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Ao escolher carreira, jovens derrubam tabus pela própria vontade. 
 
Pedagogia, Nutrição, Psicologia, Enfermagem. Em sua opinião, quem mais opta por este tipo 
de curso no vestibular: os meninos ou as meninas? E quanto à Engenharia Elétrica, Mecânica, 
Ciências da Computação e Mecatrônica? Serão eles, ou elas? Ainda que a emancipação da 
mulher, decorrente das pressões sociais e das mudanças culturais, tenha garantido seu 
ingresso e amplo acesso ao meio acadêmico e profissional, áreas ligadas ao "cuidar" 
continuam sendo majoritariamente ocupadas pela força feminina, enquanto as que exigem 
raciocínio rápido e preciso permanecem atreladas ao sexo masculino.  
 
Colocando desta forma até parece que mulher não pensa e homem não sente, mas é mais ou 
menos assim que a sociedade dividia homens e mulheres a fim de manter um equilíbrio: razão 
e emoção. Quem nunca ouviu falar que os homens são racionais e as mulheres emotivas? "É 
uma forma encontrada pela sociedade, desde os tempos mais primórdios, para estabelecer os 
papéis dos diferentes indivíduos na sociedade. Com a emancipação da mulher, o quer era 
refletido apenas nas atividades domésticas, se estendeu para o meio profissional", explica a 
antropóloga da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Gilse 
Rodrigues.  
 
Segundo a antropóloga, a divisão razão e emoção vem reforçar o imaginário de que o homem 
é a figura forte e a mulher a sensível, pólos determinantes para o sucesso de ideais como, por 
exemplo, a família, tão valorizada pelas camadas sociais dominantes na antigüidade, 
representada majoritariamente - ainda que não exclusivamente - pela igreja e seus dogmas. 
"O que cabe ao homem e a mulher são tarefas que sofrem influência cