voltado para dar conta do conjunto de relações hierárquicas 

estabelecidas a partir da base material. Ela compreende o sistema de relações 

economicamente sustentadas que diferenciam a posição social da mulher em 

relação ao homem, seja como pai, irmão ou marido [...] tratava-se de um 

modo de exercício do poder e da dominação que expressava a sua 

longevidade e permanência por meio do papel paterno, centralizado no 

exercício do poder masculino (CASTRO e GUIMARÃES, 1997, p.179). 

 

É, pois, na esfera da produção/reprodução das relações sociais que as desiguais 

relações de gênero são materializadas. Ressalta-se que ao trabalhar aqui a categoria da divisão 

sexual do trabalho, ela está sendo compreendida como parte integrante da divisão social do 

trabalho. Esta se faz presente desde sociedades antigas até as atuais, com a divisão do trabalho 

entre senhores e escravos, senhores e servos, burgueses e proletários, a qual caracteriza-se 

pela distinção entre trabalho pensante/intelectual e trabalho braçal/manual. 

Uma das modalidades da divisão social do trabalho é a divisão do trabalho entre os 

sexos (KERGOAT, 2009a), presente nas sociedades antigas e contemporâneas, mas sendo 

problematizada somente na contemporaneidade a partir dos estudos feministas. Para a autora 

em destaque, é a análise em torno da divisão sexual do trabalho que irá permitir demonstrar a 

existência de uma relação específica entre os sexos
38

.  

Logo, as análises em torno das relações sociais entre os sexos, das diferenças e 

desigualdades que perpassam essas relações, vão ganhar novo estatuto quando apreciadas sob 

                                                           
38

Aqui fica evidente a perspectiva marxista, fundada na categoria trabalho, adotada por Kergoat ao analisar as 

relações sociais de sexo.  
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o viés da divisão sexual do trabalho. Tais relações vão ser tratadas tanto no espaço público do 

trabalho, como no espaço privado, na esfera doméstica, espaços estes nos quais são 

valorizadas hierarquicamente a divisão das atividades masculinas e femininas. 

 

A divisão sexual do trabalho tem por característica a designação prioritária 

dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, como 

também, simultaneamente, a captação pelos homens das funções com forte 

valor social agregado (políticos, religiosos, militares etc). Esta forma de 

divisão social tem dois princípios organizadores: o da separação (há 

trabalhos de homem e trabalhos de mulher) e o princípio hierárquico (um 

trabalho de homem ‘vale’ mais que um trabalho de mulher) (KERGOAT 

Apud ÁVILA, 2011, p. 116). 

  

Como se observa, a divisão sexual do trabalho é intrínseca às relações desiguais entre 

os sexos, as quais operam nas diversas áreas da vida social. Essas diferenças têm como base 

material o trabalho, o qual é ampliado o seu entendimento ao incorporar o trabalho doméstico 

como passível do mesmo peso do trabalho fora do lar (KERGOAT, 2009b). Essa 

incorporação foi possível através dos questionamentos dos movimentos feministas quando 

estes, 

 

[...] [tomaram] consciência de uma opressão específica: tornou-se 

coletivamente “evidente” que uma enorme massa de trabalho era realizada 

gratuitamente pelas mulheres; que esse trabalho era invisível, que era feito 

não para si, mas para os outros e sempre em nome da natureza, do amor, e do 

dever maternal (KERGOAT, 2009b, p.68). 

 

A partir desse momento, então, começaram a serem travadas lutas tendo como 

bandeiras de reivindicação a promoção da igualdade entre os gêneros. Questões como a 

divisão igualitária das tarefas domésticas, a abertura de espaços de trabalho em diversas áreas 

e igualdade salarial, tornaram-se pontos frequentes de reivindicação feminista. 

Mas será que a luta dos movimentos feministas, especialmente no século XX, 

conseguiram propiciar uma reconfiguração na divisão do trabalho entre os sexos na 

contemporaneidade? Para responder a essa pergunta se faz necessário analisar mais 

detalhadamente como foi se dando a apropriação da força de trabalho feminina pelo capital. 

 Nogueira (2004, p. 13, grifos originais) aponta que “[...] se por um lado o ingresso do 

trabalho feminino no espaço produtivo foi uma conquista da mulher, por outro lado permitiu 

que o capitalismo ampliasse a exploração da força de trabalho, intensificando-a através do 

universo de trabalho feminino”.  
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É interessante destacar nesse contexto que o rebaixamento salarial, bem como o pouco 

(ou quase nenhum) reconhecimento social das mulheres inseridas no mercado de trabalho, se 

deu pela própria característica que ronda a maneira como elas serão chamadas a ocupar esse 

espaço. Ou seja, em espaços não mais atraentes ao público masculino, uma vez que não são 

mais rentáveis como antes. Como afirma Saffiotti (1979) 

 

[...] a mulher busca integrar-se na estrutura de classes através das vias de 

menor resistência, em campos julgados próprios às características de seu 

sexo, em ocupações que, por serem pouco promissoras, mal remuneradas e 

conferirem pequeno grau de prestígio, são julgadas inadequadas para o 

homem (SAFFIOTTI, 1979, p. 57) 

 

Essa circunstância será fundamental para atribuir um caráter de inferioridade ao 

trabalho das mulheres. Como afirma Kartchevsky-Bulport (1986, p. 19), “[...] não é pelo fato 

de a mão-de-obra feminina ingressar de forma expressiva num determinado setor que este se 

desvaloriza, mas é justamente porque tal setor já está desvalorizado que elas o adentram [...]”. 

 Vale ressaltar que há ao menos dois momentos na história que propiciaram um maior 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho: primeiro, a Revolução Industrial no século 

XIX, como já discutido anteriormente, e o segundo, as mudanças na forma de organização do 

trabalho promovida pela Reestruturação Produtiva, iniciada a partir da década de 1970.  

Este segundo momento já foi caracterizado anteriormente neste item, todavia, o que 

aqui se pretende, é mostrar como essa reestruturação produtiva irá influir sobre o trabalho 

feminino, operando para a permanência, ou mesmo aprofundamento, da divisão sexual do 

trabalho.  

 Os impactos causados às mulheres, por esse processo de reestruturação na forma e 

organização do trabalho, necessitam ser analisado sob dois vieses, os quais não podem ser 

pensados separadamente: o de possibilitar a requisição maior da força de trabalho feminina, 

ao mesmo tempo em que esta força de trabalho se insere em um contexto de condições e 

relações de trabalho cada vez mais precárias.  

Autoras como Nogueira (2004), Hirata (2010) e Carloto (S.d), corroboram com a 

afirmação de Araújo (2007, p.4), para a qual, “[...] a incorporação das mulheres ocorreu, em 

grande medida, devido ao fato das empresas reorientarem sua política de contratação com 

vistas à redução de custos”.  

 

[...] Muitas das novas habilidades e competências requeridas, tais como a 

disciplina, a capacidade de desempenhar diferentes tarefas, de trabalhar em 



53 
 

equipe, de se comunicar, de realizar um trabalho limpo e cuidadoso, de 

evitar acidentes, são identificados como habilidades femininas [...] 

(ARAÚJO, 2007, p.4). 

 

 Depreende-se do exposto, que a expansão do mercado de trabalho feminino possui 

características próprias, as quais estão atreladas aos aspectos norteadores da divisão do 

trabalho entre os sexos. Ou seja, o recrutamento das mulheres continuava a ser realizado 

visando atender aos espaços de trabalho que demandavam características e habilidades ditas 

como naturalmente femininas. 

 

Assim, o taylorismo, como elevação da divisão do trabalho fracionando as 

etapas da produção em tarefas demasiadamente especializadas, seria 

impensável sem a divisão sexual do trabalho, uma vez que a forte disciplina 

e o controle dos corpos oriundos do racionalismo do trabalho estão, direta e 

primeiramente, relacionados às operárias. O rigor e disciplinamento no local 

de trabalho entre as mulheres são facilitados pelo fato de que são 

socializadas tendo por base a docilidade e obediência (FERREIRA E 

LEMOS, 2011, p.46). 

 

Fato consumado é que não se pode mais negar, a partir desse momento iniciado nos 

anos de 1970, a expressiva presença feminina na esfera do trabalho. Passaram a ocupar postos 

de trabalho antes pertencentes aos homens, entretanto, recebendo salários mais baixos que os 

antigos trabalhadores. Nessa conjuntura, foram acusadas pelos trabalhadores de retirarem seus 

postos de trabalho e rebaixarem seus salários, incitando a separação entre os sujeitos 

pertencentes à classe trabalhadora, enfraquecendo, assim, a solidariedade de classe. 

Assim, ao analisar esse contexto, devemos refletir que a luta dos trabalhadores não 

deve ser dada contra as trabalhadoras. Mas, deve se apoiar nelas e juntos (as) lutarem por uma 

sociedade de fato emancipada. Do mesmo modo,  

 

[...] o problema da mulher trabalhadora não é ser mulher, é viver num regime 

capitalista. [...] Ela não precisa ver no homem um adversário. O que ela 

precisa é reconhecer sua própria força e unir-se [...] à sua classe para lutar 

pelo fim da sociedade capitalista, que é a raiz da sua opressão (TOLEDO, 

S/d, p. 14). 

 

Já Wood (2011, p.231) considera não ser convincente “[...] a alegação de que o 

capitalismo produziu formas mais extremas de opressão de gênero [...]”. No seu pensamento, 

o capitalismo conseguiria sobreviver sem a opressão de gênero, no entanto a existência dela é 

muito bem utilizada em benefício do próprio capital. Dessa forma, a força de trabalho 
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feminina se configurará como mais um franco potencial para extração da mais valia pelo 

capital, pois,  

 

[...] Sempre que haja necessidade premente de baixar os custos de produção, 

seja em virtude de atravessar a sociedade um período de acumulação 

originária, seja pela necessidade de elevar seu ritmo de crescimento 

econômico, o recurso ao emprego maciço da força de trabalho feminino tem-

se revelado extremamente vantajoso para os empreendedores capitalistas [...] 

(SAFFIOTI, 1979, p. 236). 

 

Mesmo com os elementos apontados anteriormente, é inconteste a importância 

atribuída à expansão feminina no mercado de trabalho. Contudo, não é possível esquecer o 

modo como essa expansão se caracteriza. Como aponta Queiroz (2009), 

 

Apesar desse progresso, ainda há muito que reivindicar, pois este aumento 

do emprego acompanhado pela sua precarização e vulnerabilidade 

crescentes, impõe as desigualdades de salários, de condições de trabalho e 

saúde, e cientes que a divisão do trabalho doméstico não se modificou 

substancialmente, a despeito de um maior envolvimento nas 

responsabilidades profissionais por parte das mulheres, quer dizer, a mulher 

ganha mais função, além de ter obrigações com a casa e a família, tem que 

aprimorar suas habilidades para desempenhar em sua ocupação (QUEIROZ, 

2009, p. 6). 

 

 

 Analisar, então, a inserção da mulher no mercado de trabalho parte do pressuposto não 

só da forma como essa ocupação vai sendo dada, como também como vai se reconfigurando o 

trabalho exercido pelas mulheres no espaço doméstico. Tal fato se dá na medida em que a 

saída da mulher para o mercado de trabalho não a eximiu das responsabilidades com o 

cuidado doméstico. Algumas estudiosas (QUEIROZ, 2009; NOGUEIRA, 2005; ÁVILA, 

2010) apontam a perspectiva de que essa dupla função exercida pelas mulheres é conveniente 

e funcional ao capital.  

 

As mulheres ao desempenharem funções em casa e no mundo exterior a este, 

está servindo duplamente ao capital, através de sua força de trabalho trocada 

abaixo de seu valor e, também, através do trabalho doméstico, que 

possibilita que uma massa de trabalhadores chegue diariamente às fábricas, 

usinas, escritórios, lojas e armazéns (QUEIROZ, 2009, p.8). 

  

 Outro debate a ser travado diz respeito à desvalorização das atividades desenvolvidas 

no espaço doméstico. Este, apesar de ter sido destinado desde as sociedades pré-capitalistas 
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como espaço próprio das mulheres, não pode ser pensando como tendo sempre sido uma 

esfera na qual as atividades desenvolvidas foram desvalorizadas.  

 As atividades realizadas no âmbito doméstico eram (e ainda são!) responsáveis pela 

manutenção dos outros membros da família, sobretudo dos homens que necessitavam retornar 

aos seus postos de trabalhos diariamente. Além disso, historicamente, as mulheres foram 

educadas, exclusivamente, para as atribuições domésticas, as quais eram valorizadas, 

sobretudo do ponto de vista da formação das famílias
39

. 

 No entanto, esse quadro é alterado, tendo como aspecto norteador para inversão do 

conceito do espaço doméstico, o desenvolvimento da ordem social capitalista, a qual adquire 

valor somente às atividades promotoras de mais valia. Desse modo, na sociabilidade 

capitalista, pelo fato do trabalho doméstico estar desvinculado da relação econômica, perde o 

seu valor (NOGUEIRA, 2004).  

 

No capitalismo, o trabalho adquire uma funcionalidade e organização, em 

um determinado tempo do dia (com uma carga horária), e um valor (salário). 

Há uma apropriação do processo de trabalho, de modo a gerar lucro e mais-

valia, através da exploração da mão de obra da classe trabalhadora e do 

controle do seu trabalho assalariado. 

Assim, a concepção de trabalho adotada pelo sistema capitalista e patriarcal 

não considera o trabalho exercido no campo da reprodução humana, ou seja, 

o trabalho doméstico, informal, exercido majoritariamente pelas mulheres 

(BARBOSA, 2011, p.2).  

 

Tal situação vem expressar a necessidade de se conceber as atividades domésticas 

como trabalho, como defendem as feministas. Leva-nos também a refletir sobre questões 

presentes no nosso cotidiano, tais como: por que só às mulheres recai a obrigação de realizar 

gratuitamente essas atividades? Será porque ela já está habituada a realizá-los? Porque é 

trabalho de mulher? Não! não são por estas questões, mas simplesmente pelo fato de estarmos 

inseridos (as) numa sociedade capitalista, patriarcal-machista que dita os parâmetros a serem 

adotados por homens e mulheres, destinando lugares específicos para ambos. Às mulheres, 

entretanto, ficam destinados os espaços menos valorizados socialmente.  

Por estes e outros motivos presentes no cotidiano das mulheres, não é possível 

esquecer os entraves que perpassam as mais diversas áreas da vida social dos sujeitos sociais. 

Faz-se mister levar as situações cotidianas à reflexão, visando superar as desigualdades entre 

os gêneros, as quais persistem mesmo após várias conquistas alcançadas pelas mulheres. 
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Considere-se que as atividades desenvolvidas pelas mulheres no âmbito doméstico também assegura a 

reprodução das novas gerações de trabalhadores (as), com o cuidado com as crianças e adolescentes.  
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Ademais, precisamos ponderar a afirmação de que com a emancipação econômica das 

mulheres, conseguida através da sua inserção no mercado de trabalho, possa-se libertá-la de 

todas as formas de discriminação, as quais estão submetidas.  

 

Seria ilusório [...] imaginar que a mera emancipação econômica da mulher 

fosse suficiente para libertá-la de todos os preconceitos que a discriminam 

socialmente [...] embora a emancipação econômica da mulher seja situação 

sine qua non de sua libertação, não constitui, em si mesma, esta libertação 

integral (SAFFIOTI, 1979,p. 82). 

 

Nesse sentido, as lutas feministas não podem ficar esquecidas como se todas as 

reivindicações já estivessem sido alcançadas. 

Essas lutas, no entanto, não podem ser descoladas de acontecimentos de caráter mais 

global e estrutural, até porque estes afetam também diretamente as mulheres. É interessante, 

por exemplo, a relação que Hirata (2010) faz entre a crise mundial e o impacto da 

reestruturação produtiva na divisão sexual do trabalho mostrando que as mulheres são mais 

afetadas que os homens pela precariedade das relações de trabalho.  

Cita-se aqui, por exemplo, o fato crescente das formas flexíveis de trabalho, os quais 

não exigem a presença do trabalhador no espaço físico da empresa. Estes muitas vezes 

aparecem como uma melhor opção às mulheres tendo em vista possibilitar a conciliação com 

suas atividades domésticas. 

 

[...] a flexibilidade da jornada de trabalho feminino só é “possível porque há 

uma legitimação social para o emprego das mulheres por durações mais 

curtas de trabalho: é em nome da conciliação entre a vida familiar e a vida 

profissional que tais emprego são oferecidos, e se pressupõe que essa 

conciliação é de responsabilidade exclusiva do sexo feminino [...] (HIRATA 

Apud NOGUEIRA, 2004, pp. 87-88). 

 

 Tal fato leva-nos a pensar que,  

 

As mudanças ocorridas na divisão sexual do trabalho não alteraram as bases 

que a sustentam nem os significados; o trabalho doméstico se mantém como 

uma atribuição fundamentalmente das mulheres, o que nos leva a considerar 

o lugar estratégico que esse trabalho tem para o estudo das relações sociais 

de sexo, uma vez que mudanças ocorridas em outros aspectos da vida das 

mulheres, como as conquistas de direitos em algumas esferas da cidadania, 

não têm correspondência, nem impactam de maneira efetiva essa atribuição, 

mesmo para o grupo de mulheres que já conquistou autonomia financeira 

(ÁVILA, 2010, p. 116). 
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Face ao exposto ao longo deste item, observa-se como a divisão sexual do trabalho é 

determinada socialmente através da construção das relações de gênero patriarcais entre 

homens e mulheres, a qual é utilizada de maneira a colocá-los em um patamar hierárquico 

sobre o qual tem mais valor o que é tido como masculino.  

Essa realidade vivenciada reflete-se em todas as dimensões da vida social, uma vez 

que as relações sociais são feitas entre os sujeitos inseridos nessa dinâmica que impregna a 

desigualdade entre os gêneros.  

Quanto ao espaço do mercado de trabalho, é importante ressaltar que para se inserir 

nele faz-se necessário a aquisição de conhecimentos por parte daqueles (as) que pleiteiam 

uma ocupação. Logo, educação e trabalho compõem um conjunto indissociável quando se tem 

como foco de análise o mercado de trabalho, especialmente em tempos de mundialização e 

informatização dos postos de trabalho. Como afirma Diniz (2011, p. 239), “As demandas do 

atual estágio de valorização do capital exigem um novo tipo de educação [...] Os princípios do 

toyotismo invadem a escola, difundindo métodos flexíveis de organização e gestão do 

trabalho”. 

 Mas, como as desigualdades de gênero irão impelir as mulheres à educação? Que tipo 

de educação seria necessária para o público feminino uma vez que as atividades por elas 

desempenhadas fazem parte do saber-fazer natural de mulher? Seria a educação responsável 

pela manutenção ou superação das desigualdades entre os gêneros? Refletimos sobre essas e 

outras perguntas no item a seguir.  

 

 

2.3 Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Educação 

 

 No decorrer deste trabalho foi possível observar como as desigualdades entre homens 

e mulheres, aprofundadas pelo capitalismo, vão sendo construídas socialmente a partir das 

diferenças percebidas (e materializadas!) entre os sexos (SCOTT, 1990). Além disso, foi 

identificado como essas circunstâncias vão afetando diversas áreas da vida social, 

especialmente no que diz respeito às divisões de tarefas. Dessa forma, constatamos que há 

uma divisão do trabalho por sexo, a qual se dá de forma hierárquica, sendo o trabalho 

feminino (seja na esfera da produção ou reprodução) subjugado ao masculino. 
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 Esse contexto já foi elucidado. Mas, como os aspectos elencados anteriormente vão 

determinar o processo de inserção dos sujeitos sociais no espaço educacional
40

? Antes de 

responder a esse questionamento, apontaremos brevemente o contexto no qual a escola, 

enquanto instituição formadora será consolidada na sociedade. O conhecimento, mesmo que 

sumariamente, dessa conjuntura pode nos ajudar a compreender melhor as características que 

perpassam a inserção feminina na escola institucionalizada e a relação que esta tem com o 

ingresso no mercado de trabalho.  

 Este trabalho não se propõe a mergulhar nesse debate, mas chamar a atenção para a 

relação existente entre trabalho e educação. Tais categorias podem muitas vezes ser pensadas 

isoladamente, especialmente quando se associa educação ao espaço institucionalizado da 

escola. Entretanto, como veremos adiante, a educação também faz parte da história da 

humanidade, estando intrinsecamente relacionada ao trabalho desenvolvido pelos sujeitos 

sociais, na criação dos objetos de sua sobrevivência.   

 Dentro desse universo, podemos considerar a afirmação de que “[...] A origem da 

educação coincide [...] com a origem do homem mesmo” (SAVIANI, 2007, p.154). Ou seja, 

existe uma relação direta com a categoria trabalho, a qual define homens e mulheres como 

seres diferentes dos outros animais. Sendo o trabalho um ato realizado pelos sujeitos sociais a 

fim de produzir os bens necessários para sua sobrevivência, utilizando-se da sua capacidade 

teleológica, observa-se que a produção do ser social é um processo educativo (SAVIANI, 

2007). 

 Autores como Diniz (2011) e Saviani (2007) concordam que há uma relação de 

identidade entre trabalho e educação. É evidente, pois, que a educação, neste sentido, não se 

dá da forma como a concebemos hoje, como relacionada diretamente à instituição escolar. 

Mas, a educação propiciada pela própria realização do trabalho, seja na interação com a 

natureza seja com os outros sujeitos, uma vez que o conhecimento adquirido no ato da criação 

ia sendo passado entre as gerações, inicialmente de forma oral e posteriormente através da 

escrita.   

 A relação entre essas categorias é tão estreita, que ao observar a história da 

humanidade, atentamos para o fato de que mudanças na organização do trabalho irão afetar a 

maneira como a educação será concebida. A divisão da sociedade em classes fará com que 

essas duas esferas, até então entrelaçadas, passem a ser pensadas separadamente.  Do mesmo 
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A análise a ser realizada neste trabalho estará pautada no contexto brasileiro.  
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modo, na medida em que tal divisão ocorreu, concomitantemente a ela, ocorreu uma cisão 

entre a educação a ser ofertada para essas duas classes. 

 

[...] A divisão da sociedade entre proprietários e não-proprietários como duas 

classes fundamentais provocou uma divisão na educação, cindindo-a em 

duas modalidades: a primeira centrada em atividades intelectuais e a segunda 

voltada para atividades manuais ligadas ao processo de trabalho, ou seja, a 

produção material (DINIZ, 2011, p.235). 

 É interessante notar, a partir dos estudos de Saviani (2007), que essa reconfiguração 

foi o que propiciou o surgimento da escola
41

 como instituição, desde a Antiguidade
42

. Foi 

desenvolvida, a partir de então, uma forma específica de educação, contrapondo-se à 

educação voltada para o processo produtivo. Tem-se, assim, uma separação entre os processos 

de trabalho e a educação. 

 Outro marco importante a ser considerado nessa relação entre trabalho e educação, diz 

respeito aos impactos trazidos para essa relação com o surgimento do modo de produção 

capitalista. Essa nova realidade “[...] converte o saber de potência intelectual em potência 

material [...] o domínio de uma cultural intelectual [...] impõe-se como exigência generalizada 

a todos os membros da sociedade [...]” (SAVIANI, 2007, p.158).  

Deste modo, o capitalismo passa a requisitar novas exigências de todos os (as) 

trabalhadores (as) a fim de operacionalizar a máquina capitalista. Passa a ser instrumento 

necessário, então, para obtenção de tais exigências, a busca pela educação. No entanto,  

 

É preciso considerar a educação no capitalismo levando em conta sua inter-

relação com os diferentes estágios de desenvolvimento deste modo de 

produção, para os quais corresponderam e correspondem determinadas 

práticas educativas, tanto para a vivência social como para a formação 

profissional destinada a fornecer a mão de obra com qualificações 

específicas para as demandas do capital (DINIZ, 2011, p. 238). 

 

Destarte, observa-se que o capitalismo passa a unir novamente o trabalho com a 

educação, passando esta a ser exigida para aqueles (as) que visavam o ingresso no mercado de 

trabalho, pois os trabalhadores necessitavam de alguns conhecimentos básicos para operar as 

máquinas. Todavia, a diferença entre trabalho manual e intelectual persistiu (e persiste até 

hoje!), uma vez que a sociedade continua arraigada numa divisão de classes, sendo a 
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“A palavra escola deriva do grego [...] e significa, etimologicamente, o lugar do ócio, tempo livre [...] 

Desenvolveu-se, a partir daí, uma forma específica de educação, em contraposição àquela inerente ao processo 

produtivo” (SAVIANI, 2007, p. 155).  
42

 É notório que ao se falar em Escola na Antiguidade não estamos nos referindo ao mesmo parâmetro que temos 

contemporaneamente desta instituição. Ela vai sofrendo alterações ao longo do percurso histórico da 

humanidade. Para maiores detalhes ver Saviani (2007). 
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educação ofertada de forma diferenciada para cada classe, na qual o tempo de estudo de uma é 

maior que a da outra. 

Como se vê, a escola surge para atender aos interesses de uma classe social específica. 

Evidente, que, como espaço contraditório, ela passa a ser utilizada em benefício também do 

operariado que frequenta um espaço onde possa ser instruído. Entretanto, deve-se atentar para 

o fato de que a instrução oferecida visa atender aos interesses do capital. Ademais, não era um 

espaço destinado a toda a população, o que revela o caráter de classe da institucionalização do 

espaço escolar.  

 Realizada essa breve explanação, a qual foi possível compreender um pouco o 

contexto no qual a escola vai sendo erguida, podemos retomar a questão feita no início deste 

item, uma vez que temos elementos que já começam a apontar as dificuldades que as 

mulheres encontraram para se inserir na escola e no mercado de trabalho, considerando aqui 

também a classe social e a raça a qual venham a pertencer. 

 Como reflexo das desigualdades entre os gêneros, a escola será, por muito tempo, 

campo privilegiado dos homens, e homens pertencentes a uma classe social determinada – a 

elite. Se tomarmos como ponto de partida a contextualização histórica da realidade brasileira, 

veremos que o processo de escolarização foi iniciado alguns anos após a chegada dos 

portugueses às terras tupiniquins pelas companhias jesuítas. Logo, a Igreja estava a frente 

dessa ação, tendo como objetivo primordial a difusão da religião através da catequese. 

 Segundo Stamatto (S/d) a primeira escola no Brasil a ter como foco o ensino da leitura 

e da escrita foi criada no ano de 1549. Tal instituição privilegiava a formação da elite branca e 

masculina. Logo, vemos que a educação desde o início terá uma classe, uma raça e um gênero 

privilegiados, deixando à margem àqueles (as) que não se encaixavam no perfil determinado.  

 As primeiras iniciativas de admissão das mulheres ao ensino datam do início do século 

XVIII, sendo realizadas em conventos e casas de recolhimento, se constituindo como únicas 

fontes de instrução feminina (SAFFIOTI, 1979). O intuito, no entanto, não era promover a 

alfabetização para a vida pública, mas tão somente manter a honra das mulheres que não 

atendiam às expectativas sociais quanto à contração do matrimônio (STAMATTO, S/d). 

 Como pode ser notado, não se fazia necessária a participação das mulheres no 

contexto escolar, haja vista que as suas atribuições, o que ela deveria saber (cozinhar, 

costurar, cuidar etc), eram ensinadas por outras mulheres da família (avós, mães, tias) ou 

escravas, passando o “conhecimento” de geração em geração. 

 A inclusão, de fato, das mulheres na escola começa a ser realizada a partir de meados 

do século XVIII, quando ganharam o direito de adentrarem nesse espaço, apesar dessa 
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inserção se apresentar ainda como bem restrita. Stamatto (S/d) ao analisar esse período mostra 

que a inserção feminina será dada de forma particular, na medida em que meninos e meninas 

estudavam separadamente, sendo professores e professoras, respectivamente, responsáveis 

pela educação escolar daqueles sujeitos. Há que se ressaltar, que neste momento, a educação 

era privilégio das mulheres da elite e que tal educação visava formá-las na educação 

burguesa: leitura, literatura e matemática, como se portar a mesa, como receber bem 

convidados, piano, atividades manuais, noções de etiqueta e postura etc. A educação visava 

torná-las “dignas” dos senhores de elite com os quais se casariam, geralmente, em casamentos 

arranjados entre famílias ricas e tradicionais. 

 Tentativas mais efetivas de firmarem as mulheres na educação ocorreram em meados 

do século XIX. Analisando esse período, Louro (2006, p. 443) aponta Nísia Floresta como 

uma ativista nesta causa: “(...) [Nísia] denunciava a condição de submetimento em que viviam 

as mulheres no Brasil e reivindicava sua emancipação, elegendo a educação como 

instrumento através do qual essa meta seria alcançada”.  

Nísia Floresta Brasileira Augusta
43

, ou apenas, Nísia Floresta, nasceu no ano de 1810, 

na cidade que hoje recebe o seu nome, no Rio Grande do Norte. É considerada a precursora na 

luta pelos direitos das mulheres no Brasil, sobretudo no que tange ao acesso daquelas à 

educação (CASTRO, 2010). Foi responsável pela fundação do primeiro colégio dedicado à 

educação feminina no Brasil - o Colégio Augusto, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no 

ano de1838. Na concepção de Castro (2010, p. 238), “[...] O Colégio Augusto se mostrou 

pioneiro em sua proposta pedagógica, pois oferecia às meninas da Corte uma educação no 

nível dos melhores colégios para o público masculino”. 

Mesmo com todo esse pioneirismo propiciado por Nísia Floresta, os ideais 

promulgados por ela não visavam à emancipação da mulher nas áreas econômica e política, 

por exemplo. Ou seja, não propunha uma revolução na condição de vida das mulheres, 

apesar da situação de subalternidade da mulher a incomodar (CASTRO, 2010; 

KARAWEJCZYK, 2010). A sua fonte de inspiração na luta pelos direitos da mulher era a 

educação. Para ela, “[...] A falta de uma educação formal era vista [...] como a fonte dos males 

e a grande responsável pela discriminação da mulher [...]” (KARAWEJCZYK, 2010, p. 116).  
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Este nome foi utilizado pela feminista como pseudônimo para Dionísia de Faria Rocha. Segundo Duarte (1995, 

p.114, grifos originais) apud Karawejczyk (2010) a escolha deste pseudônimo “[...] revela a personalidade e as 

opções existenciais da autora. Nísia, de Dionísia; Floresta, para ter consigo lembranças da infância passada no 

sítio Floresta; Brasileira, como um afirmação do seu sentimento nativista; e Augusta, numa provável 

homenagem de afeto e fidelidade ao companheiro Manuel Augusto”. 
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Ressalta-se aqui que, antes mesmo da fundação do colégio por Nísia, foi criada uma 

Lei no país que tratava a respeito da educação nacional. A lei de 15 de outubro de 1827
44

 

passou a incluir o ensino feminino, apesar das distinções dos ensinamentos a serem dados 

para meninos e meninas (SAFFIOTI, 1979; HARNER, 2011). Apesar desse ganho no que 

tange a educação feminina, o que foi possível observar é que essa realidade só existiu no 

papel, uma vez que houve registro de criação de poucas escolas (HARNER, 2011). Tal lei, 

[...] Na verdade [...] constituía um verdadeiro instrumento de discriminação 

dos sexos. Embora fosse a primeira legislação concedendo à mulher o direito 

de instrução e daí constituir um marco histórico, só admitia as meninas nas 

escolas de primeiro grau [...] reservando os níveis mais altos [...] para a 

população masculina (SAFFIOTI, 1979, p. 193). 

 

 Nesse sentido, quando das primeiras iniciativas de educação que passaram a 

contemplar meninos e meninas
45

, identificamos a existência de ensinamentos análogos, bem 

como diferenciações em virtude do sexo. Conforme Louro (2006, p. 444), “Ler, escrever e 

contar, saber as quatro operações, mais a doutrina cristã, nisso consistiam os primeiros 

ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas distinções apareciam: para os meninos, 

noções de geometria; para as meninas, bordado e costura”. 

 Rodrigues e Marques (S/d) apontam outro marco na história da educação brasileira, 

tanto para os homens como para as mulheres, que foi a fundação da Associação Brasileira de 

Educação (ABE) no início do século XX. Para as autoras, a partir desse momento a educação 

passou a se configurar como elemento indispensável visando o progresso do país. Na verdade, 

este objetivo já era almejado desde fins do século XIX, quando da busca da modernização do 

país, visada através da organização econômica e política (HARNER, 2011). Ressalte-se 

também neste contexto, a influência, na República brasileira nascente, do positivismo, que 

atribui à educação a possibilidade de justiça, desenvolvimento e ordem social. 

Nesse contexto a educação foi eleita como elemento essencial, inclusive no que diz 

respeito a melhorias para a educação feminina. Para este público, foram criadas escolas leigas 

e colégios religiosos sob iniciativa particular. 

Apesar dos investimentos promovidos na educação feminina, esta não propunha, até o 

momento, a promoção da igualdade com os homens, haja vista que a educação era promovida 

com o intuito de fortalecer o papel social estabelecido para a mulher como procriadora e 
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 Esta Lei não possui uma numeração específica, forma como conhecemos as leis, decretos etc. Foi elaborada, 

tão somente como Lei de 15 de outubro de 1825. 
45

Lembramos que estamos no contexto do século XIX, em plena época da escravidão. Assim sendo, a educação 

estava destinada a meninos e meninas de uma classe e raça: burguesa e branca.  
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responsável pela educação dos filhos. “[...] enquanto a escola secundária masculina 

procurava, precipuamente, encaminhar os rapazes para os cursos superiores, distanciados da 

realidade brasileira e de suas exigências práticas, a educação feminina pautava-se pelo ideal 

de educação da mulher para o casamento” (SAFFIOTI, 1979, p. 197). 

 

[...] as “mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas”, ou seja, 

[...] a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição do 

caráter, sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses menores 

de instrução [...] não havia porque mobilar a cabeça da mulher com 

informações ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como esposa 

e mãe – exigiria, acima de tudo uma moral sólida e bons princípios [...] A 

educação da mulher seria feita para além dela, já que sua justificativa não se 

encontrava em seus próprios anseios ou necessidades, mas em sua função 

social de educadora dos filhos [...] (LOURO, 2006, pp. 446-447). 

 

Este fato não significa eximir a relevância atribuída a essas iniciativas, pois elas 

permitiram que as mulheres pudessem transitar entre os espaços públicos e privados 

(RODRIGUES E MARQUES, S/d). Entretanto, uma formação crítica e reflexiva que 

possibilitasse o questionamento da posição subalterna a qual a mulher estava submetida, ainda 

tardaria alguns anos.  

É válido ressaltar que até então, meninos e meninas participavam do sistema 

educacional de maneiras distintas e separadas, havendo escolas específicas para uns e outros. 

Essa realidade perdurou por muitos anos, mesmo após a coeducação dos sexos começar a ser 

realizada já no ano de 1880 (SAFFIOTI, 1979).  Na prática, não se viu de imediato a 

participação de meninos e meninas em um mesmo espaço educacional. Mas, a legislação 

abriu as portas para que pudesse ser implementada, ao ir rompendo gradativamente as 

barreiras impostas pela sociedade machista-patriarcal. 

Importante destacar que a promoção da coexistência dos sexos (FORTINO, 2009) nas 

salas de aulas não é sinônimo de igualdade entre os sexos. Ou seja, o fato de homens e 

mulheres ocuparem o mesmo espaço não significou o questionamento e/ou superação dos 

obstáculos postos pela supremacia masculina, criada e perpetuada historicamente. Tem-se o 

entendimento, portanto, que “[...] onde termina a exclusão começa a discriminação” 

(FORTINO, 2009, p. 46). Por essa razão, segundo Fortino (2009), até hoje existem pontos de 

vista diferenciados quanto a eficácia da coexistência dos sexos no que tange a superação das 

desigualdades entre meninos e meninas no espaço educacional.  
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 No espaço educacional, a co-educação, ou seja, a presença de meninos e meninas 

numa mesma sala de aula levanta outros aspectos para o debate, dos quais dois serão aqui 

destacados. 

O primeiro é quanto a questão do ensino. Antes rigidamente diferenciado, passa a ser 

“igualitário”, na medida em que as mesmas matérias deveriam ser ensinadas para meninos e 

meninas. No entanto, nesse contexto alguns elementos se encarregarão de criar mecanismos 

de diferenciação nas áreas de ensino e nos comportamentos a serem adotados por homens e 

mulheres na escola. 

Quanto às áreas de ensino, se observa que desde cedo características ditas como 

naturais de homens e mulheres são utilizadas como justificativa para a afeição dos sexos por 

determinadas matérias. Por exemplo, a racionalidade masculina o predispõe a matérias da área 

de exatas como matemática, já a sensibilidade feminina a conduz para áreas como letras e 

estudos sociais. 

No que tange aos comportamentos se tem que serão reproduzidos pela escola aqueles 

que são aceitos socialmente, os quais são utilizados, inclusive, para justificar o sucesso ou não 

no rendimento escolar. Quanto a este item, é interessante notar que o processo de socialização 

da mulher que a submete a um comportamento passivo, atuará como um aspecto favorável no 

ambiente escolar. Em Mello (1975) encontramos a seguinte questão: 

 

[...] as meninas são, em geral, melhores alunas que os meninos [...] Seu 

rendimento é mais uniforme [...] Os meninos são mais seletivos quanto ao 

rendimento tendendo a obter melhores resultados nas disciplinas pelas quais 

têm maior interesse [...] [as meninas] tendem a sentir-se mais à vontade na 

situação escolar [...] se ajustam melhor [...] porque a escola, como 

instituição, valoriza comportamentos que a menina desde muito cedo, na 

família já aprendeu a apresentar: dependência de aprovação dos outros, 

passividade, obediência. Com o menino, as coisas já se passam de modo um 

pouco diferente [...] é muito mais complacente com seus atos de 

agressividade e auto-afirmação. Desse modo, enquanto a escola para a 

menina é como a “sopa no mel”, para o menino ela se torna mais uma área 

de exercício de sua auto-identidade (MELLO, 1975, pp. 142-143). 

 

 O segundo elemento a ser ressaltado é quanto à co-educação não ter vindo 

acompanhada da equivalência no número de homens e mulheres na escola formal. Estudos 

revelam (ROSEMBERG, 1975; MELLO, 1975; LEWIN, 1980) que a presença masculina 

sempre foi superior a feminina, começando esse quadro a ser alterado a partir da década de 

1970.  
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 Vale ressaltar que a prática da co-educação não era aceita pelo catolicismo 

conservador, principal responsável pela oferta da educação do país no período, bem como 

pela propagação dos valores morais na sociedade. As escolas mistas, a princípio, estavam 

baseadas nas escolas protestantes norte-americanas (ALMEIDA, 1998) as quais já realizavam 

o ensino misto em suas escolas. Assim, esse fator contribuiu para dificultar a implementação 

das escolas mistas no Brasil, além da não aceitação da sociedade patriarcal em deixar as 

mulheres frequentarem os mesmo espaços que os homens. 

Mesmo com todas as barreiras sociais impostas, a ampliação do público feminino no 

sistema educacional se fez sentir, sendo resultado de alterações no contexto social. Um deles 

foi a expressiva força alcançada pelos movimentos feministas, os quais galgavam direitos das 

mulheres nos espaços político, econômico e social, desde o final do século XVIII e mais 

expressivamente a partir do século XIX. Outro fator propulsor foi a mudança ocorrida no 

modo de produção capitalista, acarretado pela reestruturação reprodutiva
46

, já no século XX, 

recrutando a força de trabalho feminina, exigindo que ela se profissionalizasse. Por fim, a 

ampliação, por parte do governo, do número de escolas (nos diversos níveis de ensino) 

abarcando ainda mais o público feminino, que já estava imerso num contexto de reivindicação 

de paridade com os homens. 

 Ainda assim, algumas distinções persistiam ao se observar que homens e mulheres 

apareciam em números diferentes a depender do nível de ensino. Nos anos iniciais o público 

feminino era maioria, no ensino médio se equivaliam aos homens, mas no ensino superior 

ainda estavam em menor parcela. Mais recentemente, contudo, o que se tem é uma maior 

presença de mulheres nos diversos níveis de ensino, fato observado inclusive no contexto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porém a presença se dá predominantemente 

em áreas específicas, nas quais as habilidades femininas se adaptam
47

 (LEWIN, 1980; 

FERRAND, 1994). 

 Todos os aspectos levantados até aqui revelam o direcionamento dado no espaço 

educacional, o qual acaba reproduzindo conceitos enraizados culturalmente na nossa 

sociedade delimitando, através das habilidades e comportamentos naturais dos sexos, áreas as 

quais atenderiam melhor, nas expectativas, o perfil de homens ou mulheres.  

O debate travado aqui não tem o objetivo de desconsiderar a importância atribuída a 

educação feminina no Brasil, ou aos avanços ocorridos no final do século XIX e início do 

século XX. Todavia, não podemos deixar de refletir que a educação por si só não garante a 
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O debate sobre a reestruturação produtiva já foi realizado no item 2.2.  
47

 A discussão e o aprofundamento acerca dessa problemática se darão no capítulo seguinte.  
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emancipação feminina, apesar de ela ser essencial para a sua conquista. É necessário que haja 

uma interlocução com outras esferas da vida social. Afinal, seria a educação promotora da 

igualdade e equidade entre homens e mulheres, ricos e pobres, negros e brancos? 

Concorda-se como pensamento de Mello (1975, p.143) quando a mesma afirma que 

“não se deve ter ilusões quanto ao poder da educação como fator desencadeante de mudanças 

sócio-culturais, pois ela de um modo geral existe para colaborar na manutenção da 

organização social existente”. 

Apesar disso, não se pode deixar de considerar a importância que a escola deve 

atribuir ao tema, podendo sim contribuir para a formação de crianças e jovens capazes de 

refletir criticamente sobre as diversas desigualdades existentes na sociedade, inclusive entre 

homens e mulheres.  

A nosso ver a escola poderia – e deveria – constituir um setor que 

favorecesse as mudanças que já se estão processando na sociedade como um 

todo no que se refere ao papel da mulher e do homem. Ela poderia 

desempenhar essa função tornando-se sensível para novas formas de 

comportamento, despertando nos alunos novos valores e necessidades que 

eles não aprenderam em outros setores de socialização ou, pelo menos, 

ajudando-os a questionar normas de convivência entre os sexos, que já se 

mostram inadequadas no mundo de hoje (MELLO, 1975, p. 143). 

 

Não se tem dúvida que a escola, como agente de socialização, contribui para a 

segregação sexual. Porém, não podemos responsabilizá-la inteiramente sem refletir 

criticamente, uma vez que ela é uma instituição que incorpora/reflete os valores da sociedade. 

Como já apontou SCOTT (1990), as instituições (dentre elas, as escolas) compõem um dos 

quatro elementos que atuam na disseminação e reprodução dos papéis sociais de homens e 

mulheres, culminando na persistente desigualdade de gênero. Logo, 

 

Ao que parece, o sentido subjacente é de que a escola não produz relações 

hierárquicas de gênero, mas reproduz as hierarquias pré-existentes na 

família, no mercado de trabalho e na sociedade mais ampla [...] Ela não gera 

contradições próprias; apenas reproduz, reforça, o que é produzido ‘fora’ 

(ROSEMBERG E AMADO, 1992, p. 66). 

 

Assim, o que acontece na escola é uma reprodução do que está posto na sociedade. 

Então, se a sociedade insiste em estigmatizar o que deve homens e mulheres fazer para se 

adequarem ao que é socialmente aceito, a escola, enquanto agente de socialização, faz o 

mesmo. Para Louro (1997, p. 58) “A escola delimita espaço. Servindo-se de símbolos e 

códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o 

‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas [...]”. 
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Ao final deste capítulo podemos verificar o entrelaçamento entre as relações desiguais 

de gênero, a divisão sexual do trabalho e a esfera educacional, mostrando como este espaço, 

enquanto espaço contraditório, pode servir como reprodutor e ao mesmo tempo agente de 

questionamento das desigualdades existentes entre homens e mulheres, perpetradas 

historicamente na sociedade. 

Acredita-se que a educação possa, e venha sendo utilizada pelas mulheres como 

mecanismo promotor da paridade com os homens. Contudo, observa-se que esse debate tenha 

sido reduzido tão somente à inserção no sistema educacional e no mercado de trabalho, 

deixando adormecidas questões que afetam, por exemplo, a forma como essa inserção é dada, 

tanto do ponto de vista financeiro quanto de reconhecimento e valorização social, bem como 

se esquecendo de discutir a sociabilidade que gera tal sistema educacional e o próprio 

mercado de trabalho. 

Sem dúvida, o nível de escolaridade alcançado pelas mulheres reflete-se na sua 

participação no mercado de trabalho. No entanto, “[...] o aumento da escolaridade das 

mulheres não tem sido suficiente para alterar significativamente a estrutura de empregos; que 

o nível salarial das mulheres não corresponde a sua formação educacional” (ROSEMBERG E 

AMADO, 1992, p.68). 

Ademais, no ensino universitário, apesar de algumas carreiras já apresentarem a 

predominância de mulheres, isto não significa que diminuiu a desigualdade entre os gêneros. 

Na verdade, esta inserção irá, 

 

[...] mascara[r] alguns aspectos de exclusão e segmentação do processo de 

entrada das mulheres nas universidades. Igualdade numérica não significa 

equidade de gênero, uma vez que a tendência de maior peso feminino nas 

carreiras de menor prestígio e mais mal remuneradas se acentua ao longo do 

período [...] (GUEDES, 2008, p. 126). 

 

É dentro desse contexto que se buscará no capítulo seguinte problematizar essa 

questão trazendo para o centro da discussão o processo pelo qual foi se dando o ingresso das 

mulheres em carreiras universitárias e as características que permearam essa inserção, 

apontando as mudanças, as permanências, as dificuldades e os desafios postos a essas 

mulheres, com destaque para aquelas que se encontram em áreas de estudo com histórica 

predominância masculina. 
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3 EDUCAÇÃO SUPERIOR E PARTICIPAÇÃO FEMININA: Elementos para o debate 

 

 No último item do capítulo anterior pudemos verificar como a escola foi se 

institucionalizando no Brasil até ser transformada em um órgão indispensável ao 

desenvolvimento econômico-social do país. Isto porque, nas escolas eram fornecidos os 

ensinamentos imprescindíveis para adquirir as chances de ingresso no mercado de trabalho e, 

logo, promover o crescimento econômico-financeiro do país. 

 Da explanação realizada pode-se compreender que a emersão da instituição escolar 

está balizada nos acontecimentos da própria realidade social, ou seja, são as demandas sociais 

que fazem com que cresça a necessidade da institucionalização do ensino. Todavia, deve-se 

atentar para o fato de que a política educacional estará atrelada à política econômica da 

sociedade vigente de cada época, o que explica os direcionamentos diferenciados dados ao 

longo das décadas. 

Destarte, se temos uma política econômica voltada aos interesses do capital, teremos 

uma política educacional também moldada a partir de tais interesses.Ao mesmo tempo, isto 

não significa afirmar que os espaços educacionais sejam simples espaços de reprodução dos 

interesses dominantes. Ao contrário, são espaços contraditórios permeados por diferentes 

pensamentos e posicionamentos, espaços de luta e correlação de forças. 

Por isso foi (e é) possível questionar os interesses que rondam a implementação da 

política educacional desde as suas primeiras iniciativas até o momento contemporâneo, bem 

como iniciar o processo de luta pela superação das desigualdades sociais, raciais e de gênero 

na esfera educacional.  

No tocante à educação superior feminina é fundamental pensar os elementos sociais, 

econômicos, políticos e culturais que possibilitaram o acesso de parte da população da 
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população trabalhadora a esse nível educacional. Para tanto, faz-se necessário compreender o 

processo de criação, desenvolvimento, bem como as características das Universidades no 

contexto brasileiro, apresentando fatores que subsidiaram a sua instituição no país, adentrando 

mais especificamente, na realidade da UFRN, instituição na qual esta pesquisa foi realizada. 

Só a partir daí, poderemos travar o debate acerca da presença feminina nos cursos 

universitários. 

É numa mistura de mudanças e permanências, que este capítulo se inicia, pois 

acreditamos que,  

 

[...] por mais degradada [...] por mais inepta, por mais problemática que seja 

a universidade pública brasileira, ninguém passa por ela impunemente, essa 

universidade com todos os problemas que tem é uma escola de cidadania, ela 

inquieta, ela agita, ela subverte, ela faz germinar (NETTO, 2000, p.29). 

 

Por compreender a Universidade como este recinto permeado de possibilidades, que 

busca se pensar a segregação de gênero nos cursos universitários contemporaneamente, bem 

como as dificuldades e os desafios impostos às mulheres que se aventuram por campos de 

saberes predominantemente masculinos. Visou-se com isso suscitar a reflexão e o debate em 

torno da temática, que corre o risco de ficar adormecida, ao entendermos simplesmente que 

hoje as mulheres já podem acessar qualquer área do conhecimento. Mas será que isso é 

mesmo uma realidade? Se for verdadeira, que condições de acesso e permanência são dadas a 

essas mulheres? Será que são as mesmas que são dadas para os homens? 

São perguntas como essas que acreditamos sejam necessárias ser feitas, especialmente 

num local que prima pela formação e informação como é o caso das Universidades. No 

entanto, se uma Universidade não está totalmente aberta para entender o debate, uma vez que 

existem ‘ilhas’ nas quais tal assunto não se discute - seja por não interessar seja por não fazer 

parte do conteúdo das disciplinas - então como (re)pensá-la e forjá-la enfrentando a 

desigualdade de gênero? 

É sobre essa temática recente e desafiadora que se debruçará o (a) leitor (a) no capítulo 

que se inicia. 

 

 

3.1 O processo de expansão do Ensino Superior no Brasil e a inserção feminina  
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 Como visto no capítulo anterior, no contexto brasileiro, o processo educacional da 

população teve início com o trabalho dos jesuítas visando cristianizar os colonos. Uma 

educação mais formalizada, com a criação de espaços destinados a esse fim, começa a ser 

instaurada nos séculos XVII e XVIII. Até aquele momento, apenas homens brancos da elite 

estavam aptos a frequentar esses espaços. Só em meados do século XIX este campo começa a 

se abrir mais efetivamente para as mulheres da elite. Até então, o máximo que estas poderiam 

almejar era o recolhimento em casas dirigidas pela Igreja Católica, nas quais eram ensinadas a 

realizar prendas domésticas e a seguir os mandamentos da Igreja.  

Mesmo quem nunca se debruçou sobre os estudos acerca da condição feminina na 

sociedade sabe que, historicamente, predominou a divisão de tarefas entre homens e mulheres, 

cabendo a estas as atividades relacionadas ao espaço privado, na extensão das tarefas 

domésticas, enquanto o espaço público é destinado aos homens, provedores da família. 

Às mulheres, por muito tempo, foi negado o acesso à escolarização e ao mercado 

trabalho. Isso não significa a ausência delas, especialmente nesse último espaço, sobretudo 

quando se faz um recorte de classe/raça, no qual se observa que mulheres pobres e negras 

necessitaram se inserir no mercado de trabalho, mesmo que precarizado, especialmente a 

partir do processo de Revolução Industrial, no século XVIII, e a emersão do modo de 

produção capitalista, uma vez que, como já assinalamos, “É sob o capitalismo que, pela 

primeira vez, a mão-de-obra feminina é objeto de remuneração” (CASTRO e LAVINAS, 

1992, p. 237). 

 Como visto anteriormente, no que tange a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, observou-se que a presença das mulheres no espaço público não lhes desobrigou das 

tarefas do espaço doméstico.  Uma possibilidade de se vislumbrar uma mudança nessa 

situação está no processo de formação profissional das mulheres, especialmente em cursos de 

nível superior. Segundo Queiroz (S/d, p.1) “[...] no Brasil, as mulheres começam tardiamente 

a ingressar na universidade. Somente a partir do final do século XIX, as mulheres brasileiras 

adquirem o direito de ingressar no ensino superior”. Ou seja, somente 71 (setenta e um) anos 

após a criação dos cursos universitários é que as mulheres irão adquirir o direito de ingressar 

nesse espaço. 

No Brasil, os cursos superiores começaram a ser implementados com a chegada de D. 

João VI ao país, em 1808
48

. Após a Independência, em 1822, D. Pedro I criou os Cursos de 

Direito de São Paulo e Olinda. No entanto, só na década de 1930 é que vão ser observadas 

                                                           
48

De acordo com Saviani (2010) as primeiras iniciativas caracterizaram-se pela oferta de cursos isolados, 

avulsos. 
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iniciativas mais organizadas de universidades, propiciadas pelo Decreto 19.852 de 11 de abril 

de 1931, que estabeleceu o Estatuto das Universidades. Em 1934 e 1935 foram fundadas as 

Universidade de São Paulo e do Distrito Federal (Rio de Janeiro), respectivamente. A partir 

da década de 1940 vão ocorrer as federalizações das universidades, prosseguindo até a década 

de 1960 (SAVIANI, 2010). 

Vale ressaltar que as universidades são aqui compreendidas “[...] muito mais do que 

centros de formação superior ou de treinamento técnico, são instituições onde, além de 

educação superior, se produz cultura, se faz ciência e se desenvolve tecnologias” (MENEZES, 

2000, p.9). 

Autores como Menezes (2000) e Minto (2006) convergem na afirmação da existência 

de três períodos distintos nos quais pode ser compreendida historicamente a universidade 

brasileira. O primeiro compreende o período que vai de 1930 ao final de 1940, em que vão ser 

criados centros de ensino através da reunião de escolas superiores de formação profissional já 

existentes; o segundo vai do final dos anos de 1940 ao início dos anos de 1970, período da 

expansão e fundação de universidades, contando com ao menos uma em cada capital 

brasileira; o terceiro, que corresponde ao período de 1970 aos dias atuais onde se presencia, 

segundo os autores, o crescimento das universidades estaduais, no âmbito público, mas 

sobretudo, das escolas privadas de ensino superior.  

Apesar deste trabalho não ter como foco uma análise minuciosa da instituição 

universidade, para analisarmos a forma como as mulheres vão ingressando nesse espaço, é 

preciso seguir esse contexto baseando-se nesses três períodos históricos, mesmo porque eles 

são fatores determinantes para analisar a expansão feminina no ensino superior. Logo, as 

mudanças nos campos econômico, político, cultural e social, propícias à superação das 

desigualdades entre homens e mulheres, se confundem com as mudanças na instituição 

universitária, uma vez que esta é parte da história da sociedade e uma das áreas nas quais tais 

desigualdades são vivenciadas. 

Antes de adentrar na vivência específica das mulheres nas universidades, é relevante 

destacar que não podemos falar de Universidade no Brasil sem nos reportamos ao contexto da 

América Latina, até mesmo para poder identificar semelhanças e divergências na região. 

É necessário destacar o lapso de tempo entre a criação das primeiras universidades nos 

países de colonização ibérica na América Latina e o Brasil. Enquanto que na primeira as 

instituições começam a surgir já no século XVI, no Brasil, é apenas no século XX que as 

universidades iniciam o seu processo de instalação. 
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Outro aspecto corresponde as lutas reivindicatórias travadas visando promover 

mudanças nas Universidades, as quais, ainda hoje os movimentos estudantis brasileiros se 

espelham. No início do século XX foi instaurado um período de efervescência no campo do 

ensino superior latino-americano. O movimento estudantil ocorrido na cidade argentina de 

Córdoba, questionou e mudou a configuração da instituição universitária na América Latina.  

O levante transcorrido nesta ocasião coloca-se como importante de ser mencionado na 

medida em que podemos identificar semelhanças e divergências no continente latino 

americano no tocante a organização do nível superior de ensino, bem como compreender o 

que de atual, especificamente para a Universidade Pública Brasileira, tem as propostas 

colocadas naquele momento.  

A Revolta de Córdoba configurou-se como um levante estudantil contra a forma como 

as universidades estavam organizadas, pautadas no autoritarismo, no clericalismo e no 

elitismo. Visava, assim, uma Reforma na Universidade de Córdoba. “Em termos objetivos, a 

reforma teria de abarcar quatro núcleos: a) não ser uma fábrica de títulos; b) não ser uma 

escola de comércio ‘aonde se vai buscar tão somente um meio de ganhar a vida’; c) influir de 

maneira direta na vida social, e d) socializar o conhecimento [...]” (LEHER, S/d, p. 53). 

Dessa forma, ao considerar esses novos traços para a Universidade, a Revolta buscou 

torná-la um espaço de construção do conhecimento, o qual deve voltar à sociedade 

proporcionando, nas diversas áreas, melhorias nas condições de vida da população. 

A Reforma possuía como alguns princípios orientadores: a autonomia universitária 

(entendida como livre de interferência do clero e de setores oligárquico-conservadores da 

sociedade, e não como uma autonomia contratual como é tratada contemporaneamente), a 

eleição dos dirigentes pela comunidade acadêmica, concurso para docentes, gratuidade do 

ensino, livre docência, assistência livre (isto é, a integração de um público externo aos saberes 

acadêmicos) e democratização do acesso garantindo meios de permanência para estudantes da 

classe trabalhadora (OLIVEIRA & AZEVEDO, 2008; FREITAS NETO, 2011 ). Visava, 

portanto, de uma forma geral, mudanças no ensino e na administração universitária. 

Esse levante ocorrido em Córdoba foi o passo inicial para mudanças ocorridas nas 

demais universidades na América Latina. Na realidade brasileira, as universidades só 

começam a ser instituídas na década de 1920, tendo na formação profissional o objetivo 

único. É na década de 1930 que o levante em Córdoba se fez refletir no Brasil com a criação 

da Universidade de São Paulo (1934) e da Universidade do Distrito Federal (1935
49

). 
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 A Universidade durou menos de quatro anos (1935-1939), sendo extinta por Decreto Presidencial em meio a 

um clima político autoritário que vivia o país, sob o governo de Getúlio Vargas. 
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(LOPES, 2011).  Para Paviani e Pozenato (1984, p. 73) “[...] a Universidade brasileira não era 

um centro de ciência e cultura e também não correspondia às funções que deveria exercer na 

sociedade”. 

O debate acerca do papel da Universidade só vai ser aprofundado na transição da 

década de 1950 para 1960, contribuindo para isso a modernização econômica do país 

decorrente do processo de industrialização e urbanização do país, iniciando-se também o 

período desenvolvimentista promovido pelo governo de Juscelino Kubitschek. Aqui 

corresponde ao início do processo de massificação do ensino superior brasileiro. 

 

O desenvolvimento mostrou a necessidade de uma diversificação maior de 

habilitações profissionais [...] passou a exigir a participação da Universidade 

na elaboração de novos conhecimentos, científicos e tecnológicos; e, 

sobretudo, provocou um crescimento explosivo da demanda pela formação 

universitária, até então buscada somente pelas elites sociais. Diante de todas 

essas novas exigências, constatou-se que a Universidade brasileira se 

encontrava despreparada, obsoleta, elitista, bacharelesca, em suma, afastada 

da missão cultural e científica que dela passava agora a esperar a sociedade. 

Impunha-se, agora, com clareza, à consciência nacional, a necessidade de 

uma reforma universitária (PAVIANI & POZENATO, 1984, pp.73-74). 

 

No Brasil, a primeira Reforma Universitária efetiva vai ocorrer sob os ditames da 

autocracia burguesa (1964-1985). É nesse momento que vai haver uma expansão do ensino e 

do desenvolvimento da pesquisa, com vistas a modernizar o Brasil, a partir do modelo 

educacional norte-americano
50

.  A Reforma Universitária de 1968 propiciou a criação, dentre 

outras coisas, dos departamentos e do caráter rotativo das respectivas chefias, o sistema de 

créditos, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o regime de tempo integral e 

dedicação exclusiva para os docentes (LEHER, S/d). Além disso, viu-se a efervescência do 

movimento estudantil brasileiro, além do incentivo à pós-graduação. 

Da criação das Universidades no período de 1920/1930 até a Reforma de 1968 o 

ensino superior brasileiro vivenciou um momento de expansão no número de universidades, 

sobretudo as federais, contado até então com ao menos uma universidade em cada capital 

federativa. Tal expansão não pode ser vista apenas sob o signo isolado das universidades, mas 

de todo um contexto fora dos muros das instituições que levaram à criação de universidades 
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 Note-se que esta expansão universitária e do ensino se dá sob os auspícios da Ditadura Militar no Brasil (1964-

1985), que tinha o objetivo de modernizar o país e colocá-lo no rol dos países desenvolvidos. Observe-se 

também que modernização não significa mais igualdade ou justiça social, por isso, Netto (2005) denomina este 

período como modernização conservadora, uma vez que se deu com uma profunda defesa do capitalismo 

transnacional. 
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por todo o país. Assim, a política educacional tinha um direcionamento certo: atender a 

demanda do mercado de trabalho. 

 A partir de então, o ensino superior só vem crescendo, utilizando como lema para isso 

a democratização do ensino superior, princípio este elencado em Córdoba. Entretanto, essa 

“democratização” vem sendo realizado a duros passos, assumindo uma nova conotação. O 

acesso ao ensino superior, especialmente a partir dos anos de 1990, vem se dando sob a égide 

da privatização, tecnicismo, da quantidade em detrimento da qualidade, abrindo, além disso, 

novas modalidades de ensino (como a Educação à Distância). 

As formas pelas quais os governos vêm assumindo a gestão do processo 

democratizador de acesso nada tem haver com o que se disseminou em Córdoba. A 

democratização passa pela expansão do ensino gratuito e de qualidade às pessoas da classe 

trabalhadora, com ações que garantam a permanência no ensino superior, visando a formação 

integral e crítica dos sujeitos. A democratização passa, inclusive, pela melhoria nos anos do 

ensino básico, uma vez que isso tenderia a oportunizar condições mais igualitárias aos (às) 

estudantes dentro do ambiente acadêmico. Logo, o incentivo à privatização do ensino, ao 

Ensino à Distância (EAD), ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) 
51

 e ao 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) não atendem a essas exigências inteiramente; portanto, não podem ser disseminadas 

como as mais bem aventuradas obras de democratização do ensino superior no Brasil. 

Como se observa os avanços obtidos em Córdoba começam a ser postos por terra a 

partir dos idos de 1990. Com a implementação ferrenha da política neoliberal, no tocante ao 

ensino superior, os princípios da Revolta são rechaçados. Por esse motivo, torna-se atual 

trazer para o debate, nas Universidades, os preceitos defendidos em Córdoba. Ainda mais 

quando se tem em mente outro modelo de sociedade: 

 

[...] Para além dos fundamentos de uma universidade autônoma, co-

governada, pública, gratuita e comprometida com os problemas nacionais, 

permanecem os ensinamentos de que a universidade verdadeiramente 

universal, em que caibam todos os povos, requer a luta anticapitalista e 

antiimperialista [...] (LEHER, S/d, p. 64). 
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 Através deste Programa, o Governo Federal garante bolsas de estudos para alunos oriundos de escolas 

públicas ou particulares na condição de bolsista com o escopo de ampliar o acesso ao ensino superior. Uma 

crítica feita a tal Programa refere-se ao investimento maciço nas instituições privadas, o que poderia ser revertido 

para ampliação e melhoria nas Universidades Federais.  
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Realizada essa breve explanação acerca do destoante processo de criação das 

universidades no Brasil com relação à realidade de países da América Latina, é salutar 

compreender como foi se dando historicamente a inserção feminina nesse espaço 

No tocante à presença feminina no ensino superior no contexto brasileiro, será 

concedido o direito à mulher de frequentar o ensino superior apenas no ano de 1879, quando 

D. Pedro II aprova uma lei permitindo o ingresso delas no curso de medicina
52

. Segundo Blay 

e Conceição (1991), essa permissão foi proveniente de uma situação ocorrida com Maria 

Augusta Generosa Estrela, mulher que ganhou uma bolsa para estudar medicina fora do país, 

mas que ao concluir o curso e retornar ao Brasil foi impedida de exercer sua profissão. 

Apesar das mulheres já possuírem, a partir de então, o direito de ingressar em cursos 

de nível superior, a presença delas vai ser modesta. Dados apresentados por Blay e Conceição 

(1991) revelam que a primeira mulher formada na Faculdade de Direito foi em 1902, 

formando-se a segunda apenas em 1911; em medicina (excetuando-se o pioneirismo já 

apontado anteriormente) as primeiras se formarão em 1928, mesmo ano em que concluiu a 

primeira engenheira formada pela Escola Politécnica.  

Deste modo, esse contexto não significou presença feminina massiva no ensino 

superior. Tal realidade pode ser justificada pela cultura machista-patriarcal presente na 

realidade brasileira, a qual naturaliza a posição submissa da mulher, impondo barreiras à 

materialização de atividades realizadas por ela fora da esfera doméstica. À época não era 

colocado como necessário à mulher estudar, nem ingressar no mercado de trabalho, sobretudo 

nas carreiras que se distanciavam das funções ligadas ao âmbito da reprodução, uma vez que 

cabia ao homem –“ser pensante” - ser o provedor da família.  

Assim, teremos que, no contexto brasileiro, o ensino superior se caracterizará, por 

muito tempo, como um reduto masculino; além de um espaço pertencente às elites. Não havia 

desse modo, um incentivo ao ingresso das mulheres nesses espaços, mesmo porque estes 

existiam em pequena escala, alterando-se essa realidade somente a partir da década de 1970, 

através do incentivo governamental para expansão das universidades, além do crescimento 

nas décadas seguintes do ensino privado, visando qualificar a força de trabalho para o 

mercado de trabalho (GUEDES, 2008). 

 Essa realidade passa a ser questionada nas décadas de 1960 e 1970 tanto por 

reivindicações em torno da expansão no número de vagas, quanto pela reforma universitária, 

pleiteada pelo movimento estudantil, organizado em torno da União Nacional dos Estudantes 
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 A primeira mulher a obter um diploma de curso superior no Brasil foi Rita Lobato Velho Lopes, no ano de 

1887, na Faculdade de Medicina da Bahia (BLAY & CONCEIÇÃO, 1991; QUEIROZ, S/d). 
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(UNE) (SAVIANI, 2010), bem como pelas lutas feministas em torno de melhores condições 

de vida e de trabalho das mulheres, o que perpassa a sua inserção no espaço universitário.  

É contraditório pensar que a expansão de vagas nos cursos universitários no Brasil vai 

começar a se dar num contexto de ditadura militar.  

 

[...] houve um giro, uma mudança qualitativa e estrutural, no trato da 

educação por parte da autocracia burguesa [...] entre 1968 e 1969 [...] há pelo 

menos dois momentos no enfrentamento da ditadura com a educação: um 

entre 1964 e 1968, caracterizado especialmente pelo esforço para erradicar 

as experiências democratizantes que se vinham desenvolvendo; outro, a 

partir de 1968-1969, marcada pela intervenção direcionada para modelar, 

pela política educacional, o sistema institucional de ensino conforme as 

exigências imediatas e estratégias do projeto “modernizador” (NETTO, 

2005, p.54, grifos originais). 

 

Todavia, foi nesse contexto que o movimento estudantil se pôs forte diante do governo 

ditatorial, reivindicando mais investimentos e mais vagas nas universidades, conseguindo 

atendimento da sua bandeira de luta através da reforma universitária ocorrida em 1968. Para 

Netto (2005, p.57, grifos originais), ‘[...] foi o potencial catalisador do movimento estudantil 

no seio do bloco antiditatorial [...], que colocou, para o regime autocrático burguês, a questão 

educacional como prioritária”. Assim, pode-se considerar a abertura dada à política 

educacional, em especial no nível universitário, como uma estratégia governamental no 

intuito de conter ameaças possíveis ao processo ditatorial. 

Outro interesse por trás do fomento do ensino superior estava no atendimento aos 

requisitos do mercado capitalista internacional. O projeto de modernização do ensino e das 

universidades fazia parte do projeto geral do governo militar de colocar o Brasil dentro da 

órbita do mundo capitalista. Na ordem do dia dos militares estava a necessidade de 

modernizar o país. Tal modernização teve como característica o desenvolvimento associado e 

dependente, mantendo, assim, a heteronomia sempre existente na história do Brasil. 

Como se observa, a alternativa proposta pelos militares à política educacional era 

extremamente funcional ao governo.  

 

[...] o regime autocrático burguês, redefinindo-se na vertente do militar-

fascismo, começa a instaurar o seu “modelo educacional”, congruente com a 

concretização do seu “modelo econômico”. [...]. Todas as indicações factuais 

levam à conclusão de que a refuncionalização do sistema educacional a 

partir de então conduzida obedece, no que concerna ao ensino superior, ao 

modelo oferecido pelos assessores norte-americanos que comandaram o 

estudo para a “reforma universitária” (NETTO, 2005, p. 59). 
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[...] procurou responder duas demandas contraditórias: de um lado, a 

demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes universitários e 

dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a autonomia 

universitária e mais verbas e mais vagas para desenvolver pesquisas e 

ampliar o raio de ação da universidade; de outro lado, a demanda dos grupos 

ligados ao regime instalado com o golpe militar que buscavam vincular mais 

fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e ao projeto 

político de modernização em consonância com os requerimentos do 

capitalismo internacional (SAVIANI, 2010, p. 9). 

 

Observa-se com isso a “preocupação” do governo em atender às exigências postas 

pelas transformações mundiais ocorridas no modo de produção capitalista a partir da década 

de 1970, a qual irá pôr desafios quanto à inserção no mercado de trabalho, atingindo homens e 

mulheres, jovens e adultos, “qualificados” e “não qualificados”. 

Contemporaneamente vivenciamos uma intensa proposta de Reforma do Estado. Tal 

reforma vem na contramão dos ganhos democráticos conseguidos através das mobilizações 

populares na década de 1980. Isso acontece em virtude do contexto internacional da política 

econômico-social, que se inicia com o processo de mundialização e financeirização do capital 

em concorrência com o declínio do Estado de Bem- Estar Social (NETTO, 2000) o qual vem 

acompanhado de uma reforma do ensino superior de ensino.  

Assim, a reforma do ensino superior brasileiro está inserida dentro de um projeto 

maior de Reforma do Estado, se configurando, o ensino superior, como uma das vias afetadas 

por tal reforma. Esta apresentará com uma de suas características fundamentais, a abertura ao 

setor privado, transferindo responsabilidades antes do Estado para a esfera privada, num 

conjunto crescente de sucateamento e desmonte do aparato público e financiamento de 

serviços privados, além das frequentes privatizações de atividades antes disponibilizadas pela 

máquina estatal.   

Se na reforma universitária ocorrida nos anos de 1968 vislumbrou-se recursos 

internacionais, os quais foram qualificados como “ajuda externa” (MINTO, 2006), a fim de 

promover investimentos na educação superior (pública e privada), mesmo que com o intuito 

principal de promover a ‘qualificação’ da força de trabalho para o mercado, num contexto de 

ajuste ao ditame macro político internacional, o que se observa a partir dos anos de 1990, 

especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) é uma diminuição dos 

recursos, designadamente para o ensino superior público.  

Nas palavras de Maués (2004, p.22), “[...] As universidade federais passaram a viver 

uma situação de indigência [...]”. “No governo FHC (1995-2002), os recursos para o ensino 

superior diminuíram consideravelmente, tendo havido uma redução de 24% nas verbas de 
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custeio e de 70% nas de investimento.” (Folha de São Paulo, 12.04.04 Apud MAUÉS, 2004, 

p.22). 

Todavia, essa atitude não resultou em diminuição no número de ingressos no ensino 

superior. Na realidade, vivenciou-se, em contrapartida ao desmonte das universidades 

públicas, o investimento e ampliação de vagas no ensino superior privado. Somam-se a isso, a 

criação de modelos diversificados de instituições promotoras do ensino superior, como são 

exemplos as faculdades isoladas e os centros universitários, os quais dispensam para seu 

funcionamento a tríade ensino, pesquisa e extensão, necessária para a regulamentação da 

instituição Universidade. Acrescentam-se, ainda, o investimento no Ensino Superior à 

Distância (EAD) e os cursos de curta duração. 

Netto (2000) apresenta os traços principais que envolvem a reforma do ensino superior 

brasileiro, quais sejam: a expansão do privatismo, a quebra da relação ensino, pesquisa e 

extensão, o rompimento do caráter universalista da universidade, a subordinação à lógica do 

mercado e a redução do grau de autonomia universitária, esta que para Iamamoto (2000) se 

reduz a uma autonomia gerencial e financeira. 

Tais medidas revelam a intrínseca relação entre Ensino Superior e Mercado de 

Trabalho, apontando para uma formação profissional cada vez mais aligeirada com a 

finalidade de atender as demandas do mercado precarizado, flexível e instável. 

 

As exigências do mercado de trabalho, portanto, passam a ser relacionadas 

mais à competência pessoal do que à qualificação profissional, razão pela 

qual se defende uma educação adequada a tais necessidades e apta a produzir 

trabalhadores com tal perfil (MINTO, 2006, p. 158, grifos originais). 

 

O distintivo principal, para a educação a partir desse período, portanto, é que a mesma 

deixa de ser entendida enquanto direito social, passando a ser concebida como um serviço. 

Deste modo, “O que era direito social adquire uma outra natureza: transforma-se em 

mercadoria, em serviço privado, mediado pela compra e venda” (IAMAMOTO, 2000, p.45, 

grifos originais) 

Todos esses “investimentos” propiciados pelo Estado no ensino superior vão ser 

utilizados no discurso falacioso da ‘democratização’ do ensino superior. Quando, na verdade, 

“O propósito é compatibilizar o ensino superior com os ditames da financeirização da 

economia, em um contexto de ‘mundialização do capital’” (IAMAMOTO, 2000, p.43). 

Hirata (2010a) ao apontar os rebatimentos da crise mundial, propiciada pela 

mundialização do capital, e do processo de reestruturação produtiva na divisão sexual do 
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trabalho, demonstra quatro dimensões da crise (crises dos mercados financeiros, econômica, 

bancária e social). Destaca que teve maior peso sobre as trabalhadoras, especialmente, a crise 

social pela qual houve um aumento das relações precarizadas de trabalho, citando, por 

exemplo, o surgimento de novos postos de trabalho como o telemarketing e a migração 

internacional de pessoas para exercício de atividades subvalorizadas. Esses novos postos de 

trabalho, concretamente, absorvem muito mais mulheres que homens. 

O processo de reestruturação produtiva, com o seu modelo flexível – toyotismo – e a 

chamada terceira revolução industrial, pautada na informática, na robótica e na 

microeletrônica, causou profundos impactos tanto no modo de produção quanto na mão-de-

obra disponível e àquela já inserida no mercado. 

 

Busca-se uma flexibilidade no processo de trabalho, em contrapartida à 

rigidez da produção, da produção em massa e em série; uma flexibilidade do 

mercado de trabalho, que vem acompanhada da desregulamentação dos 

direitos do trabalho, de estratégias de informalização da contratação dos 

trabalhadores; uma flexibilidade dos produtos [...] buscam atender as 

particularidades das demandas dos mercados consumidores e uma 

flexibilidade dos padrões de consumo. (IAMAMOTO, 2006, p. 31, grifos 

originais). 

 

 Outra consequência pode ser traduzida na requisição do trabalhador polivalente, o qual 

exerce várias funções exigindo-lhe um grau de especialização para execução das atividades, 

pautando-se na questão da busca desenfreada pela qualificação profissional, a qual é imposta 

pelo capitalismo. Este pauta o discurso da qualificação baseada no mérito individual, 

acirrando as disputas e competições. Esta “qualificação”, no entanto, pode, por vezes, ser 

confundida com competência profissional. Para Neves (2000, p.178) “A noção de 

competência, assim entendida, reduz a noção de qualificação compreendida em seus aspectos 

multidimensionais e se apresenta centrada na habilidade individual de se mobilizar para 

resolução de problemas, muito mais do que na sua bagagem de conhecimento”.  

 Faz-se presente, portanto, uma realidade de produção dinâmica, a qual deve atender às 

necessidades dos consumidores criadas pelo próprio capital, onde produtos tornam-se 

descartáveis, voláteis, necessitando da troca permanente já que novos produtos são postos 

diariamente ao alcance do consumidor.  

Nas relações de trabalho a realidade será a de perda de direitos trabalhistas, da redução 

salarial, determinada pela realidade do desemprego estrutural, de novas formas de contratação 

precarizadas, como a terceirização e os contratos de trabalho temporários, aliado a antigas 

formas de trabalho, como o trabalho a domicílio e o familiar, em contraposição à exigência 
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cada vez maior de profissionais qualificados para atuar no mercado e exigência de maior 

qualificação àqueles que nele já estão inseridos.  

Todas as conseqüências elencadas nos parágrafos acima, como já discutidos no 

capítulo anterior, irão determinar sobremaneira o trabalho feminino, haja vista que são elas as 

mais propícias a se inserirem em trabalhos precarizados, instáveis e flexíveis, em 

conformidade com a discussão realizada no item 2.2 deste trabalho. 

É válido ressaltar que a expansão da inserção da mulher no mercado de trabalho e no 

ensino superior não foram frutos apenas do investimento governamental na década de 1970. 

Aliado a isso se presencia as lutas do movimento feminista brasileiro, as quais ao longo do 

seu surgimento no Brasil, na segunda década do século XX, vão estar pautadas, além do 

direito ao voto, na busca pela legislação trabalhista de proteção ao trabalho feminino, novos 

espaços de trabalho para as mulheres e pela igualdade entre homens e mulheres (TOSCANO e 

GOLDENBERG, 1992).  

Lombardi (2010) ao analisar o trabalho feminino contemporaneamente aponta várias 

tendências, como o constante crescimento da inserção feminina no mercado de trabalho, 

desde a década de 1970; as transformações demográficas, como a redução no tamanho das 

famílias, maior expectativa de vida e crescimento das famílias chefiadas por mulheres; o 

aumento da escolaridade feminina superando a dos homens; a persistente desigualdade nas 

posições em que homens e mulheres se inserem no mercado de trabalho; e a menor 

desigualdade salarial entre homens e mulheres. Essas informações revelam que apesar da 

tendência à maior ocupação das mulheres no mercado de trabalho, as desigualdades ainda 

prevalecem. 

 Apesar disso, todos os fatores elencados anteriormente irão influenciar a ida de 

mulheres para o meio acadêmico universitário, isto porque, “[...] o acesso às universidades 

traduz-se em ascensão social e possibilidade de concorrência por melhores postos de trabalho 

e, do ponto de vista das relações de gênero, em ocupação de postos de poder/comando 

controlados tradicionalmente por homens” (GUEDES, 2008, p, 122). 

É inegável, pois, que as mulheres começaram a galgar mais rapidamente espaços antes 

não possíveis de ocupação por elas, como é o caso das universidades e novos espaços no 

mercado de trabalho. Todavia, o que vai ser observado, é que apesar do incentivo promovido, 

incentivo este funcional à sociabilidade capitalista, duas peculiaridades vão chamar atenção: a 

primeira diz respeito à inserção feminina em carreiras universitárias ditas como “naturais do 

saber-fazer feminino”, as quais poderiam ser consideradas como uma especialização do 
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trabalho doméstico; e o segundo, se refere à saída da mulher para ocupar os espaços públicos 

sem, no entanto, deixar de ser a única responsável pelas atividades do espaço doméstico.  

Alguns estudos mostram como foi sendo dada a inserção das mulheres em carreiras 

universitárias apontando para o fato de que o ingresso se deu em áreas atreladas a atividades 

já de responsabilidade feminina no âmbito doméstico como o cuidar, o ensinar e o nutrir. Para 

Guedes (2008, p.123), as mulheres “[...] eram pressionadas, pela tradição feminina, a cursar o 

Normal (o que lhes conferia uma profissão que não exigia maiores estudos) [...]”. Barroso e 

Mello (1975) apresentam dados referentes aos anos de 1956 e 1971, os quais expressam que 

66% e 55%, respectivamente, do alunado feminino no país estavam inseridos nos cursos de 

Letras, Pedagogia, História, Geografia, Ciências Sociais, Psicologia, Filosofia, Serviço Social 

e Enfermagem. 

Já Carvalho (S/d) apresenta dados específicos da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) nos anos de 1961 e 1976, mostrando nos dois períodos a preponderância feminina 

nos cursos de Pedagogia, Serviço Social e Letras, nos quais se tem que em 1961, 30 pessoas 

concluíram esses cursos, todas elas mulheres, e em 1976 foram formadas 116, destas 109 do 

sexo feminino. Os dados apresentados mostram a crescente expansão feminina no ensino 

universitário na década de 1970, ao mesmo tempo em que revelam a presença maior das 

mesmas nas áreas tradicionalmente vinculadas às “habilidades femininas”. 

Outros estudos apontam que essa característica começa a ser alterada na década de 

1970, por motivos já discutidos anteriormente, como a expansão do ensino universitário, bem 

como pelo rompimento com padrões culturais vigentes que colocavam como alternativa às 

mulheres o casamento e a maternidade (BRUSCHINI e LOMBARDI, 1999). Esse novo 

contexto possibilitou o ingresso das mulheres de forma mais ampla nas universidades, assim 

como propiciou a inserção delas em cursos considerados redutos masculinos e profissões de 

maior reconhecimento social, como arquitetura, odontologia, medicina, direito e as 

engenharias (Ibidem). Ao analisar os anos de 1980 a 1991, Bruschini (2000) aponta que, 

 

[...] as mulheres ampliaram, significativamente, sua presença em inúmeras 

ocupações e profissões de prestígio, entre as quais vale ressaltar: a 

arquitetura e a odontologia, ambas com um aumento relativo de 170%, a 

medicina, 137%, e o jornalismo, com aumento de 146% do percentual 

feminino. Até mesmo na engenharia, profissão na qual a presença de 

mulheres ainda não alcança os 7%, o aumento foi considerável: de 126%. 

Mas a categoria em que mais aumentou a participação das mulheres, no 

período considerado, foi a das ocupações jurídicas. Apresentou índices de 

144% entre os advogados e defensores públicos, de 116% entre os 

procuradores, promotores e curadores [...] e um notável aumento no número 
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de juízas [...] o que significou uma ampliação de mais de 300%! 

(BRUSCHINI, 2000, p. 35). 

 

Por outro lado, essa realidade não significou o fim da concentração feminina em 

determinados guetos ocupacionais, em postos de trabalho mais instáveis e de piores 

remunerações (NEVES, 2000). A expansão feminina para outras áreas não tradicionais vem 

sendo sentida, no entanto, a permanência da segregação ocupacional prevalece, afetando não 

só àquelas inseridas nos campos tradicionais de presença feminina como também nas outras 

áreas, perpassando um debate muito antigo, mais ao mesmo tempo, tão atual como pode ser 

exemplificado nas informações fornecidas ao longo deste trabalho, que é o da divisão sexual 

do trabalho. Sendo assim, infere-se que “[...] a discriminação no campo educacional não 

ocorre quanto ao acesso, permanência e rendimento escolar feminino, mas na guetização 

sexual das carreiras escolares” (ROSEMBERG E AMADO, 1992, pp. 63-64). 

A realidade da UFRN, e acredita-se que seja a de muitas outras universidades, mostra 

que, conforme dados obtidos através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA) em 2012, permanece a presença massiva feminina em determinadas 

áreas representando mais de 80% do corpo discente, em cursos como Pedagogia, 

Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, Dança e Fonoaudiologia.   

É interessante notar que apesar da expansão da presença de mulheres em cursos como 

as engenharias, dentro das próprias especializações da área existem espaços mais propícios às 

mulheres do que outros. Para Lombardi (2006) a criação de novas especialidades nas 

engenharias levou à diversificação das escolhas tanto de homens como de mulheres, mas 

incide principalmente sobre estas últimas. 

De um lado, áreas como a Têxtil, a de Alimentos, além da Química (que 

historicamente tem em maior escala a presença feminina), e por outro, a Mecânica, a Elétrica 

e a Computação, são exemplos de áreas nas quais se observa a segregação sexual das 

atividades. Algumas estudiosas (CARVALHO, S/d; BRUSCHINI & LOMBARDI, 1999) 

apontam prováveis hipóteses para tal situação. Consideram que as engenharias que atraem 

mais a atenção das mulheres são àquelas relacionadas a lugares e atividades como a casa, a 

cozinha e o preparo de alimentos - espaços culturalmente associados à responsabilidade das 

mulheres, relacionadas ao vestuário/moda, ou de serem especialidades desenvolvidas no 

interior de indústrias, fato que revela a permanência da divisão entre público/privado nos 

espaços a serem ocupados por homens e mulheres. 

 



83 
 

A dinâmica da divisão sexual do trabalho tem-se encarregado de restabelecer 

a “ordem de gênero” internamente a esse campo profissional, sinalizando as 

atividades permitidas às engenheiras e àquelas que ainda não o são [...] E as 

imagens e concepções de gênero presentes na sociedade em geral e na 

profissão, em particular, continuam exercendo seu papel simbólico, 

justificando a ordem: o feminino subordinado ao masculino (LOMBARDI, 

2006, p. 20). 

 

Por todas estas considerações elencadas ao longo do texto sobre divisão sexual do 

trabalho e da permanência do patriarcalismo, apesar dos avanços obtidos pelas mulheres, 

optamos por realizar esta pesquisa junto às estudantes da UFRN que estão inseridas em cursos 

predominantemente masculinos, tendo em vista que a realidade dessa instituição não é 

diferente das tendências que vêm sendo apontadas nos diversos estudos sobre carreiras 

universitárias de mulheres no Brasil.  

Coloca-se como necessário compreender as dificuldades e desafios enfrentados pelas 

estudantes para ingresso e permanência nestes cursos, identificando como se dão as relações 

no interior dos mesmos, a partir de uma análise que compreenda o determinante da cultura 

machista/patriarcal exercido nas áreas consideradas redutos masculinos. 

 

 

3.2 A inserção feminina na UFRN: mudanças e permanências ao longo de quase quarenta 

anos 

 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a princípio denominada 

como Universidade do Rio Grande do Norte
53

, foi instituída no ano de 1958, sendo 

federalizada pela lei n° 3.849 de 18 de dezembro de 1960. Nesse período as Faculdades de 

Medicina, Farmácia, Odontologia, Direito e Engenharia (BRASIL, 1960), já existentes de 

forma independentes, passaram a fazer parte da UFRN. 

Assim como se observa na criação das universidades pelo país, com a UFRN não foi 

diferente: existiam escolas de ensino superior isoladas, as quais com a criação da 

Universidade foram condensadas num único espaço.  

Aliás, não se pode analisar a história da fundação da UFRN e de como ela vem sendo 

gerida desde a sua criação sem considerar o contexto no qual o país vivia e vive, bem como os 

reflexos no estado do Rio Grande do Norte, uma vez que existem as peculiaridades locais.  

                                                           
53

 A Universidade do Rio Grande do Norte foi criada pelo Decreto n° 45.116 de 26 de dezembro de 1958 

(BRASIL, 1960). 
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Se, nos centros brasileiros, já se observa um atraso no que diz respeito à educação da 

população, o que dizer de um Estado pouco habitado, sem muita relevância econômica para o 

país, o qual só foi “estrategicamente descoberto” pelas forças aliadas durante a Segunda 

Guerra Mundial? 

Analisando a história do Brasil, observa-se que o avanço econômico-social do país 

teve início na região centro-sul. Portanto, a própria formação sócio-histórica brasileira explica 

o pouco desenvolvimento existente nas regiões Norte e Nordeste, as quais começaram a ser 

exploradas economicamente com mais veemência muito tardiamente.  

No caso específico do Rio Grande do Norte (RN), só com a fundação da capital Natal 

em 25 de dezembro de 1599, que se começou a buscar providências com o intuito do 

desenvolvimento econômico (TRINDADE E ALBUQUERQUE, 2005). Até a República 

Velha, a economia esteve baseada na produção açucareira, algodoeira, salineira e na pecuária, 

cada qual com seus picos de exploração. Assim como era uma realidade em todo o restante do 

país, no RN, era a burguesia rural que dominava o Estado. 

O destaque dado ao RN, e mais especificamente à capital Natal, tem como divisor de 

águas a Segunda Guerra Mundial. Até 1930, “[...] o Rio Grande do Norte era uma sociedade 

agrária, com uma população pobre e, na maioria, analfabeta, dominada pelos coronéis que, 

por sua vez, eram liderados por uma plêiade de intelectuais oligarcas.” (SOUZA, 2008, p.21). 

Logo, o atraso social em relação a outras capitais do Brasil justifica o tardio 

investimento em educação superior no estado. Quem desejava acessar uma faculdade, ou seja, 

a elite do RN, recorria a estados vizinhos, os quais já dispunham da instituição. Não havia, 

assim, o desejo em atender a camada mais geral da população (incluindo-se aqui os pobres, os 

negros e as mulheres), os quais deveriam permanecer sob o jugo dos coronéis. 

As faces econômica, social e cultural são alteradas quando Natal torna-se base militar 

americana durante a Segunda Guerra Mundial, em virtude da sua posição estratégica, 

facilitando o trajeto dos Estados Unidos à Europa. Essa situação agitou a realidade da pacata 

Natal. 

 

 [...] novos hábitos foram adquiridos, a cidade tornou-se mundialmente 

conhecida; sua população sentiu de perto o clima de guerra pela ameaça 

alemã de bombardear a cidade; houve um aumento da atividade comercial; 

as pessoas passaram a frequentar cursos de inglês para comunicar-se com os 

americanos; esportes como basquetebol e voleibol difundiram-se pela 

cidade; irradiou-se a música estrangeira e a utilização de anglicismos; a 

população praticamente duplicou; a cidade virou trânsito de personalidades 

internacionais; ocorreu um aumento substancial do custo de vida. 

(TRINDADE E ALBUQUERQUE, 2005, p.132). 



85 
 

 

 Porém, 

 

Terminada a guerra, desapareceu o americano e o dólar, muitos empregos 

cessaram, grande número de domésticas ficaram sem emprego, o comércio 

caiu drasticamente, bares e cafés fecharam. A cidade de Natal que crescera 

rapidamente de modo desordenado não tinha como voltar à vida pacata de 

antes. Novos problemas e novas exigências se impunham (LIMA, 2006, p. 

102). 

 

 Deste modo, pode-se considerar a Segunda Guerra como mola propulsora para o 

desenvolvimento do Estado do RN. Novas exigências foram sendo postas após o fim da 

guerra, como por exemplo, a criação de empregos, de profissionalização e de educação em 

todos os níveis de ensino, como uma forma de englobar toda aquela população que passara 

alguns anos vivendo em função dos benefícios econômico-sociais advindos com a instalação 

da base militar no Estado.  

Face ao exposto, se vê que o recente desenvolvimento da educação no Estado é 

resultado do também recente processo de expansão e desenvolvimento, especificamente da 

cidade de Natal. Se no Brasil as primeiras faculdades começam a ser instaladas com a vinda 

da Família Real para o Brasil em 1808, no RN, só no século seguinte é que as primeiras 

faculdades serão criadas.  

No ano de 1923 houve uma tentativa de iniciar à educação de nível superior no RN 

com a criação da Escola de Farmácia, todavia a mesma não logrou êxito, sendo desativada e 

reaberta apenas 24 anos depois. 

 

[...] Essa Escola formou a primeira turma, em 1925, com apenas dois alunos. 

No entanto, tendo em vista as precárias condições de funcionamento e a falta 

de profissionais qualificados, a experiência foi suspensa: as suas portas 

foram fechadas em 1926 e reabertas apenas em 1947 (BRASIL, 2006, p.25). 

 

Ressalta-se aqui que, enquanto no restante do país, sobretudo no eixo Sudeste-Sul, já 

se vivenciava no início do século XX a criação das Universidades enquanto instituições que 

passavam a condensar as faculdades isoladas, no RN, as primeiras faculdades isoladas só 

serão instituídas na década de 1940. 

 

[...] apenas na década de 1940, quando houve grande expansão das escolas 

superiores e universidade no País, surgiram em Natal os primeiros cursos 

vocacionais isolados e regulares. As primeiras instituições criadas foram: a 

Escola de Serviço Social (1945); a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
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(1947); a Faculdade de Direito (1949); a Faculdade de Medicina (1955); a 

Faculdade de Filosofia (1955); e a Escola de Engenharia (1957) [...] 

(BRASIL, 2006, p.6). 

 

 

É conveniente observar que a criação da Primeira Faculdade no Estado coincide com o 

período pós-guerra. Fato este que confirma a assertiva de que a participação do Estado na 

guerra abriu novos horizontes para o desenvolvimento local, uma vez que a criação da 

Faculdade de Serviço Social no ano de 1945 está relacionada, entre outras situações adversas 

vividas pelo Estado à época, aos efeitos trazidos pela guerra.  

 

[...] preocupados com a situação de tensão social no pós-guerra, ocasionada 

pelo desemprego, êxodo rural, e com a liberalização dos costumes criaram 

então o Centro de Estudos Sociais, com o objetivo de conhecer os problemas 

sociais do Estado e promover a formação de técnicos para aturem na 

realidade social. A criação do Centro e a Existência de outras Escolas de 

Serviço Social no País foi determinante para a criação da Escola de Serviço 

Social em Natal (LIMA, 2006, p. 103). 

 

Tanto a faculdade de Serviço Social como as demais faculdades pioneiras no Estado, 

as quais já foram indicadas anteriormente, permaneceram atuando isoladamente até os anos de 

1958.  Neste ano, elas foram condensadas na Universidade do Rio Grande do Norte, esta que 

a priori esteve sob a responsabilidade do Estado, foi federalizada dois anos após ser instalada, 

seguindo os passos do que vinha ocorrendo em todo o país à época, passando a denominar-se 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (Brasil, 2006). 

 Seguindo, ainda, o ordenamento político da época, é apenas com a Reforma 

Universitária de 1968, que a UFRN assume a estrutura que tem atualmente no que tange a 

organização dos departamentos a depender da natureza do curso. 

 

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um 

processo de reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação 

da atual estrutura, ou seja, o agrupamento de diversos departamentos que, 

dependendo da natureza dos cursos e disciplinas, organizaram-se em centros 

acadêmicos (UFRN, 2007, p.10). 

 

É interessante a reflexão acerca da criação da Universidade no RN trazida por Newton 

Júnior. (2005). Para ele a criação desta universidade não é tardia como comumente se pensa, 

tendo em vista que as primeiras universidades só começaram a ser criadas, e consolidadas, 

nos idos de 1930. Até então o que se tinha era a instituição de cursos e faculdades isoladas. 

Nos dizeres do autor, “[...] tardia é a própria universidade brasileira, sobretudo se levarmos 
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em conta que a América hispânica já contava com universidades desde o século XVI” 

(NEWTON JÚNIOR, 2005, p. 22). 

No RN as faculdades permaneciam funcionando em prédios distintos. Só na década de 

1970 teve início a construção do Campus Central.  

 

Em 1974, encontrava-se já concluído o conjunto arquitetônico da Praça 

Cívica, inclusive com a capela, além do Restaurante Universitário, do setor 

esportivo, do primeiro setor de aulas teóricas e algumas unidades 

administrativas. Em 1975, a Reitoria passa a funcionar no Campus, no 

edifício que atualmente abriga a Biblioteca Central Zila Mamede. Em 1976, 

inaugura-se o Ginásio Olímpico. Em 1979, inaugura-se o atual edifício da 

Reitoria. Em 1982 [...] inaugura-se o Centro de Convivência Djalma 

Marinho [...] Mais recentemente, foram construídas no Campus as novas 

instalações da Escola de Música e da TV Universitária [...] Nas 

administrações seguintes [...], o Campus recebe diversos laboratórios e 

outras unidade acadêmicas, aumentando ainda mais a sua infra-estrutura 

física (NEWTON JÚNIOR, 2005, p.28). 

 

Além do Campus Central, a UFRN se fez presente no interior do Estado. Na mesma 

década de criação do Campus Central, foram implantados campi no interior do RN: “[...] o 

Centro de Ensino Superior do Seridó [CERES] nas cidades de Caicó e Currais Novos, o 

Centro Regional de Ensino Superior de Macau, o Núcleo de Ensino Superior do Agreste, em 

Nova Cruz e o Núcleo Superior do Trairi em Santa Cruz.” (UFRN, 2007, p.10).  

Em conformidade com o documento Relatório de Gestão de 2012 da UFRN, a 

Universidade atualmente está estruturada em 07 (sete) campi
54

. A administração central é 

composta pela Reitoria, 08 (oito) Pró-Reitorias
55

, duas Secretarias Acadêmicas
56

 e 03 (três) 

Superintendências
57

.  A área acadêmica é composta por 08 (oito) Centros Acadêmicos
58

, 03 

(três) Escolas de Ensino Técnico
59

 e uma Escola de Ensino Fundamental
60

. Dispõe, também, 

de 03 Museus
61

, de 01 (um) Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (NUPLAN), 

uma Agência de Comunicação, uma Emissora de Televisão e uma rádio FM. 

                                                           
54

Campus Central, Campus da Saúde, Campus de Macaíba, Campus do Cérebro, Campus de Santa Cruz, 

Campus de Caicó e Campus de Currais Novos. 
55

Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de 

Extensão, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral, Pró-Reitoria 

de Administração e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
56

Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais e Secretaria de Educação a Distância. 
57

Superintendência de Infraestrutura, Superintendência de Informática e Superintendência de Comunicação. 
58

Centro de Biociências, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação, Centro de Tecnologia 

e Centro de Ensino Superior do Seridó. 
59

Escola de Enfermagem de NATAL, Escola de Música da UFRN e Escola Agrícola de Jundiaí. 
60

Núcleo de Educação da Infância. 
61

Museu Câmara Cascudo, Museu de Ciências Morfológicas e Museu do Mar. 
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Conta ainda na sua estrutura com quatro Hospitais Universitários: o Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), o Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira 

Bezerra (HOSPED), a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e o Hospital Universitário 

Ana Bezerra (HUAB), os três primeiros localizados em Natal, e o último na cidade de Santa 

Cruz. Todos os Hospitais são referências no Estado no atendimento de média e alta 

complexidade. 

A UFRN se faz presente em vários municípios, através do Ensino à Distância (EAD). 

Dados de 2012 revelam que a EAD da UFRN esteve em 21 (vinte e um) municípios que são 

utilizados como polos de apoio presencial a esses cursos, sendo 14 (quatorze) localizados no 

RN e 07 (sete) nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas (UFRN, 2013). 

Como se vê, a UFRN vem buscando atender à demanda crescente pelo ensino 

superior, inclusive com a interiorização do ensino. Todavia, o que é importante destacar é que 

essa expansão é fomentada, sobretudo, com a implantação do ensino superior à distância na 

Universidade.  

Desde o ano de 2003 que a UFRN disponibiliza cursos nessas modalidades. No 

entanto, o crescimento na oferta de vagas foi propulsionada pelo Decreto nº 5.800, de 8 de 

junho de 2006, o qual dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, esta que 

é voltada para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, visando expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País (BRASIL, 2006). 

O ensino à distância foi uma forma - mais fácil, rápida e a baixo custo - encontrada 

para atender a demanda pelo ensino superior no Brasil. Essa modalidade além de conseguir 

chegar aos locais mais distantes das diversas regiões, permite uma flexibilidade aos (às) 

estudantes no modo como desenvolvem as atividades exigidas, sendo atrativos às pessoas, 

sobretudo à classe trabalhadora, que, muitas vezes, não pode se dedicar exclusivamente aos 

estudos em face da necessidade de trabalhar para sobreviver.  

Ao ser atrativo, acaba atingindo a meta governamental que é incluir o maior número 

de pessoas possíveis no ensino superior, mesmo que nesta forma de ingresso a formação 

crítica e de qualidade do discente esteja comprometida. Aliado a isso se encontra o fato dessa 

modalidade de ensino ser bastante viável financeiramente, especialmente no tocante aos 

recursos humanos, haja vista não necessitar da figura do professor em todos os polos de 

ensino: um professor atende a demanda de vários locais, pois se utiliza aulas virtuais como 

recurso.  
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Desse modo, observa-se que o EAD, assim como outras “inovações” 
 62

, é utilizado 

pelo Governo com a finalidade de suprir a carência entre demanda versus número de vagas 

ofertadas no ensino superior público presencial. Todavia isso é feito a muito custo, 

especialmente no que tange a tríade sob a qual a universidade está sustentada – ensino, 

pesquisa e extensão, bem como com relação à formação discente. 

Outro mecanismo usado, este mais recentemente, a partir do segundo governo de Luís 

Inácio Lula da Silva (2007-2010), foi a implementação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

O REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, foi criado com o 

objetivo principal de ampliar o acesso e promover mecanismos para permanência do 

estudante no ensino superior. Isto se daria através, por exemplo, do aumento de vagas nos 

cursos, ampliação na oferta de cursos noturnos e no combate à evasão. Entre os elementos 

que, segundo a proposta, contribuiriam para o combate a evasão e para a permanência dos 

discentes nas universidades, estariam ações de assistência estudantil mais efetivas (BRASIL, 

2007). 

A contrapartida das Universidades Federais para receber o financiamento
63

 seria a 

elaboração e apresentação de planos de reestruturação, os quais deveriam tratar sobre a 

construção e readequação de infraestrutura, a compra de bens e serviços e as despesas de 

custeio e pessoal (BRASIL, 2007). Para conseguirem os recursos do financiamento, esses 

planos devem conter as metas a serem alcançadas pela instituição, as quais devem ser 

atingidas, independente da maneira com está se dando essa reestruturação. 

Um exemplo vivenciado pela UFRN, e que elucida bem a fragilidade e o paradoxo que 

envolve esse Plano de Reestruturação das Universidades Federais, diz respeito a forma como 

a ampliação no número de vagas está sendo realizada, como tem demonstrado o contexto do  

curso de bacharelado em Ciências e Tecnologia (CeT).  

Criado no ano de 2009, o curso de CeT aparece no cenário da Universidade como uma 

possibilidade de expansão do número de vagas, ofertando, no contexto atual, duzentas e 

oitenta (280) novas vagas semestralmente, contabilizando ao final do ano quinhentos e 

sessenta (560) novos educandos. Todavia a estrutura do curso, dividido em módulos, com 
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Ferreira (2010) cita como inovações: a abertura de novos cursos, a ampliação dos tipos de instituições de 

ensino superior – como o Centro Universitário, os cursos sequenciais, a flexibilidade para ingresso nas 

universidades através do ENEM, por exemplo, e o ensino à distância. 
63

 Os recursos extras, necessários a todas as universidades, só são garantidos, aquelas que aderem à proposta. O 

governo federal tem chamado, eufemisticamente, tais ações de políticas indutoras. Na verdade, trata-se de uma 

política autoritária que obriga as universidades que precisam de mais recursos a aderir a tal proposta, concordem 

ou não com ela. 
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grande número de alunos por sala e sem condições de infraestrutura adequada, vem 

dificultando o acompanhamento de boa parte dos (as) discentes, os (as) quais recorrem a um 

novo vestibular e/ou se evadem da Universidade.  

Conforme dados do SIGAA fornecidos pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

da UFRN no ano de 2012, dos 524 primeiros discentes do curso de CeT que ingressaram no 

semestre 2009.2, 55 (10,4%) concluíram, 37  (7%) encontram-se no último semestre de curso, 

183 (34,9%)  encontram-se com vínculo ativo (estando ao menos com 1 ano de atraso, 

considerando a previsão de conclusão que são 3 anos), 226 (43,1%) estão com o curso 

cancelado e 23 (4,3%) com o curso trancado.  Esses dados mostram que há um percentual de 

mais de 47% de evadidos. 

Logo, deve-se ter cuidado ao avaliar a proposta do REUNI apenas como uma 

possibilidade de democratizar o acesso ao ensino superior, sem considerar o que na prática 

vem sendo efetivado. Não adianta termos um número crescente de número de ingressos se o 

de egressos não é correspondente. Bem como, não podemos deixar de considerar que a 

universidade tende a ficar dividida em duas: os que aderem e os que não aderem ao REUNI, 

configurando-se como dois polos visíveis no que tange a questão de recursos financeiros para 

o desenvolvimento dos Centros.  

O ensino superior da UFRN, quando temos como ponto de análise as mulheres 

universitárias, revela a permanência histórica da segregação de gênero por área de 

conhecimento. Isto, no entanto, não pode ser compreendido ser levar em consideração o 

atraso do Estado no campo educacional, o qual irá refletir, sem dúvida, no lento processo de 

inserção em determinadas áreas do conhecimento que se observa ainda nos dias de hoje. Para 

melhor entender o processo de inserção feminina nos cursos universitários da UFRN, é 

importante identificar como foi se dando a presença feminina nos espaços educacionais 

institucionalizados.  

No que diz respeito à educação feminina no RN, observa-se que, apesar da existência 

de escolas nas quais era permitida a presença feminina, como expressam Silva e Cunha (2011) 

ao afirmarem que “[...] já nos anos de 1850, as cinco escolas de primeiras letras para o sexo 

feminino foram frequentadas por 96 meninas” (SILVA E CUNHA, 2011, p.6), é só no início 

do século XX que algumas iniciativas mais específicas, de cunho privatista, começam a se 

voltar para as mulheres norte-rio-grandenses. 

No ano de 1902 foi criado o Colégio Imaculada Conceição (CIC) voltado para o 

ensino de mulheres, fazendo-o de modo a reproduzir o cotidiano tradicional das mulheres. 

Doze anos depois, em 1914, foi criada a Escola Doméstica (ED), com o intuito altamente 
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conservador, reforçando, assim como o CIC, os traços naturalizados da mulher. Teve como 

fundador responsável Henrique Castriciano, este que foi um dos propulsores do ensino 

feminino no RN.  

 

A mulher seria, na concepção de Castriciano, o esteio familiar, a família tida 

como célula básica [...] Educação da mulher era tema constante em suas 

obras, onde discutia o papel que essa deveria assumir na sociedade: educar 

os filhos e preservar a família, ideias presentes no século XIX e meados do 

século XX (SILVA E CUNHA, 2011, p. 4). 

 

Como se vê, apesar das iniciativas visando o ensino de mulher no RN, o que se 

verifica é uma educação conservadora e autoritária, que em nada poderia emancipar as 

mulheres das amarras machista-patriarcais da sociedade. Elas teriam, pois, um lugar 

determinado na sociedade, até mesmo, quando inseridas dentro das instituições ensino.  

A ideia de Castriciano era que “[...] a mulher é melhor educadora da primeira infância 

do que o homem” (CARVALHO & SANTANA, S/d, p.2) reforçando, pois, a intrínseca 

habilidade feminina do cuidar. “A modernização pedagógica introduzida pela ED corresponde 

a um projeto de modernização conservadora, que pretendia restringir o trabalho da mulher ao 

cuidado das crianças e educá-las para a disciplina e obediência” (CARVALHO & 

SANTANA, S/d, p.9). 

Esta frase dá indícios de como será iniciado o processo de inserção da mulher norte rio 

grandense no ensino superior, o que não difere da realidade geral do país. No RN a primeira 

faculdade criada foi a de Serviço Social, no ano de 1945. Como se vê, período da Segunda 

Guerra Mundial. Muito propícia foi a sua criação, tendo em vista que as pessoas formadas por 

este curso auxiliavam os familiares dos que iam à guerra.  Este curso atenderá às mulheres da 

elite do Estado que objetivavam se inserir no ensino superior, uma vez que as habilidades 

requeridas para tal curso eram consideradas intrínsecas às mulheres. 

Deste modo, pode-se considerar o curso de Serviço Social como principal responsável 

para o início das mulheres no ensino superior do RN.  A realidade do curso, no que se refere a 

predominância feminina não mudou muito desde então. De acordo com levantamento feito no 

ano de 2012 através do SIGAA, 93,7% do alunado do curso de Serviço Social é composto por 

mulheres
64

.   
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 Apesar da permanência da predominância feminina no curso de Serviço Social, houve uma mudança 

significativa da classe social que o procura. Com a expansão do ensino universitário para outras áreas e com o 

rompimento do Serviço Social com o pensamento conservador e católico que lhe deu origem, gradativamente, as 

mulheres da elite norte rio-grandense passam a buscar outras carreiras de maior reconhecimento social. Hoje, o 

curso de Serviço Social da UFRN é, majoritariamente, formado por mulheres advindas da classe trabalhadora. 
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Da década de criação da UFRN até os dias atuais, alguns aspectos foram alterados 

especialmente o fato de termos mais mulheres que homens ingressando nos cursos da 

Universidade. Segundo dados obtidos através do Observatório da Vida do Estudante 

Universitário (OVEU), em 10 anos a população feminina cresceu 81%, enquanto que a 

masculina cresceu 77%.  

 

Quadro 6 - Quantidade de discentes ingressos no período de 2001 a 2010 por sexo. 

GÊNERO 

 

 

ANO 

MASCULIMO FEMININO 

2001 1636 1877 

2002 1751 1930 

2003 1709 1998 

2004 1788 1930 

2005 1707 2037 

2006 1806 2012 

2007 1871 2063 

2008 1858 2159 

2009
65

 2664 2979 

2010 2896 3403 
                 Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN. 

 

 

Esses dados nos revelam alguns aspectos, dos quais merecem ser destacados três. 

Primeiro, devemos atentar para o fato de que as mulheres, graças às lutas feministas, galgaram 

espaços em todos os campos da vida social e com o ensino superior não podia ser diferente, 

uma vez que ele se configura como mola propulsora para o mercado de trabalho. Segundo,  

esse maior número de mulheres que homens na universidade pode estar relacionado ao fato 

dos homens buscarem ingressar no mercado de trabalho bem mais cedo, configurando-se o 

ensino superior com uma forma da mulher conseguir posteriormente esse ingresso e, assim, 

obter a sua ‘independência’ financeira. E, por fim, devemos atentar para o fato de que apesar 

dos dados revelarem um maior número de mulheres na Universidade que os homens, ainda 

prevalecem áreas de concentração por gênero. 

Dessa forma, não podemos visualizar os dados sem refletirmos sobre o que eles 

querem nos dizer. Isto é, é necessário analisar o que está por trás desses dados, identificando 

                                                           
65 Ressalta-se na análise dos dados, o salto dado no ano de 2008 para 2009. O mesmo deve ser compreendido 

dentro do contexto de reestruturação das universidades públicas, as quais passaram a partir desse momento a 

ampliar o quadro de vagas nos cursos, bem como a criação de novos cursos, com ênfase aqui para o curso de 

Ciências e Tecnologia que passou a ofertar semestralmente 280 vagas. 
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que somente números não são suficientes para desmontar uma estrutura desigual que 

historicamente foi construída em torno de homens e mulheres. Os números não revelam, por 

exemplo, porque há mais estudantes mulheres em Enfermagem e Serviço Social, e menos em 

algumas Engenharias; ou porque alguns cursos possuem mais visibilidade na universidade e 

na sociedade em geral do que outros, e porque, normalmente, as mulheres estão inseridas 

nestes e os homens naqueles.  

 Na realidade da UFRN, temos cursos nos quais há a predominância de mulheres, de 

homens e aqueles nos quais a presença dos gêneros nos cursos é equilibrada, conforme foi 

demonstrado no Quadro 1. Todavia, este trabalho tem como foco de análise as mulheres 

inseridas em cursos predominantemente masculinos, buscando identificar, a partir de um viés 

crítico, os desafios e as dificuldades de mulheres que estão inseridas em cursos universitários. 

O recorte dos cursos foi balizado através do levantamento feito, no qual se identificou 

04 (quatro) cursos nos quais a presença masculina chega a 90% ou mais do alunado geral, são 

eles: Engenharia Elétrica (EE), Engenharia Mecânica (EM), Engenharia da Computação (EC) 

e Ciência da Computação (CC). Esse dado demonstra, assim, a segregação de gênero que 

impera em determinadas áreas do conhecimento. 

Se tomarmos como base a tardia inserção feminina no ensino superior, imaginaremos 

também o quão tardia foi o seu processo de inserção em áreas que ainda contemporaneamente 

não lhe é muito receptiva. Segundo pesquisa realizada no SIGAA, a primeira matrícula de 

uma mulher registrada no sistema em um curso com predominância masculina, conta do ano 

de 1977, em Engenharia Elétrica.  

Tal fato, no entanto, não corresponde a um maior ingresso das mulheres a cada ano. 

Como foi possível observar entre as discentes que concluíram o curso de EE entre a década de 

1980 e os anos de 2009, a média de mulheres ingressando no curso estava em torno de 04 

(quatro) estudantes a cada ano.   

No tocante a quantidade de mulheres que já conseguiram concluir esses cursos até o 

momento, observa-se até a presente data, de acordo com levantamento feito através do 

SIGAA, que 106 (cento e seis) mulheres concluíram Elétrica, 39 (trinta e nove) Mecânica, 49 

(quarenta e nove) Computação e 93 (noventa e três) Ciências da Computação. Esses números 

representam 9,6%, 4,3%, 11,1% e 21%, respectivamente, do total de discente com status 

concluído nos referidos cursos. 

 

Quadro 7 – % de mulheres que concluíram os cursos de EE, EM, EC e CC até o ano de 2013. 

Curso Total de discentes que Qt. de mulheres que % de mulheres que 
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concluíram concluíram concluíram 

EE 1.101 106 9,6% 

EM 898 39 4,3% 

EC 440 49 11,1% 

CC 433 93 21% 

Fonte: Elaboração própria com base no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA), dezembro de 2013. 
 

Dos dados apresentados infere-se que, mesmo as mulheres tendo começado desde fins 

da década de 1970 sua inserção em áreas nas quais até então só os homens tinham acesso, ou 

seja, há mais de 40 (quarenta) anos, ainda se observa como sendo uma presença tímida.  

Apesar da pouca presença feminina em determinados cursos, algumas mulheres se 

aventuram por esse mundo pouco habitado por elas.  Por este motivo, no item a seguir, busca-

se identificar o perfil sócio-econômico-familiar dessas estudantes, os motivos que as levaram 

a escolher a área de formação, as dificuldades enfrentadas, e as já superadas no cotidiano das 

relações interpessoais no âmbito acadêmico e os desafios que são postos para elas na 

atualidade, como mulheres que ingressaram em um ambiente ainda bastante masculinizado. 

 

 

3.3 Mulheres em cursos predominantemente masculinos na UFRN: desafios e dificuldades 

 

 Ao longo de todo este trabalho vem sendo debatido umas das expressões do 

machismo/patriarcalismo na sociedade contemporânea, qual seja a divisão sexual do trabalho. 

Esta que, historicamente, aponta determinadas áreas de trabalho que são naturalizadas como 

mais propensas para inserção de homens e mulheres especificamente. 

 Mesmo após mais de trinta anos de entraves e conquistas obtidas pelo movimento 

feminista em torno da necessidade de tornar a mulher sujeito político em equidade com os 

homens, o que ainda é visualizado é a presença de segmentos ocupacionais divididos em 

“guetos” femininos e masculinos. 

Antes, porém, de adentrarmos no universo pesquisado, é salutar entendermos um 

pouco dos determinantes que levaram à criação da Engenharia (principal área de concentração 

masculina), a qual elucidará motivos que levaram a torná-la um curso formado por homens, 

bem como o que possibilitou o ingresso das mulheres nessa área. 

No contexto mundial, 
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[...] o desenvolvimento da engenharia e da Educação em Engenharia está 

intrinsecamente relacionado aos avanços da ciência e da tecnologia [...] 

Observa-se que a origem dos cursos de Engenharia com organização 

semelhante a dos atuais coincide com a Revolução Industrial Européia [...] 

(OLIVEIRA & ALMEIDA, 2010, pp. 22-23). 

 

Na realidade brasileira, “A implantação e crescimento dos cursos de Engenharia [...] 

estão intrinsecamente relacionados ao desenvolvimento da tecnologia e da indústria, além das 

condições econômicas, políticas e sociais do país e suas relações internacionais (OLIVEIRA, 

2010, p.54). 

A primeira Escola de Engenharia
66

 foi fundada na França no ano de 1747. No Brasil, o 

ensino formal de Engenharia teve início no ano de 1792 com a criação da Real Academia de 

Artilharia, no Rio de Janeiro. Todavia, é só com a vinda da Família Real portuguesa, em 

1808, que foi criada a Academia Militar, considerada a primeira Escola de Engenharia do 

Brasil (OLIVEIRA & ALMEIDA, 2010, p.23). 

Como se observa, a Engenharia nasce ligada à militarização, sendo esta característica 

uma primeira fonte de entendimento da causa desta ser uma área dominada pelos homens, 

tendo em vista que, apenas eles poderiam ingressar nas forças militares. “Naturalmente” as 

mulheres ficavam de fora desse espaço. Como apontam Cabral e Bazzo (2005, p.4), 

“Historicamente as mulheres foram afastadas do círculo criativo e líder da produção científica 

e tecnológica [...]. Essas áreas desenvolveram-se ao sabor de valores considerados 

historicamente como masculinos – certeza, eficiência, controle, ordem”. 

Tomando por base a realidade brasileira, é apenas no ano de 1874 que o ensino da 

engenharia desvincula-se da Academia Militar, passando a ser ensinada na Escola Politécnica. 

A criação dessa escola impulsionou a criação, a partir de então, de diversas outras escolas 

pelo Brasil, bem como possibilitou a inserção de mulheres na área. Contudo, a desvinculação 

da engenharia da Academia Militar não significou a sua dissociação como uma profissão 

masculina. Culturalmente, as pessoas continuaram, por muito tempo, associando engenharia 

ao sexo masculino.  

Oliveira e Almeida (2010) apontam que no período da Primeira República (1889-

1930) foram criadas 12 (doze) escolas de engenharia. Até 1950 havia 16 (dezesseis) escolas 
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 “A École Nationale des Pontes et Chausseés [...] foi o primeiro estabelecimento destinado à formação em 

engenharia que se organizou com características que mais se assemelham às atuais, sendo considerada a primeira 

escola para o ensino de engenharia do mundo [...]” (PARDAL, Apud, OLIVEIRA &ALMEIDA, 2010, p. 23) 



96 
 

distribuídas em 08(oito) Estados
67

. Ao final desta década, havia 28 (vinte e oito) escolas, em 

14 (quatorze) estados brasileiros. 

No Rio Grande do Norte a Escola de Engenharia foi criada no ano de 1957, sendo 

integralizada à Universidade do Rio Grande do Norte no ano de 1960, como já apontado no 

item anterior, sendo a 29ª (vigésima nona) fundada no país. Este foi um período de criação de 

muitas escolas, sendo isto explicado pelo contexto vivido no país à época: “A partir de 60, 

com o processo de industrialização iniciado no país pelo governo Juscelino Kubitschek, foram 

abertas novas Escolas” (OLIVEIRA E ALMEIDA, 2010, p.45). 

Quanto às mulheres estudantes de Engenharia, Cabral (2010) aponta que as primeiras 

engenheiras começaram a se formar no início do século XX. Em sua pesquisa identificou 04 

(quatro) mulheres que concluíram o curso até o ano de 1922
68

. No entanto, é apenas na década 

de 1970 que as mulheres passaram a ser vistas com um pouco mais de frequência na área.  

Quanto às mulheres engenheiras formadas na UFRN foi identificado, através de dados 

obtidos no SIGAA, que o primeiro registro de ingresso de mulheres na área foi no ano de 

1977 no curso de Engenharia Elétrica, conforme já apontado no item anterior. Desse período 

em diante, as mulheres começaram a habitualmente se fazerem presentes nas Engenharias e 

outros cursos mais propensos á inserção masculina.  

Entretanto, apesar do ingresso feminino nas mais diversas áreas do conhecimento, 

ainda são observadas discrepâncias na distribuição de estudantes do gênero masculino e 

feminino por área de formação. Basta percorrermos os corredores da UFRN para observamos 

que encontramos majoritariamente as mulheres no Setor de aulas I
69

, e muito raramente do 

Setor IV
70

, por exemplo.  

 Levando em consideração a tímida presença feminina em alguns cursos, sendo 

elencados para fins deste trabalho os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia da Computação e Ciência da Computação, buscou-se conhecer mais de perto a 

realidade dessas mulheres a fim de poder mediar conhecimentos teóricos com a realidade 

empírica, através do que pensam e sentem essas mulheres. 
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 As Escolas de Engenharia estavam distribuídas nos Estados de Pernambuco, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 
68

 As pioneiras na Engenharia foram, de acordo com Cabral (2010), Edwiges Maria Becker, Anita Dubugras, 

Iracema da Nóbrega Dias e Maria Esther Corrêa Ramalho. As mesmas receberam seus diplomas em 1919, 1920, 

1921 e 1922, respectivamente. 
69

No Setor I de aulas são ministrados cursos como Pedagogia, Serviço Social, Biblioteconomia e Turismo, 

cursos nos quais as mulheres são maioria. 
70

Este Setor é onde são ministradas as aulas das mais diversas Engenharias. 



97 
 

Destaca-se que a ínfima presença de mulheres em algumas áreas não é realidade 

somente em meio às discentes, mas atinge consequentemente o corpo docente. As mulheres 

ainda são bastante escassas nesse campo, ficando em torno de duas a quatro professoras, 

levando em consideração o universo de docentes de determinadas áreas, como mesmo 

apontaram estudantes de cursos majoritariamente masculinos. 

 

“Olha, eu já tive aula com duas. Uma se aposentou, agora tem uma. Eu não tenho certeza, mas 

eu acredito que ela é a única. A única mesmo, eu acho. Se tem outra é porque é substituta. 

Mas era só ela [...]”. (Olívia71, estudante de EE). 

 

“Tem. Tem umas três ou quatro professora... o nosso quadro é bem extenso, mas de 

professoras acho que deve ser umas três ou quatro mesmo. (Patrícia, estudante de EM) 

 

Acho que tinha [...] do meu departamento tinha duas professoras, mas elas 

saíram e foram para Engenharia Biomédica e no meu curso todo [...] não é 

do nosso departamento, mas no curso todos eu acho que foram três 

professoras [...] e não só do nosso departamento, uma era de Engenharia 

Química, outra era de Ciência de Computação e a do nosso departamento era 

só uma. (Ana, estudante de EC) 

 

No tocante a pesquisa de campo, esta se dividiu em duas etapas: na primeira, foram 

aplicados questionários fechados com 37 (trinta e sete) estudantes
72

, visando fazer um 

levantamento mais geral do perfil das discentes; e na segunda, foi realizada entrevista com 12 

(doze) dessas estudantes que, a priori, preencheram o questionário, objetivando compreender 

melhor o cotidiano vivenciado pelas mesmas numa estrutura que desde a sua origem tem no 

homem o principal partícipe. 

Das estudantes pesquisadas, destaca-se que apenas 14% relataram sempre ter pensado 

em ingressar na área em que estão atualmente. A escolha, portanto, da área de interesse, vai se 

dando com o processo de formação e com as habilidades adquiridas ao longo do tempo, como 

poderá ser visualizado mais adiante. 

Apenas 3% das estudantes ingressaram antes do ano de 2009. As demais entraram no 

curso entre os anos de 2009 e 2012, sendo, pois, recentes na área. E a previsão para conclusão 

do curso da maioria (97%) não ultrapassa os 06 (seis) anos, o que revela que as discentes não 

excedem muito o período correspondente para integralização do curso que está entre 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos para as engenharias. Fato que demonstra que a mulher mesmo 

                                                           
71

 Os nomes aqui utilizados são fictícios, visando preservar a identidade das estudantes pesquisadas. 
72

 A explicação para o quantitativo do universo pesquisado foi apresentada na Introdução deste trabalho. 
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quando inserida numa área de formação considerada ‘inapropriada’ para elas, não permanece 

mais tempo que o homem na universidade com o intuito de concluir o curso. 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Ano de ingresso na UFRN das discentes de EE, EM, EC e CC 

0 
                              Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

Gráfico  2 - Previsão para conclusão do curso das discentes de EE, EM, EC e CC 

 0 
Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

 Quanto ao perfil sócio-econômico-familiar, o que se pode constatar é que essas 

estudantes possuem um perfil bem jovem, chegando, no máximo, aos 25 (vinte e cinco) anos 

de idade
73

. Além disso, são em sua maioria de cor branca, se inserem num critério de renda 

familiar acima de 05 (cinco) salários mínimos, residem com a família em suas diversas 

                                                           
73

 A UFRN possui, em todas as áreas um alunado bem jovem. Em levantamento realizado no Observatório da 

Vida do Estudante Universitário (OVEU), levando em consideração um intervalo de tempo de 10 (dez) anos – 

2001 a 2010, foi possível identificar que o percentual dos (as) discentes entre 18 e 24 anos de 04 (quatro) 

Centros Acadêmicos (Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA, Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas - CCSA, Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET e Centro de Tecnologia- CT) está entre 70,1% 

e 79,8%. 
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configurações
74

, na Zona Sul da capital Natal (78%) e em moradia própria (67%), conforme 

os gráficos a seguir demonstram. 

 

Gráfico 3 - Faixa Etária das discentes de EE, EM, EC e CC 

 0 
       Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013) 

 

 

 

Gráfico 4 – Auto declaração acerca da raça/etnia das discentes de EE, EM, EC e CC 

      0 
                     Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

. 

 

 

Gráfico 5 - Renda familiar das discentes de EE, EM, EC e CC 

  0 

                                                           
74

 O entendimento que se tem aqui é da existência de famílias, ou seja, das novas organizações familiares que 

contemporaneamente são vivenciadas (monoparental, homoafetivas, por exemplo), não podendo ser tratada 

somente como a família em seu modelo nuclear (pai, mãe e filhos/as).  

68% 
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                    Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Pessoas com as quais residem atualmente as discentes de EE, EM, EC e CC 

 0 
               Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

Gráfico 7 - Local de moradia atual as discentes de EE, EM, EC e CC 

 0  
                     Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 
 

 

Gráfico 8 - Condição atual de moradia das discentes de EE, EM, EC e CC 
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 00 
                     Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

Desses dados preliminares pode-se inferir que, apesar da universidade estar passando 

por um processo de mudança no perfil do seu alunado, com a inserção de estudantes de 

origem popular, algumas áreas do saber ainda não são tão acessíveis a essa parcela de 

estudantes. Apesar do aumento de alunado vindo da classe trabalhadora, eles ainda se fazem 

presente, em maior número, em cursos de menor valorização social.  

 É interessante uma reflexão trazida por Zago (2006) no tocante a questão da ‘escolha’ 

do curso. “[...] Quem, de fato, escolhe? Sob esse termo genérico escondem-se diferenças e 

desigualdades sociais importantes (ZAGO, 2006, pp. 231-232). Para a autora, “[...] Certos 

cursos têm seu público formado essencialmente por estudantes oriundos de escolas públicas, 

enquanto em outros ocorre situação inversa, sugerindo a intensificação da seletividade social 

na escolha das carreiras” (ZAGO, 2006, p.232). 

Dessa indagação podemos tomar dois pontos para reflexão no que concerne ao tema 

em debate: o primeiro refere-se ao fato das áreas de conhecimento trabalhadas possuírem um 

perfil ainda elitizado; o segundo é o que diz respeito à escolha dos cursos por homens e 

mulheres.  Assim como Zago (2006) questiona quem de fato escolhe os cursos, poderíamos 

trazer essa mesma reflexão acerca da questão de gênero. Na verdade, podemos nos perguntar: 

homens e mulheres realmente escolhem as suas áreas de interesse, ou o seu processo de 

socialização, a construção social dos gêneros interfere nesse processo?  

 

[...] É possível que os mecanismos de discriminação, quando não são 

impostos diretamente pelo mercado de trabalho, atuem do lado da formação 

educacional, no sentido de encaminhar desigualmente homens e mulheres 

para diferentes profissões, o que, sem dúvida, repercute sobre a relação de 

oferta-procura de certas especializações (LEWIN, 1980, p. 49). 

 

Comunga-se do pensamento de Cabral e Bazzo (2005, p. 5) quando os mesmos fazem 

a seguinte assertiva: “Não quer dizer que uma carreira seja mais masculina ou feminina que 

67% 

27% 
3% 3% 

Própria Alugada Cedida Outra
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outra, mas que os valores que as construíram têm imbricados a história e a cultura de homens 

e mulheres”.  Ou seja, há uma tendência histórica e cultural que determina características para 

cada área do conhecimento, as quais são relacionadas às habilidades “naturais” de homens ou 

mulheres. 

Essa foi uma questão bastante recorrente nas respostas das estudantes entrevistadas, 

quando as mesmas foram perguntadas a que fato atribuíam a pouca presença feminina no seu 

curso.  

 

“Eu acho que é mais da visão da sociedade, ‘ah, é curso de homem, mulher tem que fazer 

enfermagem ou outro curso mais feminino’” (Patrícia, estudante de EM). 

 

[...] por ser uma área que está em constante mudança [...] exige muito um 

estudo contínuo e não dá muita segurança do futuro [...] e mulheres 

geralmente [...] procuram estabilidade porque elas que vão ser a estabilidade 

familiar [...] e esse curso tem uma grande chance de você conseguir [...] ser 

top, mas há uma grande chance da tecnologia que você estudou não servir 

mais e você despencar, assim... tudo isso, e homens são mais corajosos nesse 

ponto de arriscar... eu acredito que eles tenham menos preocupação, pelo 

menos é isso que a gente aprende desde cedo “ah, homem topa qualquer 

coisa”, se vira mesmo, mulher já tem aquela preocupação (Flávia, estudante 

de CC). 

 

Não sei se é preconceito ou porque as mulheres são criadas a ter uma certa 

dificuldade em relação a matemática, não sei [...] porque eu não vejo [...] do 

mesmo jeito que o homem pode ser bom em matemática, mulher também 

pode, sabe? (Carolina, estudante de EE). 

 

 Como é perceptível, o processo de socialização é uma das possíveis causas apontadas 

como determinantes para a pouca presença de mulheres em alguns cursos. Tal fato corrobora 

estudos feministas de gênero (SCOTT, 1990) que apontam como os papéis sociais vão sendo 

erigidos ao longo da formação dos seres humanos, através de vários elementos, os quais 

internalizam como inatas algumas características para homens e mulheres desempenharem 

socialmente. 

 

As mulheres se dirigem para aqueles cursos socialmente indicados para o 

sexo feminino. As opções femininas são movidas por vocações ou por uma 

escolha ocasional. Subjacente a escolhas determinadas pela vocação, está um 

longo processo que leva a jovem a gostar de carreiras adequadas ao sexo 

feminino, [...] (HECKERT, 1991, p. 60, citando Eva Blay).  
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No que tange ao ingresso na universidade e a motivação para escolha do curso
75

 foi 

identificado que os principais motivos elencados para a inserção na área foram a habilidade, a 

vocação e o reconhecimento financeiro, necessariamente nessa ordem.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Motivação para escolha do curso das discentes de EE, EM, EC e CC 

 0         

                   Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

Nas entrevistas, contudo, sobressaiu-se a questão da habilidade com as disciplinas 

exigidas pela área. Outro fator que também apareceu algumas vezes foi a influência de 

familiares. 

 

[...] assisti aula de ondas eletromagnéticas e aí eu disse “ah, o que é que faz 

isso aí?” Engenharia Elétrica. Beleza. Como eu não tinha muita vocação [...] 

daquelas coisas de medicina, biologia [...] aí gostava da área de matemática, 

física. Eu só fui escolher qual engenharia. A que me interessou mais, eu fiz 

[...] Foi bem assim, ninguém me falou nada, nunca nem tinha ouvido falar 

[...] (Olívia, estudante de EE). 

 

Eu sempre gostei dessa parte de elétrica, de potência, de controle, de 

telecomunicações, tudo isso envolve [...] no curso [...] aí me identifiquei 

muito principalmente com a parte de controle, e também pela influência de 

dois primos que já fizeram, foi esse o principal motivo (Maria, estudante de 

EE). 

 

                                                           
75

 Nesta pergunta, as discentes poderiam escolher mais de uma opção.  
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Primeiro que minha primeira ideia principal quando entrei aqui na UFRN 

não era engenharia de computação, era engenharia mecânica, porque eu já 

tinha o técnico em mecânica no CEFET, aí eu disse ‘vou seguir o caminho 

né? [...] meu pai ele era técnico em mecânica, aí “eu vou ser engenheira 

mecânica igual meu pai”. Só que aí chegou aqui, terminei as matérias lá de 

CeT,  paguei duas disciplinas de engenharia mecânica e disse ‘não é isso que 

eu quero trabalhar’. Aí eu tenho o curso também de [...] programador de 

máquina digital, aí disse “vou pra área de computação”. Não foi assim “ah 

eu amo computação, vou pra área de computação”, mas foi tipo uma válvula 

de escape [...] (Luana, estudante de EC). 

 

Na escola eu sempre gostei de matérias como matemática, física, essas 

matérias mais que envolve calculo né, e isso me encaminhou pra uma 

engenharia. E Elétrica, é meio que também uma influência do meu pai, que é 

engenheiro eletricista e ele foi me encaminhando [...] (Mariana, estudante de 

EE). 

É interessante observarmos que o que realmente leva as pessoas a se inserirem em 

determinado campo do saber são as habilidades adquiridas ao longo do seu processo de 

formação intelectual. Habilidade aqui compreendida como a capacidade ou aptidão para fazer 

algo.  

Mas será que a aptidão para desenvolvimento de certas atividades sofre alguma 

influência do processo de formação social dos sujeitos? Ou a racionalidade mais apurada nos 

homens e a afetividade nas mulheres, por exemplo, tem uma base biológica?  

Sem dúvidas a formação social de meninos e meninas interfere nas habilidades para 

desempenhar determinadas tarefas. Não precisamos nem pensar muito e já lembraremos que 

as brincadeiras dos meninos giram muito mais em torno da criatividade e da lógica, do que as 

das meninas que estão mais relacionadas ao cuidar. Essa relação foi por diversas vezes 

mencionada na fala das discentes entrevistadas, como já visto anteriormente, mas podemos 

sintetizá-la na seguinte assertiva de uma das discentes: 

 

Mais acontece uma coisa [...] os garotos eles [...] têm um histórico de já vir a 

um bom tempo treinando o cérebro deles, jogando [...] de outras formas 

também, mas o pessoal de exatas [...] são garotos que se identificam muito 

com jogos e isso fez com que ele treinasse bem o cérebro deles, enquanto as 

garotas eram organizadas, empenhadas, esforçadas, estudando, eles ficavam 

jogando, então [...] deixa o cérebro dele super treinado e quando chegam [...] 

na vida adulta [...] no nível superior [...] eles já tão mais preparados do que 

aquelas garotas que faziam o que deviam né? [...] Então eu acho que talvez 

isso seja uma espécie de desvantagem [...] não porque é mulher, mas porque 

não treinaram, não criaram [...] aquele hábito de treinar [...] (Júlia, estudante 

de CC). 

 

Diante da questão levantada, atentamos para o fato de que independente do curso que 

homens e mulheres ingressem ambos direcionam as suas escolhas a partir de habilidades 
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predispostas. Se algumas áreas são mais “direcionadas” a homens ou a mulheres, 

culturalmente falando, não significa dizer que homens ou mulheres serão melhores em 

determinadas áreas do que em outras.  

Para as mulheres inseridas nas engenharias pesquisadas e na ciência da computação, 

ao contrário do que pode acontecer em outros cursos como Medicina e Direito, a influência 

familiar não se configura como um dos determinantes para escolha do curso. Nos dados gerais 

obteve-se que a maior parte das estudantes que responderam ao questionário (73%) não 

possuía familiar ou parente inserido na área, bem como 84% relataram não ter sofrido 

influência no momento de escolha do curso. No entanto, esse dado mostra-se um pouco 

diferenciado quando analisamos os dados de forma isolada por curso, tendo em vista que em 

EM, por exemplo, 100% afirmaram não terem sido influenciadas e nem terem 

familiares/parentes na área, enquanto que em EE, 50% possuem familiares/parentes na área e 

25% relataram terem sido influenciadas, como demonstra inclusive as falas transcritas 

anteriormente e os gráficos representados a seguir
76

.  

 

 

Gráfico 10 – % de discentes de EM influenciadas por familiares/parentes 

 0 

               Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

Gráfico 11 – % de discentes de EM que possuem familiar/parentes na área  

0 
           Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 
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 Os outros dois cursos pesquisados encontram-se dentro da média estabelecida nos números gerais 
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Gráfico 12 – % de discentes de EE influenciadas por familiares/parentes 

 0 
             Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

Gráfico 13 – % de discentes de EE que possuem familiares/parentes na área 

  0 

     Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

Quanto ao apoio recebido ou não da família e amigos (as) quando da escolha do curso, 

89% das discentes relataram ter recebido apoio da família e 72% de amigos (as). Destaca-se, 

com relação aos (as) amigos (as), que 22% das entrevistadas afirmaram ter recebido apoio por 

parte de apenas alguns amigos.  

 

 

Gráfico 14 - % de discentes de EE, EM, EC e CC que receberam apoio da família ao escolher o curso 

 00  
                 Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 
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Gráfico 15 - % das discentes de EE, EM, EC e CC que receberam apoio de amigos ao escolher o curso. 

 0 
                  Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

 As entrevistas trazem elementos para discutirmos mais profundamente este quesito. 

Nelas foram relatadas formas de apoio da família no sentido de que a escolha estava 

condicionada ao desejo das estudantes. Quando citada a falta de apoio ressaltam-se dois 

pontos: o primeiro diz respeito aos familiares, os quais normalmente mencionavam a 

predominância masculina no curso; o segundo está relacionado aos amigos, que com 

frequência apontavam as dificuldades e exigências do curso. Das entrevistas apenas 04 

(quatro) relataram não ter tido nenhum tipo de contraposição à escolha realizada. 

 

Fui apoiada por minha família e amigos, mas muita gente chegou pra mim e 

disse “nossa, é muito difícil”, que eu poderia me sair bem em outras áreas 

[...] pessoas que achavam geralmente difícil matemática, cálculo [...] (Flávia, 

estudante de CC). 

 

A maioria dos meus amigos não me apoiaram muito não, mas pela 

dificuldade do curso, porque é um curso extremamente difícil, e algumas 

pessoas que já faziam não estavam satisfeitas com o curso [...] não me 

apoiaram nesse sentido. E familiares, eles me apoiaram [...] mas me 

perguntaram se era isso realmente que eu queria, também pelo fato de ser 

uma área difícil. Eu não sei se o fato de ser predominantemente masculino 

influenciou [...] mas eu tive apoio deles sim (Júlia, estudante de CC). 

 

Quando eu decidi vir pra mecânica, a minha família [...] por parte da minha 

mãe, antes ela ficou meio assim “ah, mecânica, não, não vá não, tente outra 

coisa” e tal. Meus amigos, pelo contrário, super apoiaram. E quando eu 

migrei pra computação minha mãe adorou, o pessoal lá de casa ficou super 

feliz, e meus amigos falaram “por que, não vá não, fique em mecânica [...] 

(Luana, estudante de EC). 

 

Meu pai, a primeira coisa que ele falou foi que era um curso masculino [...] 

já minha mãe não “você gosta, faça” [...] de amigos [...] apoiaram [...] só 

meu pai que disse que era muito masculino, mas depois acabou aceitando 

[...]. (Aline, estudante de EM). 
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22% 
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108 
 

Eu fui muito apoiada, na verdade, porque meu pai é engenheiro. Meu pai é 

engenheiro mecânico e meu padrinho engenheiro eletricista, então, na 

verdade... eles acabaram de certa forma influenciando até a minha decisão. 

Eu já sabia que queria engenharia, mas eles reforçaram. Foi muito 

importante pra mim, [...] Meus amigos, na escola, eu não senti nenhum apoio 

nem discordância [...] não havia preconceito com relação ao curso escolhido 

(Fernanda, estudante de EE). 

 

Das falas, entretanto, podemos constatar, mesmo que de forma não explícita, uma 

questão relacionada ao gênero, no que tange a dificuldade do curso versus a mulher inserida 

neste curso.  Vemos aqui, a princípio, a valorização de determinadas áreas sendo feita através 

do critério de dificuldade do curso, o qual é bastante abstrato, pois o que garante que 

Enfermagem seja mais fácil que Engenharia? Que parâmetros são utilizados para tal 

afirmação? Da mesma forma identificamos que a mulher “naturalmente” busca ingressar em 

cursos mais fáceis, o que causa espanto quando elas não seguem a “regra”. Aqui se 

encontram um dos primeiros obstáculos vencidos por essas mulheres, as quais rompem os 

paradigmas sociais pré-estabelecidos. 

 Dando continuidade às análises dos dados, é interessante destacar e comparar duas 

respostas referentes à questão das dificuldades em virtude da condição desigual de gênero 

historicamente vivenciada pelas mulheres. Num primeiro momento as estudantes 

identificaram em sua maioria (83%) não encontrar dificuldades para permanência no curso 

pelo fato de ser mulher em um curso com predominância masculina. Em outro momento, 44% 

apontaram já ter sofrido algum tipo de preconceito e/ou discriminação, devido estarem 

inserida num curso predominantemente masculino. 

 

 

Gráfico 16 - % de discentes de EE, EM, EC e CC que encontram dificuldades para permanência no curso pelo 

fato de serem mulheres 

 0 
           Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 
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É válido ressaltar que os dados foram um pouco diferenciados quando analisados por 

curso. Enquanto que no curso de Ciências da Computação 100% das pesquisadas relataram 

não encontrar dificuldades para permanência no curso em virtude de serem mulheres (apesar 

de na entrevista ter sido identificada uma situação), nos demais cursos foram identificadas a 

existência dessas dificuldades na seguinte proporção: em Engenharia Mecânica, 63% 

disseram não ter dificuldades, enquanto que 37% afirmaram que sim; já nas Engenharias 

Elétrica e de Computação 88% afirmaram não ter dificuldades e 12 % disseram encontrar 

dificuldades para permanência no curso em virtude do seu gênero. 

Tais dificuldades estão relacionadas a diversos fatores, tais como dificuldade de se 

inserirem em grupos de pesquisa e/ou em estágios, de se exporem e se expressarem nos 

momentos de aula, de se inserirem em grupos para trabalho, de terem que se dedicar mais 

para poder se destacar dentro de uma turma onde a predominância é de homens etc. Tais 

elementos foram postos em questão durante as entrevistas realizadas. Enquanto algumas (seis 

ao todo) foram bem enfáticas em dizer que não sentiram nem sentem dificuldades, outras já 

apontaram como estas se expressam no cotidiano, como pode ser visto a seguir: 

 

“Dificuldade assim, eu só enfrentei quando fui procurar bolsa [...] Procurei fazer a entrevista, 

mas o cara disse que tava procurando meninos, principalmente para... o apoio técnico [...] se 

na bolsa eu já vi dificuldade de conseguir, no mercado de trabalho... eu também vou ter. 

(Luana, estudante de EC). 

 

Agora assim, eu estou mais acostumada, mas eu acredito que pra algumas 

mulheres seja bem complicado mesmo apresentar numa turma que só tem 

você de mulher [...][teve essa dificuldade] assim, um pouco o início, mas 

depois eu fui me acostumando, e não senti mais, mas no início é bem 

complicado [...] Algo que tem diferente pro homem é que eles começam a 

trabalhar mais cedo, em alguns casos...já chegam com uma carga, 

experiência maior, isso intimida um pouco [...] (Flávia, estudante de CC). 

 

[...] no meu curso eu nunca tive essa preocupação de [...] me mostrar assim 

mais capaz que os homens, mas já no estágio eu já tento me esforçar mais 

porque já sei que alguns poucos [...] que ainda tem preconceito [...] e alguns 

acham que por ser mulher é fresca [...] aí a gente tem que tá ali pra trabalhar 

mesmo [...] (Aline, estudante de EM). 

 

[...] principalmente pra os meus colegas de curso, porque se eu passo em 

determinada disciplina, não passo porque tive a capacidade, eu realmente 

estudei pr’aquilo, não. Lógico que tem suas exceções, mas na maioria dos 

casos ‘ah, você é mulher não precisa nem tá estudando’, entendeu? [...] o 

preconceito (Maria, estudante de EE). 
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[...] eu acho assim que o preconceito não é tão assim não. Também tem 

muita gente bacana, tem muitos colegas que gostam de ter uma menina no 

grupo... não tem problema nenhum com isso. Eu acho que só chega mesmo o 

preconceito quando a pessoa tá incomodada com você, entendeu? [...] 

quando começa a representar um perigo, tipo, uma vaga que podia ser dele... 

então vão dizer que a desculpa é que ela é mulher e vão ter mais facilidade 

do que ele. Os outros [...] meninos eles não podem justificar né? Mas quem 

ele puder justificar [ele justifica] [...] (Olívia, estudante de EE). 

 

Chamamos atenção para o relato de Olívia quando afirma que o problema (de 

discriminação ou preconceito) começa a acontecer quando a mulher passa a se destacar dentro 

da turma. Quando isso acontece normalmente os colegas homens atribuem o êxito ao fato de 

ser uma mulher e não à sua capacidade intelectual. Este pensamento também foi comungado 

por outra colega do mesmo curso. Na verdade, tal fala demonstra que o preconceito e a 

discriminação existem entre os estudantes homens, mas permanece escondido, só se 

manifestando quando a mulher representa uma “ameaça” para a obtenção de algo que eles 

desejavam. 

Apesar disto, a maior parte das discentes, 92%, que responderam ao questionário 

afirmaram não ter dificuldades no relacionamento com os colegas homens, sendo que os 

mesmos 92 % destacaram que a relação ajuda no desempenho acadêmico, mesmo que 

algumas situações preconceituosas rondem o universo desses cursos.  

 

 

Gráfico 17 - % de discentes de EE, EM, EC e CC que encontram dificuldades no relacionamento com os colegas 

(homens) do curso 

 0 
Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

 

Gráfico 18 – % de discentes de EE, EM, EC e CC que consideram que a relação com os colegas homens ajuda 

no desempenho acadêmico 

8% 

92% 

SIM NÃO
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   0 
    Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

Por outro lado, essas dificuldades poderiam estar relacionadas a tratamentos 

diferenciados dispensados pelos (as) professores (as) aos homens e as mulheres no curso. No 

levantamento realizado na aplicação dos questionários foi identificado que 78% das discentes 

informaram não ter dificuldades no relacionamento com os professores e que 84% disseram 

que essa relação ajuda no desempenho acadêmico. Os dados corroboram as informações 

relatadas nas entrevistas quando as discentes foram questionadas se elas sentiam tratamento 

diferenciado por parte dos (as) professores (as) com relação aos estudantes de gêneros 

diferentes.  

 

“Os professores, como tem pouca mulher, eles ajudam mais as mulheres do que os homens 

[...] não porque a gente é incapaz ou não [...]” (Carolina, estudante de EE). 

 

“Não, nunca teve assim [...] mas os meninos sempre falam [...] que quando a menina vai pedir 

ajuda pra o trabalho ser adiado, consegue...” (Sabrina, estudante de CC). 

 

“[...] talvez só uma professora, que não era do meu departamento, que marcava mais as 

meninas, mas tipo, nada demais [...] sentada assim [com os pés em cima da cadeira], ‘bote o 

pé pra baixo’, mas só a gente entendeu, com os meninos não [...]” (Ana, estudante de EC). 

 

“Eu não sinto não, mas meus amigos falam que existe essa diferença. Do jeito que eles nos 

tratam com mais paciência. Eu não percebo, mas eles falam que existe... [atribuem]... por eu 

ser uma das únicas mulheres da sala [...] eu não concordo não, mas eu escuto isso” (Mariana, 

estudante de EE). 

 

92% 

8% 

SIM NÃO
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“Há diferenças, só que depende do professor. Alguns eles tratam bem melhor as meninas, por 

ser menina [...] mais frágil, eles tratam melhor. E outros por a gente ser menina eles acham, 

não é que a gente não seja capaz, mas que a gente não possa fazer o mesmo trabalho também 

[...]” (Patrícia, estudante de EM). 

 

[...] eu acho que os professores eles respeitam [...] eles me tratam muito bem. 

E todo mundo comenta que o tratamento [...] quando eu pergunto uma coisa 

a resposta que ele dá é muito diferente da que ele dá aos meninos... quando é 

uma menina ele amansa. Não amansa na prova, mas na resposta [...] (Olívia, 

estudante de EE). 

  

Assim [...] alguns professores tendem a puxar mais pra o lado da gente, 

entendeu? Tentar explicar [...] mas eu entendo isso como uma forma de 

preconceito mesmo por ter pouca mulher [...] soltam muitas piadas. Ficam 

brincando “ah, tem mulher na sala, a sala fica mais cheirosa”. Mas isso a 

gente aprende a relevar, sabe? (Maria, estudante de EE). 

 

E em relação a atenção dos professores, tratamento, eu também nunca 

percebi diferença não, eu acho que trata igual [...] talvez [...] haja alguma 

atenção maior a partir dos professores quando [...] numa resposta [...] a uma 

garota, mas eu acho que é pelo fato dela ser minoria mesmo, não por serem 

garotas [...] (Júlia, estudante de CC). 

 

O que chamou atenção nas falas retratadas acima foi o fato relacionado ao pensamento 

dos estudantes homens no que diz respeito à relação entre professores e discentes mulheres, as 

quais, conforme pensam eles, as estudantes são beneficiadas nas disciplinas e mais bem 

tratadas pelos professores pelo fato de serem mulheres.  

Esta situação pode ser real, entretanto, não é isso que as mulheres querem, elas 

desejam ser valorizadas e reconhecidas como sujeitos capazes de realizar as atividades que a 

área exige. Quando se vê, por exemplo, que uma mulher deve ser mais bem tratada que um 

homem, por as considerarem frágeis, ou menos capacitadas, ou ainda apontando atributos 

femininos que melhoram o ambiente de aula, revela-se traços da construção social dos 

gêneros e atitudes discriminatórias também por parte dos professores dos referidos cursos. 

Outro fator a destacar é a reprodução feita por uma professora, a qual recriminou a 

forma de uma garota sentar-se. Este é um traço da socialização feminina: sentar-se de forma 

“adequada”, preferencialmente, de pernas cruzadas, mostrando a sua feminilidade, ou seja, a 

professora reforçou o comportamento socialmente aceito para o sexo feminino, recriminando 

o comportamento diferente do esperado.  

 Por outro lado, “características” femininas também são valorizadas tanto pelos colegas 

homens quanto pelos professores. Como foi identificado nos relatos de duas estudantes. 
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[...] eles querem fazer [trabalhos] com as meninas porque a gente é mais 

organizada [...] do que os meninos [...] Porque a gente tem o jeito feminino. 

Não é porque a gente tá num curso masculino que a gente perde aquele jeito 

de tá sempre atenta as coisas... Os garotos não, são meio relaxados, né? 

(Carolina, estudante de EE). 

 

[...] Essa questão de formar grupos [na sala de aula] esses alunos mesmo, eu 

acho que isso de certa forma até nos beneficia né? Em questão de grupo: 

“[...] vou fazer [...] porque mulher é mais organizada [...]” essas coisas 

assim. Mas até o professor fala que no laboratório [...] geralmente eles 

pedem pras mulheres irem mexer, porque dizem que tem mais cuidado [...] 

Balela! (Maria, estudante de EE). 

 

No entanto, seja de uma forma positiva ou negativa, visualiza-se a reprodução da 

construção dos gêneros nesses espaços. Pensamentos como esses revelam traços machistas 

enraizados uma vez que o fato das mulheres galgarem e conseguirem atingir espaços de 

destaque não são atribuídos à sua real capacidade, mas ao fato de ser mais acessível a elas, 

simplesmente, em virtude do seu gênero.  

Até o momento foram pontuadas algumas situações que revelam as desigualdades 

pelas quais as mulheres ainda passam nessas áreas do saber, as quais foram identificadas sem 

que fosse realizado diretamente um questionamento em torno de situações de discriminação 

ou preconceito por elas vivenciado. Ademais, quando penetramos nesse quesito específico, 

visualizou-se que 44% das discentes afirmaram já ter sofrido algum tipo de discriminação 

e/ou preconceito desde que ingressou no curso, ou seja, quase metade das participantes. 

 

 

Gráfico 19 - % de discentes de EE, EM, EC e CC que já sofreram algum tipo de discriminação e/ou preconceito 

0  
           Fonte: Elaboração própria com base nos questionários aplicados (2013). 

 

 

Neste dado também há diferenças quando analisados isoladamente por curso, uma vez 

que enquanto nas Engenharias Elétrica e Mecânica 70% e 62%, respectivamente, das 

44% 

56% 

SIM NÃO
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pesquisadas, informaram já ter sofrido algum tipo de discriminação ou preconceito, em 

Ciências da Computação, apenas 20% apontaram a ocorrência.  

As formas pelas quais o preconceito atinge essa parcela de estudantes são 

diversificadas, ocorrendo tanto no ambiente universitário, quanto no familiar como relatou 

uma das entrevistadas. Vão desde as mais corriqueiras, que passam na maioria das vezes 

despercebidas pelas próprias estudantes, como já dito antes, até as mais visíveis, as quais são 

marcantes na vida dessas estudantes e que reproduzem bem o machismo/patriarcalismo 

arraigado nos sujeitos sociais.  

 

“Só um professor [...] ele falou que a gente não tava preparada pra engenharia mecânica, por 

isso fosse fazer enfermagem” (Patrícia, estudante de EM). 

 

“Eu já escutei um professor mandar a menina ir pra o psicólogo, porque ela não tinha acertado 

a questão [...] eu atribuo isso [...] porque era mulher” (Luana, estudante de EC). 

[...] piadas sempre tem [...] na “inocência” [...] Teve um que eu lembrei [...] 

que um professor disse assim “ah, vocês agora tão [...] pegando gente só 

porque é bonita” [...] Na hora eu não peguei muito como um elogio, mas 

depois eu conheci o professor melhor e vi que ele tava brincando [...] mas 

tem esse tipo de coisa e várias vezes já. [...] por exemplo, eu fiz um estágio 

numa empresa [...] que todo mundo queria, aí consegui passar [...] aí tinha 

um menino que [...] disse que [...] a empresa tinha [...] cotas para as 

mulheres entrarem [...] então, tudo bem, eu vou só conseguindo as coisas 

através das cotas [...] (Olívia, estudante de EE). 

 

[...] os meus colegas que andam comigo diariamente nunca me ofenderam, 

nunca soltaram piadas, mas [...] eles fazem com outras meninas. Mas eu já 

sofri sim uma vez [...] outro colega de turma, que não andava muito com a 

gente, numa matéria muito difícil que reprovava muitas pessoas, na última 

prova eu tirei dez, aí ele “ei, como foi que você fez pra tirar esse dez”, aí eu 

fiz “estudei, o que você deveria ter feito”[...] no fundo fico um pouco 

chateada, porque acha que por eu ser mulher tirei uma nota maior [...] 

(Fernanda, estudante de EE). 

 

[...] em casa, quando eu fazia mecânica aí era alvo de piadinhas de 

familiares. Até porque, eu sempre me relacionei, assim pra amizade, eu 

sempre me relacionei melhor com os meninos do que com as meninas. 

Então, quando criança mesmo eu tinha muito mais amigos meninos do que 

meninas. Então eu brincava muito mais com jogos e brincadeiras de meninos 

do que de boneca, Barbie [...] aí desde pequena fica falando que sou lésbica 

[...] nada a ver [...] é porque eu não tenho muito afinidade [...] (Luana, 

estudante de EC). 

 

[...] os principais são esses [...] essas piadas sabe: “não, se eu fosse mulher 

eu não estaria nem fazendo elétrica, pra quê quer quebrar a cabeça fazendo 

elétrica, taria era me arrumando pra arrumar um [marido] [...]” entendeu? É 

um curso bem machista esse! E de certa forma altera até minha postura, que 
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eu já notei que eu fiquei muito machista depois que eu entrei, eu acho assim, 

que com minhas limitações, mas muito machista sabe? [...] É uma questão de 

convivência [...] eu entendo dessa forma, quando você passa a conviver 

muito com a aquele tipo comportamento [...] pra você aquilo fica tão natural, 

tão habitual, que é involuntário você começa a reproduzir algumas coisas 

[...] (Maria, estudante de EE). 

 

Um aspecto a ser analisado nas falas é o preconceito e a discriminação que são 

reproduzidos através de brincadeiras e piadas que, por serem ditas desta forma, se releva e se 

aceita e, por vezes, se afirma que não é preconceito e sim somente uma brincadeira. Na 

verdade, a brincadeira e a piada revelam qual a forma de pensar dominante e esconde o 

preconceito e a discriminação sob o véu da gozação. 

É interessante observar também a fala da última entrevista quando relata que ela 

mesma passa a adotar um comportamento meio machista devido à convivência com os 

homens. Esses fragmentos nos fazem lembrar o pensamento de Saffioti (2004a) quando a 

autora afirma que no machismo/patriarcalismo, a máquina do patriarcado, não necessita da 

figura do homem para ser reproduzida, sendo propagada pelas próprias mulheres.  

Acerca dos fragmentos acima podemos ainda destacar 04 (quatro) elementos para 

análise. O primeiro diz respeito ao preconceito do professor tanto com relação à mulher no 

curso de mecânica, bem como com o curso de Enfermagem, inferiorizando a capacidade da 

mulher e da exigência do curso, respectivamente. O segundo é com relação à discriminação e 

preconceito por parte dos estudantes homens do curso ser direcionado, na percepção das 

estudantes, somente para mulheres que não fazem parte do círculo de amizade deles. O 

terceiro, retrata a escolha de um curso com predominância masculina por uma mulher estar 

relacionada à sua orientação sexual, tendendo, a mulher, a ser lésbica. E, por fim, os 

pensamentos dos homens de que se fossem mulher não estariam “quebrando a cabeça” com 

um curso difícil, mas estariam tentando conseguir um marido.  

Todos esses elementos revelam a certeza de que os valores machistas/patriarcais estão 

presentes no cotidiano das relações desses espaços predominantemente masculinos, os quais 

ainda não conseguem, efetivamente, aceitar e respeitar as mulheres que se interessam por 

essas áreas do conhecimento. Podem parecer (in)visíveis aos olhos de quem está imerso 

nessas relações, ou mesmo não incomodar e nem trazer constrangimento. Entretanto, são nas 

“mínimas” ações do cotidiano que a discriminação e o preconceito revelam a sua face mais 

perversa, uma vez que aparecem de forma sutil, ao menos para os sujeitos envolvidos na 

relação. Tal situação faz com que as próprias mulheres passem a reproduzir a visão 
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machista/patriarcal sem refletir que elas fazem parte, e são sujeitos, que estão expostas ao 

meio que, historicamente, tende a inferiorizar as mulheres.   

Três falas, apresentadas a seguir, nos chamaram atenção e se encaixam perfeitamente 

nessa observação. Duas se referem ao preconceito de mulheres em determinadas áreas, sendo 

a primeira um posicionamento com relação às mulheres no curso de Engenharia Mecânica, e o 

segundo às mulheres professoras nessas áreas masculinas; e outra na forma como deve se 

portar uma profissional dessa área masculinizada.  

 

“[...] mecânica eu entendo, mas computação nem tanto, é um curso muito difícil talvez [...] 

porque mecânica eu não faria mecânica, ficar no sol, pegando motor e abrindo e com graxa, 

eu não sei, talvez tenha gente que gosta, mas eu não gostaria” (Ana, estudante de EC).  

 

Em relação a professor, eu acho assim, eu tenho pra mim, particularmente, 

que professor, não sei se [...] é um preconceito com meu próprio sexo [...] 

mas eu tenho pra mim que os professores ensinam muito melhor que uma 

professora. Entra uma na sala uma professora eu já fico assim “[...] eu acho 

que não vou aprender nada!” [...] é coisa minha mesmo [...] eu não se isso é 

o pensamento de muita gente e por isso que não há muitas professoras [...] 

Eu acho que isso era um preconceito pra eu não ter, mas eu tenho (Luana, 

estudante de EC). 

 

[...] o que eu percebo entre as minhas colegas, eu fui dizer “ah, comprei uma 

saia pra ir pra uma entrevista de emprego” [...] aí a menina fez [...] “você tá 

ligada que lá em Natal você não pode fazer isso [...]”. A mulher pra 

conseguir fazer alguma coisa, de acordo com as minhas colegas mesmo de 

curso, tem que se vestir mais ou menos de menino também [...] tem que ter 

um jeito mais “eu posso, tá entendendo? eu sou como você”. Você não pode 

ser feminina e poder também [...] (Olívia, estudante de EE). 

 

Todas as falas revelam atitudes preconceituosas entre as próprias estudantes mulheres 

e em relação às professoras dos cursos. O que se observa é que apesar das estudantes 

afirmarem que não há diferenças nem preconceitos, estes se reproduzem entre professores e 

professoras, entre homens e mulheres estudantes destes cursos, através de brincadeiras, 

observações, comportamentos, etc. O que se nota é que apesar das falas afirmarem que não há 

preconceito na Universidade – falas das quais discordo, pois as próprias falas negaram tal 

afirmação – reconhecem que no mercado de trabalho o preconceito existirá fortemente. 

Neste sentido, mesmo todas as entrevistadas se considerarem dentro do perfil que é 

exigido para profissionais da sua área, a maioria (sete, das doze participantes) comunga da 

ideia de que poderá encontrar dificuldades para inserção no mercado de trabalho. Isto porque 



117 
 

algumas já vivenciaram experiências em seleção de estágios, nas quais as empresas 

colocavam um dos requisitos para ocupar a vaga ser do sexo masculino. Salienta-se aqui que, 

das participantes que preencheram os questionários, apenas 27% estão inseridas em algum 

tipo de bolsa ou estágio. 

 

“Vou sim, como eu falei. Se aqui eu já tou encontrando dificuldades imagina lá em cima né?” 

(Luana, estudante de EC). 

 

“[...] você tem que ser muito brilhante pra conseguir subir muito. Não pode ser brilhante 

normal. Se o homem for brilhante ele consegue subir, pra mulher [...] tem que ser [...] o 

excelente [...]” (Olívia, estudante de EE). 

 

Complicado, porque eu não consigo imaginar o futuro, entendeu? Por 

exemplo, concurso é diferente, né? [...] Mas em termos de particular [...] por 

exemplo, teve agora o estágio pra COSERN, só chamaram homens. Eu 

realmente me senti muito [...] então eles ainda [...] lá fora, algumas empresas 

eles realmente escolhem só homens porque dizem que é pesado e acham que 

a gente é frágil. Então ainda existe assim, depende da área, depende do que 

eu vou seguir [...] Existem algumas que ainda preferem homens (Carolina, 

estudante de EE). 

 

[...] eu acredito que vou sentir do mercado e que eu vou ter que mostrar 

mais, dar mais para conseguir uma igualdade [...] porque depende um pouco 

da área [...] tem área que é muito em campo, como no caso de potência é 

uma coisa mais aberta; tem casos que você trabalha em salas fechadas [...] aí 

não é tanto, envolve mais mulher [...] quando é pra atuar mesmo, mão na 

massa, fecha mais [o mercado] (Mariana, estudante de EE). 

 

Mais ou menos, é como eu falei pra você, que é mais difícil arranjar estágio, 

emprego porque eu sou mulher, mas por outro lado, isso até tá mudando, 

eles preferem as mulher porque nós somos mais delicadas, tem aquele 

negócio de “ah, fazer um negócio bem minucioso”, mais direitinho, mais 

organizado. E a gente sabe cumprir mais prazo, eu tô vendo isso também 

(Patrícia, estudante de EM). 

 

[...] com eu havia dito, se eu for pra área de construção civil, eu acho que eu 

possa enfrentar um preconceito maior, porque é onde eu vou precisar tá 

lidando com pessoas de um nível escolar mais baixo, que tem aquela cultura 

machista ainda muito forte, é um meio predominantemente masculino, e por 

eu ser, não só mulher, mas por ser nova também, provavelmente vou estar 

me formando com 22, 23 anos [...] numa equipe com mestre de obras [...] 40, 

50 anos e obedecer uma menina de 20 anos, eu acho que o preconceito aí 

seria mais forte. Agora outras áreas da engenharia elétrica, eu acho que não 

teria tanto esse problema não, porque, querendo ou não, é uma área que você 

trabalha mais sozinha do que em equipe, nesse área de programar, de fazer 

projetos [...] (Fernanda, estudante de EE). 
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As demais acreditam que não vão ter ou que pelo menos não esperam encontrar 

barreiras para ingresso no mercado de trabalho pelo fato de serem mulheres. 

 

Dificuldade eu acho que todo mundo enfrenta de uma certa maneira, mas 

não pelo fato de eu ser mulher, assim, espero eu que eu não sofra isso, 

porque eu acho que se você não achar um bom desempenho, um bom 

trabalho não tem do que ser questionado (Maria, estudante de EE). 

 

Eu acho que não, eu acho que se tinha algum preconceito eu acho que tem 

pessoas trabalhando pra que isso seja quebrado [...] isso já está mudando, as 

mulheres estão entrando mais nesses cursos agora e tão mostrando que 

podem fazer um bom serviço, que podem ser úteis [...] e não inferiormente, 

pode até ser melhores [...] competem igualmente (Júlia, estudante de CC). 

 

Eu acho que não vou ter dificuldade não. Primeiro, se eu escolher a parte de 

concurso, não existe diferença [...] e se for na parte de empresas privadas [...] 

pelo que eu vi eu posso também atender as mesmas atividades [...] e eu não 

vejo porque de uma empresa não escolher uma mulher (Aline, estudante de 

EM). 

Casos como os apontados aqui, na maioria das falas, não são interpretadas como 

situações de preconceito e/ou discriminação pelas discentes, uma vez que, possivelmente, elas 

não sofram concretamente alguma forma de rejeição que as impeçam de permanecer no curso. 

Possivelmente isso ocorre em virtude dessas mulheres já viverem em um mundo 

preconceituoso e estarem imersas diariamente em meio a preconceitos e discriminação, que as 

impedem de vê-los, ou seja, o preconceito tornou-se “natural” para elas a ponto de não 

consideram que brincadeiras ou piadas escondam e reproduzam preconceitos.  Entretanto, se 

levarmos em consideração as relações cotidianas veremos que há “[...] uma posição de 

superioridade disfarçada, de tolerância e respeito, certo tipo de aceitação, que está longe de 

uma posição de problematização ou questionamento dessa realidade [...].” (RUAS & 

GARÍGLIO
77

, 2012, p.5). 

 

[...] eu gosto de trabalhar na área, mas assim, eu fiquei um pouco pra baixo. 

Eu até aceitei fazer tudo isso por que, diante das coisas que eu já passei eu 

fiquei um pouco pra baixo... queria, poxa, que alguém ‘intervisse’[...] porque 

eu tenho muito amigos que fazem Direito ... que agora com [...] o feminismo 

[...], as lutas e tal [...] tudo bem, o negócio de estupro e tal é horrível [...] mas 

você não conhece o machismo diário [...] fere a auto-estima da pessoa. Tipo 

assim, eu posso morrer de lutar e pode ser que um dia eu nunca chegue lá 

porque não vão me dar a chance [...] Eu não sabia disso. Quando eu entrei no 

curso que era só de homens [...] [não pensei]‘eu não vou chegar lá porque eu 

                                                           
77

Os autores realizaram uma pesquisa com estudantes dos Cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica 

em Minas Gerais, visando analisar as formas de desconstrução e reprodução das relações de gênero a partir dos 

documentos e práticas vivenciadas por estudantes, docentes e gestores dos referidos cursos. Os resultados 

obtidos são bastante semelhantes ao da pesquisa que ora se apresenta, demonstrando, assim, como as relações de 

gênero perpassam o cotidiano dos (as) estudantes dos cursos, independente da sua localidade regional.  
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sou mulher’... mas aí no decorrer do curso eu fui vendo “ele não vai chamar 

porque acha que você vai engravidar [...] porque vai cuidar da família”[...]. 

(Olívia, estudante de EE). 

 

Para efeitos deste trabalho essa fala sintetiza muito bem o que está como pano de 

fundo da vivência dessas garotas que ousam arriscar-se por um espaço não habitual a elas e 

que conseguem superar os obstáculos impostos, mesmo que não os entendam de forma 

consciente. 

Pode-se entender que apesar do estigma que ainda recai sobre as mulheres que buscam 

romper as barreiras que as desigualdades de gênero impõem, especialmente na esfera 

educacional e no mundo do trabalho, isso não se apresenta como um fator motivador para 

desistir da área. As entrevistadas relataram se identificar e gostar da sua área de formação seja 

pelas habilidades que possuem com a área ou pelo mercado de trabalho em expansão, por 

exemplo.  

Infere-se, pois, que mesmo que as cenas de discriminação e preconceito não estejam 

mais tão acesas para as mulheres no cotidiano desses cursos, visualiza-se que permanecem 

arraigados entre professores (as), educandos (as) e entre as próprias discentes pré-conceitos, 

os quais são adquiridos ao longo da nossa formação e que estão imbuídos das diferenças entre 

o gênero masculino e o feminino.  

Não se tem dúvidas que avanços foram conquistados por essas mulheres nesses 

espaços masculinizados, no entanto, a face obscura das “brincadeiras” com as mulheres 

inseridas nesses cursos revela que a questão não foi problematizada. Passou-se a aceitar 

mulheres em espaços até então não acessíveis a elas, mas sob o jugo da avaliação, da 

incerteza, da desconfiança quanto a sua capacidade, por vezes, escondidas sob o véu das 

brincadeiras.  

Mesmo estando a Universidade em um patamar de conhecimento aguçado, dentro dela 

existem ilhas nas quais algumas discussões não são bem aceitas e trabalhadas. Seria uma 

perda de tempo discutir gênero em um curso de Engenharia? Afinal, para quê serviria essa 

discussão para um (a) engenheiro (a)? 

 Por vezes, imagina-se ou trata-se a sociedade como formada por compartimentos 

estanques que não se comunicam. Assim, os cursos das áreas exatas e seus respectivos 

profissionais parecem não fazer parte da sociedade e, por isso, não sentem necessidade de 

discutir as relações sociais das quais fazem parte. Na verdade, o modelo de ciência adotado, 

compartimentaliza a sociedade e forma profissionais que só conseguem refletir, pensar e 

propor na área em que foram formados. Isto é verdadeiro tanto para as ciências exatas, como 
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para as ciências humanas e sociais. E um saber compartimentalizado deixa escapar elementos 

importantes para a compreensão/explicação da realidade e permite que a sociedade se 

reproduza e se perpetue com seus erros, preconceitos e saberes compartimentalizados que não 

se comunicam. 

 

Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o 

transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a 

medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a 

importante instituição democrática do voto – dependem profundamente da 

ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém 

compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. 

Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde 

essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara 

(SAGAN, 1996, p. 39, grifos nossos). 

 

Não é só de dificuldades que vivem essas estudantes. Com certeza elas já conseguem 

hoje uma melhor convivência dentro do ambiente universitário, em decorrência de toda uma 

trajetória de lutas feministas que possibilitaram às mulheres galgar espaços mais altos na 

sociedade. Os desafios, entretanto, ainda perpassam a rotina diária, especialmente quando 

essas mulheres necessitam se auto-afirmarem para poder ingressarem no mercado de trabalho. 

Com isso, o que podemos apreender é que a segregação de gênero nos cursos 

universitários ainda vai imperar por um bom tempo. Se desde a década de 1970, quando as 

primeiras mulheres começaram nessas áreas predominantemente masculinas, tínhamos 03 

(três), 04(quatro) ou 05 (cinco) mulheres por turma e 40 (quarenta) anos depois encontramos a 

mesma realidade, precisaremos, então, de quanto tempo a mais para podermos ver uma 

mudança mais substantiva?  

A nossa crítica não se refere apenas a quantidade de mulheres - apesar deste dado 

também ser importante e desta realidade também precisar ser modificada – mas também a 

necessidade de respeito e aceitação de forma integral, como seres humanos em busca de 

conhecimento, crescimento e realização profissional e pessoal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se trabalhar a temática da divisão sexual do trabalho em cursos universitários, 

buscou-se analisar os desafios e as dificuldades encontradas pelas mulheres inseridas em 

cursos predominantemente masculinos no âmbito da UFRN, tendo em vista ainda se fazer 

presente na contemporaneidade traços do machismo/patriarcalismo que insistem em designar 

espaços específicos para homens e mulheres. Espaços estes que tanto podem ser observados 

na vida privada quanto na pública. Nesta, a escola e o mercado de trabalho são faces 

históricas e bastante visíveis dessa divisão. 

 A divisão sexual das atividades entre homens e mulheres é permeada por valores 

construídos no processo sócio-histórico de socialização do ser social, resultante das relações 

desiguais de gênero, nas quais as diferenças materializadas entre os sexos são utilizadas como 

justificativas na reprodução das desigualdades entre homens e mulheres, legitimando a 

hierarquia dos primeiros sobre as segundas. 

A “escolha”, pois, da carreira profissional, das atividades laborativas de homens e 

mulheres são condicionadas pelo que historicamente é disseminado como atividades 

masculinas e femininas.  

Não se tem dúvidas da existência histórica da divisão do trabalho entre os sujeitos 

sociais. Desde os primórdios da humanidade homens, mulheres, crianças, jovens e idosos 

tinham suas atividades específicas a desempenhar. Entretanto, não se vivenciava até então a 

sobreposição de valores para cada atividade desenvolvida. Ou seja, cada atividade tinha o seu 

valor e importância para a comunidade, bem como cada membro que as desenvolvia, uma vez 

que a produção era voltada para a coletividade e para o bem comum. 
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Tal realidade começa a ser alterada com o início da apropriação privada da terra e dos 

bens e aprofundada e barbarizada com a ascensão do modo de produzir capitalista, este que 

tem como meta a produção da mais valia, a qual é obtida, especialmente, através da 

exploração da força de trabalho humana. A partir daquele primeiro momento a valoração das 

atividades começa a ser diferenciada, pois só passa a ter valor as atividades que favoreçam a 

acumulação e riqueza, sendo também reconhecido socialmente àqueles (as) que 

proporcionavam essa situação.  

Deste modo, se no ambiente doméstico as mulheres precisavam cuidar do seio 

familiar, coube aos homens, prioritariamente, se lançarem ao mercado de trabalho
78

.  

O que se observa, portanto, é que desigualdades na socialização coincidem com a 

exploração do ser humano pelo outro e tal processo de exploração vai se expressar também 

nas relações entre os sexos. Contudo, tal processo acirra-se com a sociedade capitalista e a 

importância dada ao trabalho externo ao lar, em detrimento do trabalho interno, este que passa 

a não ser considerado trabalho, uma vez que não produz diretamente a mais-valia. Nesse 

sentido, ficou incumbida às mulheres a parcela das atividades “insignificantes” para a 

sociedade, tendo em vista que as mesmas já as desenvolviam com proeza. 

No entanto, essa realidade parecer ter sido modificada especialmente a partir do século 

XX, quando movimentos de mulheres feministas passam a questionar a realidade vivida por 

elas em todos os campos da vida social. Apesar de já haver, mundialmente falando, 

reivindicações de mulheres em torno de direitos iguais aos dos homens desde o século XVIII 

com a Revolução Francesa (TOSCANO & GOLDENBERG, 1992), no contexto brasileiro, 

especificamente, será apenas no século XX que ações nesse sentido vão passar a ser vistas. 

Se a princípio, as lutas estavam focadas na obtenção do direito ao voto feminino, 

posteriormente, nos anos 70 daquele século, outras áreas passam a ser pauta de luta dos 

movimentos de mulheres. O cenário que se instala provoca a saída das mulheres das amarras 

domésticas. Com isso as lutas passam a girar em torno acesso ao mercado de trabalho, a uma 

maior escolarização, ao direito sobre o seu corpo e de exercer sua sexualidade. Lutas estas que 

visavam mostrar à sociedade que as mulheres tinham, em todas as esferas da vida social, os 

mesmos direitos que os homens.  

                                                           
78

 Prioritariamente é aqui utilizado considerando que às mulheres da classe trabalhadora (não só elas, mas as 

crianças também, por exemplo), desde o período da Revolução Industrial precisaram lançar a sua força de 

trabalho ao mercado visando contribuir para manutenção do seu grupo familiar. Entretanto, em momentos de 

recessão do mercado capitalista, priorizava-se o emprego do homem, responsável socialmente pela manutenção 

da família.  
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Mais de quarenta anos se passaram desde então, mas o que conseguimos efetivamente 

desse período e que podemos visualizar nos dias de hoje? 

São incontestes os avanços obtidos pelas mulheres ao longo desse período: estudar, 

trabalhar, ser independente, ter seu próprio dinheiro, ter ou não filhos
79

 etc. Entretanto, 

quando adentramos em cada campo desses verificamos traços enraizados das desigualdades 

de gênero, visualizadas através de características machistas/patriarcais presentes nas relações 

sociais. 

Tomando como base os dois focos analisados neste trabalho, observamos que o 

mercado de trabalho e a instituição escolar, especificamente a de ensino superior, guardam 

diferenças de gêneros que podem passar despercebidas no cotidiano das relações que não são 

objeto de reflexão, mas somente reproduzidas.  

Apesar das conquistas feministas, é visível a existência de espaços no mercado de 

trabalho e nos bancos da academia nos quais a presença masculina se sobrepõe à feminina, ou 

vice-versa. Apesar do aumento da inserção das mulheres nessas duas áreas, sendo atualmente 

até maior que a dos homens, o que temos é a precarização das relações de trabalho atingindo 

principalmente o público feminino, bem como as mulheres inseridas maciçamente em áreas 

do saber menos valorizadas socialmente.  A isso, acrescentam-se o fato de recaírem sobre as 

mulheres a responsabilidade das atividades domésticas, mesmo estas desenvolvendo 

atividades laborativas fora do lar.  

Disto se infere que seria inviável visualizar essa realidade e analisá-la como isenta das 

relações desiguais de gênero. Questiona-se, então, porque essa realidade é tão comum e 

aceita, vista como o natural para ser seguida pelas mulheres? E como ficam aquelas que não 

atendem ao perfil aceito socialmente? Ainda enfrentam, na contemporaneidade, dificuldades 

de reconhecimento, ou já conseguiram se fixar em espaços pouco habitados por elas? 

Entendendo que essa situação não é natural e que ela deve ser analisada é que esta 

pesquisa buscou analisar os desafios e as dificuldades de mulheres inseridas em cursos com 

predominância masculina, tendo como instituição escolhida a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Dentro da UFRN, e acredita-se que esta seja a realidade nas demais 

Instituições de Ensino Superior (IES), os cursos da área tecnológica ainda são maciçamente 

ocupados pelos homens. Neles, em alguns a presença de mulheres não atinge 10% do total de 

discentes do curso. Tal fato, por si só, revela a segregação de gênero por ramo do 

                                                           
79

 Neste debate entra a questão polêmica do direito ao aborto, este que no Brasil ainda está longe de ser 

conquistado, o que inviabiliza, dessa forma, o direito real da mulher sobre o seu corpo. Como este não é o foco 

deste trabalho, não entraremos neste debate aqui. 
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conhecimento ainda presente, mesmo depois das mulheres terem conseguido galgar o direito 

de acesso a todas as atividades que eram desenvolvidas apenas por homens.  

Com um pensamento simplista, poderíamos dizer apenas que as mulheres não se 

interessam pela Engenharia porque é coisa de homem. Mas será que uma explicação tão 

simples traduz a essência dessa realidade?  

O que podemos observar ao longo deste trabalho é que o processo de socialização é 

um fator preponderante nas escolhas feitas pelos sujeitos sociais. A socialização de meninos e 

meninas permanece diferenciada. Isto revela, pois, que as relações desiguais de gênero estão 

enraizadas culturalmente, sendo muito difícil de rompê-las. E mesmo quando tentamos 

superá-las, existem outros elementos (SCOTT, 1990) que contribuem para a permanência e 

reprodução dos valores machistas/patriarcais.    

Nas instituições educacionais, por exemplo, verificamos que a educação dada a 

meninos e meninas dentro do seio familiar contribui para a forma como ambos se comportam 

na escola, esta que ajuda a reproduzir as características dos gêneros. Há um estigma de que 

meninas são mais bem comportadas, atenciosas e respeitam as regras melhor que os meninos, 

e que tem um rendimento melhor que o dos meninos. Apesar disso, existem disciplinas nas 

quais as meninas são consideradas menos aptas que os meninos, como a matemática. Vem daí 

um primeiro elemento apontado na pesquisa de campo como fator para a pouca presença 

feminina nos cursos da área tecnológica.  

Essa habilidade, no entanto, como também foi observada em alguns momentos nas 

falas das entrevistadas, está condicionada ao processo de criação das crianças. As brincadeiras 

e os jogos diferentes para os gêneros contribuem para o desenvolvimento das habilidades em 

cada um. Portanto, vemos que não há uma circunstância natural que determina as habilidades 

humanas. Vários elementos cooperam para que as mesmas sejam desenvolvidas, motivando a 

ida de homens e mulheres para as diversas áreas do conhecimento, pondo especializações nas 

quais a presença masculina é maior, ou vice-versa. 

Mesmo compreendendo a reduzida quantidade de mulheres em alguns cursos 

universitários, não podemos ter a impressão errônea de que todas as mulheres que enveredam 

por essas áreas sentem dificuldades para permanência no curso em virtude deste ser formado 

predominantemente por homens. E isso pôde ser constatado pela pesquisa de campo realizada, 

pois do total das estudantes pesquisadas, apenas 17% relataram sentir essa dificuldade.  

Por outro lado, algumas situações do cotidiano são interpretadas como brincadeiras 

que não atinge essas mulheres, demonstrando, assim, que não é visualizado/sentido por elas 

como uma situação discriminatória ou preconceituosa, o que não significa que estes não 
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existam. Além disso, as falas das estudantes afirmam que as barreiras atualmente são postas 

muito mais no mercado de trabalho do que na escolarização em si. Desse modo, apontam que 

as dificuldades vão aparecer mais acentuadamente ao sair do ambiente acadêmico.  

Outro ponto que chamou atenção na pesquisa, no tocante ao mercado de trabalho, foi o 

fato da existência de áreas mais suscetíveis às mulheres. Ou seja, as mulheres são mais bem 

aceitas em atividades internas do que externas. Esta afirmação corrobora os estudos de 

Bruschini e Lombardi (1999) as quais apresentam que a presença feminina maior ou 

equivalente em algumas Engenharias é resultado justamente da forma como a atividade é 

desenvolvida, ou seja, dentro ou fora das empresas e indústrias. Logo, a segregação de gênero 

caminha ao lado das mulheres da Engenharia ou de outras áreas de menor participação 

feminina, por todo o seu percurso de formação profissional e de ingresso no mercado de 

trabalho. 

Pode-se inferir de tudo que foi posto que “Hoje em dia, as formas tornaram-se mais 

sutis; os preconceitos são revelados principalmente pela participação seletiva da mulher no 

sistema educacional, não por sua ausência dos bancos escolares (MELLO, 1975, p. 142). Esta 

assertiva a autora expôs na década de 1970, mas como se observou ao longo deste trabalho, é 

bastante atual. 

Há, portanto, um paradoxo se pensarmos que ao mesmo tempo em que são abertas 

possibilidades de ingresso, este se dá de forma condicionada socialmente. Como afirma 

Ferrand (1994), 

 

Um dos efeitos da dominação masculina consiste na definição de um campo 

dos possíveis mais restrito para as mulheres que para os homens, excluindo 

aquelas do campo do poder, ao mesmo tempo em que faz crer na abertura 

total dos possíveis aos dois sexos, coisa que o estabelecimento da escola 

mista permite supor. Por isso mesmo, essa abertura formal pode se mostrar 

totalmente ineficaz se entrar em contradição com o que os agentes (no caso 

as moças) interiorizam como lugar social possível (ou provável). 

(FERRAND, 1994, p. 363) 

 

 É nesse sentido que essa pesquisa buscou levar, especialmente aos sujeitos 

participantes da pesquisa, a uma reflexão acerca do seu cotidiano envolto de pré-conceitos, os 

quais passam na maioria das vezes despercebidos. Isto parece ter sido alcançado pelo menos 

para uma parcela das estudantes, pois algumas chegaram a relatar que nunca tinham pensado 

sobre o assunto e que a partir daquele momento passou a refletir sobre a sua vivência naquele 

ambiente masculinizado. Propiciou também chamar atenção para algumas situações que as 



126 
 

mesmas não consideravam preconceito, mas que naquele momento começaram a pensar de 

forma diferente.  

Sendo assim, acreditamos que a pesquisa atingiu um objetivo bastante positivo que foi 

levar as estudantes a refletirem sobre o seu processo de inserção nesses espaços. A pesquisa 

mostra que as dificuldades para essas mulheres giram mais em torno de terem que se 

reafirmar diariamente, mesmo que isso não seja visível para elas. Essa reafirmação se dá 

especialmente na relação com os colegas homens, uma vez que estes utilizam a condição de 

ser mulher como causa para obtenção de um melhor relacionamento com os professores, por 

exemplo. Ressalta-se também a necessidade das mulheres terem que ser mais competentes e 

brilhantes que os homens para poderem ser reconhecidas na área. 

Os desafios aparecem quando as mesmas buscam a inserção no mercado de trabalho, 

uma vez que, alguns setores, ainda priorizam o recrutamento de homens para exercer 

determinadas atividades.  

Perante a realidade observada com os dados obtidos através principalmente da fala de 

uma das entrevistadas, mas que pode ser remetida para a fala de outras estudantes 

pesquisadas, fazemos o seguinte questionamento: Até que ponto a presença feminina é aceita 

sem restrições, pelos homens, nessas áreas do saber? Será que os homens concordam com a 

inserção das mulheres nestes cursos até o ponto em que eles não representem uma ameaça 

para eles? É algo a se refletir, e quem sabe ser ponto de partida para uma nova pesquisa! 

A guisa de conclusão, novamente indagamos: são as mulheres que escolhem a sua 

carreira profissional ou a carreira profissional que pré-determina a escolha das mulheres. Mais 

uma vez nos utilizamos de Ferrand (1994) para trazer uma possibilidade de resposta para tal 

questionamento.  

 

[...] essa auto-renúncia das moças pelos cursos de mais prestígio 

corresponderia à busca de trajetórias femininas prováveis – portanto 

possíveis – pelo receio antecipado das dificuldades que poderiam encontrar 

em três níveis: escolar (escola pseudo-mista), profissional (rigidez do 

mercado de trabalho) e familiar (dificuldade em conciliar atividade 

profissional e encargos de família) (FERRAND, 1994, p. 364). 

 

 Que este trabalho possa ser visto, principalmente, como um mecanismo que viabilize a 

abertura de espaços para uma reflexão mais ampla acerca da temática, saindo da redoma da 

naturalização, do achismo e do senso comum, elevando-se um tema necessário para ser 

debatido, com o intuito principal de viabilizar medidas efetivas que atinjam as raízes do 

preconceito e da discriminação no âmbito universitário. E que a Universidade possa 
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compreender essa problemática pesquisada, tendo em vista que buscamos que a reflexão seja 

possível entre os sujeitos que compõem a comunidade acadêmica e não somente com a 

parcela da população pesquisada.  

Dessa forma, que a UFRN venha trabalhar na perspectiva de cumprimento da sua 

missão institucional, qual seja a de educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar 

e difundir as artes e a cultura e contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-

se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania 

(PLANO DE GESTÃO 2011-2015, UFRN). Contudo, defendemos que isso não será possível 

enquanto na academia ainda persistir a segregação de gênero; e mais, é necessário extrapolar 

os muros da universidade na luta por uma sociedade livre de preconceitos e discriminação, 

para que a sociedade comece a avançar no sentido de superação de todas as formas de 

desigualdade. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelas 

discentes de EE, EM, EC e CC  

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARTICIPANTE Nº ____                  INICIAIS DO PARTICIPANTE__________ 

 

Prezada Estudante, 

Este documento visa solicitar sua participação na Pesquisa “Os desafios e as 

dificuldades de mulheres em cursos predominantemente masculinos: uma análise na 

realidade da UFRN” que tem como objetivo analisar os desafios e as dificuldades 

encontradas pelas mulheres inseridas em cursos predominantemente masculinos no âmbito da 

UFRN. Será desenvolvida pela mestranda Brunilla Thaís Queiroz de Melo, sob a orientação 

da Profª Drª Rita de Lourdes Lima, docente do curso de Serviço Social da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Sua colaboração é fundamental para compor as informações da pesquisa. Acreditamos 

que essa pesquisa seja importante, pois a inserção de homens e mulheres no ensino superior 

vem sendo caracterizada pela segmentação por ramos de ensino, trazendo consequências para 

ambos os sexos, uma vez que condiciona as carreiras, culminando em discriminação e 

preconceito àqueles sujeitos que não se submetem ao que é determinado socialmente. 

Trabalhar a questão pretendida torna-se importante na medida em que, apesar das conquistas 

das mulheres nos mais diversos âmbitos da vida social, ainda se vivencia as desigualdades 

relacionadas à sua condição de gênero.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, uma vez que a pesquisa será 

realizada no local e horário de sua preferência e as informações obtidas serão sigilosas, de 

modo que seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados 

em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano ou prejuízo comprovadamente 
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decorrente desta pesquisa, você terá direito a solicitar indenização e/ou ressarcimento. 

Informamos que os possíveis benefícios se referem a disponibilização de dados a 

Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Ações de Permanência (CAPAP), que a 

instrumentalize a tomar medidas, no âmbito da UFRN, se assim desejarem, para enfrentar as 

dificuldades e os desafios enfrentados por mulheres no mundo acadêmico. Salientamos que os 

dados da pesquisa estarão à disposição na Universidade ao término da pesquisa, previstos para 

dezembro de 2013.  

Por intermédio deste termo são garantidos os direitos de: retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isto me traga qualquer prejuízo; 

solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; ser devidamente 

esclarecida sobre os objetivos da pesquisa acima mencionada de maneira clara e detalhada; 

sigilo absoluto sobre seus dados pessoais; a ampla possibilidade de negar-se a responder 

quaisquer questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais a sua integridade 

física, moral e social. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora  entrar pelo 

telefone (84) 8867-0856. 

 

“Declaro estar ciente das informações constantes neste ‘Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido’, entendendo que serei 

resguardado pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e de minha 

participação na Pesquisa; poderei retirar meu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isto me 

traga qualquer prejuízo poderei pedir, a qualquer tempo, 

esclarecimentos sobre esta Pesquisa; que fui devidamente esclarecido 

sobre os objetivos da pesquisa acima mencionada de maneira clara e 

detalhada; recusar a dar informações que julgue prejudiciais a minha 

pessoa. As informações são de responsabilidade do pesquisador. 

Abdico direitos autorais meus e de meus descendentes, subscrevendo 

o presente termo”. 

 

 

Natal (RN), ____ de ______________ de 2013. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura da Participante 

 

 

_______________________________________________ 

 

Brunilla Thaís Queiroz de Melo 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE B – Termo de autorização para gravação de voz assinado pelas discentes de 

EE, EM, EC e CC  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _____________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Os desafios e as dificuldades de mulheres em 

cursos predominantemente masculinos: uma análise da realidade da UFRN” poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, a pesquisadora Brunilla Thaís Queiroz de Melo a realizar a gravação de minha 

entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Brunilla Thaís Queiroz de Melo, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal (RN), _____ de _________________ de 2013. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura da Participante 

 

_______________________________________________ 

Brunilla Thaís Queiroz de Melo 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado com as discentes de EE, EM, EC, e CC 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

PESQUISA: OS DESAFIOS E AS DIFICULDADES DE MULHERES EM CURSOS 

PREDOMINANTEMENTES MASCULINOS: UMA ANÁLISE NA REALIDADE DA 

UFRN 

QUESTIONÁRIO 

As 10 (dez) primeiras questões versam sobre o contexto sócio-econômico-familiar. 

 

 

1. Qual a sua faixa etária?  

Até 20 anos                  21 a 25 anos                  26 a 30 anos 

31 a 35 anos               acima de 35 anos 

 

2. Com qual raça/etnia você se identifica? 

Branca              Preta                Parda              Indígena            Outras 

  

3. Qual o seu atual local de moradia? (Caso resida em Natal, especifique o bairro). 

Zona Sul                      Zona Norte              Zona Leste                    

Zona Oeste                  Bairro: _________________ Outro município 

 

4. Quais as suas condições atual de moradia? 

Alugada                       Cedida                          Própria             Outras 

 

5. Com quem reside atualmente? 

Pai, mãe e irmãos                  Pai e irmãos                  Mãe e irmãos          Pai e Mãe             

 Irmãos                Amigos             Parentes               Cônjuge                          Filhos 

Cônjuge e Filhos                     Outros 
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6.Quantos membros compõem seu Grupo Familiar? 

1                            2                          3                    4                    5 ou mais 

 

7. Qual o grau de instrução do pai? 

Analfabeto/ Ens. Fundamental Incompleto            

Ens. Fundamental Completo/ Ens. Médio Incompleto  

Ensino Médio Completo/ Superior Incompleto 

Superior Completo 

 

8. Qual o grau de instrução da mãe? 

Analfabeto/ Ens. Fundamental Incompleto            

Ens. Fundamental Completo/ Ens. Médio Incompleto  

Ensino Médio Completo/ Superior Incompleto 

Superior Completo 

 

9. Qual a Renda Familiar? 

Até 1 salário mínino                       de 1 a 2 salários                      2 a 3 salários                                 

3 a 4 salários                      Acima de 5 salários 

 

 

As perguntas a seguir versam sobre a inserção nos cursos universitários e o 

conhecimento da realidade acadêmica. 

 

10. Qual o curso em que está inserida? 

Engenharia Elétrica                            Engenharia Mecânica 

Ciências da Computação                    Engenharia da Computação 

 

11.O que a motivou a entrar no curso? 

Reconhecimento financeiro                   Vocação             Habilidade  

Influência de amigos                  Influência familiar                     Outros 

 

12. Em que ano ingressou no atual do curso?  

Até 2008                           2009                       2010                      2011                    2012 
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13. Previsão para conclusão do curso? 

Até 4 anos                Entre 4 a5 anos                   Entre 5 e 6 anos                                    

Entre 6 e 7 anos                 mais de 7 anos 

 

14. Você sempre pensou em ingressar no curso que está estudando? 

Sim                                 Não 

 

15. Você teve apoio da família quando escolheu este curso? 

Sim                                 Não                       Apenas por parte de alguns membros  .  

 

16. Você teve apoio de amigos quando escolheu este curso? 

Sim                                 Não                       Apenas por parte de alguns  

 

17. Foi influenciada por algum familiar/parente para a escolha do curso? 

Sim                                 Não 

 

18. Tem algum familiar/parente inserido na área em que você escolheu para 

cursar/atuar? 

Sim                                 Não 

 

19. Você tem encontrado dificuldades no relacionamento com os colegas (homens) de 

curso? 

Sim                                 Não 

 

20. Você tem encontrado dificuldades no relacionamento com os professores? 

Sim                                 Não 

 

21. Você está tendo um bom desempenho acadêmico? 

Sim                                 Não 

 

22. A relação com os colegas (homens) de curso ajuda no seu desempenho acadêmico? 

Sim                                 Não 

 

23. A relação com os professores do curso ajuda no seu desempenho acadêmico? 
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Sim                                 Não 

 

24. Pelo fato de ser mulher, você encontra dificuldades para permanência no curso? 

Sim                                 Não 

 

25. Já sofreu algum tipo de discriminação e/ou preconceito por estar inserida em um 

curso predominantemente masculino? 

Sim                                 Não 

 

26. Atualmente está desempenhando alguma atividade de estágio na sua área de 

formação? 

Sim                                 Não 
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APÊNDICE D – Roteiro de Entrevista  

 

PESQUISA: OS DESAFIOS E AS DIFICULDADES DE MULHERES EM CURSOS 

PREDOMINANTEMENTE MASCULINOS: UMA ANÁLISE DA REALIDADE DA UFRN 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1) Qual(is) foi(foram) o(s) principal(is) motivo(s) para escolha do curso? 

 

2) Qual(is) foi(foram) a(s) opinião(ões) que você ouviu de seus familiares e amigos 

quando decidiu ingressar nessa área de formação? (Caso tenha recebido apoio, 

detalhar esse apoio; caso não tenha sido apoiada, detalhar como percebeu a falta de 

apoio e como lidou com essa situação.)  

 

3) Há professoras em seu curso? Quantas em relação ao universo dos professores? 

 

4) A que você atribui a pouca presença feminina no seu curso? 

 

5) Você observa/sente diferença no tratamento dos professores (ou das professoras) com 

os estudantes homens e mulheres no seu curso? (Em caso positivo, informar qual (is) 

diferenças. Por exemplo: a atenção para esclarecimentos de dúvidas e questionamentos 

é diferenciada? A resolução de questões propostas pelo professor pode ser feita como 

qualquer estudante que se disponibilizar, independente do gênero? Dificuldade de se 

inserir em grupos de pesquisa e/ou em estágios? As oportunidades são dadas de forma 

igualitária para todos (as) os(as) alunos(as) ou há privilégio de algum gênero?) 

 

6) Você acha que precisa se dedicar mais aos estudos do que os seus colegas homens 

para poder comprovar para eles e para os professores que você é capacitada para 

exercer as funções que a sua área exige? Sim ou Não?  Por quê? 
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7) Você já se sentiu alvo de piadas ou sofreu algum preconceito ou discriminação por 

parte de seus colegas (homens), ou professores, ou outros estudantes da UFRN, pelo 

fato de estar inserida em um curso predominantemente masculino? Sim ou Não? 

Se sim, pode nos falar sobre a situação? 

 

8) Você já escutou piadas, ou soube de alguma situação de preconceito e/ou 

discriminação, por parte de estudantes (homens ou mulheres), por estarem inseridas 

em uma área onde há predominância masculina? Sim ou Não? 

Se sim, pode nos contar como foi? 

 

9) Teve alguma dificuldade que você já enfrentou, ou ainda enfrenta, dentro do seu curso 

em virtude de ser mulher? (Como por exemplo, dificuldade de se inserir em grupos de 

pesquisa e/ou em estágios, de se expor e se expressar nos momentos de aula, de se 

inserir em grupos para trabalho, de ter que se dedicar mais para poder se destacar 

dentro de uma turma onde a predominância é de homens?)   

(Em caso positivo, relatar se ainda encontra essa dificuldade, ou se outras dificuldades 

surgiram ao longo do tempo e como vem enfrentando as mesmas) 

 

10) Você se sente preparada para competir com os homens, a princípio, nos estágios, e, 

posteriormente, no mercado de trabalho? 

 

11) O que é exigido de um(a) engenheiro(a)/cientista da computação nos dias de hoje? 

Você acha que atende a esse perfil? 

 

12) Você acha que, como futura profissional, vai encontrar dificuldades no seu processo 

de reconhecimento, devido a preconceitos na área, pelo fato de você ser mulher? Sim 

ou Não? Por que acha isto? 

 

13) Para finalizar, você poderia dizer um ponto positivo e um ponto negativo de estar 

inserida no seu curso? 

 

 

 

 


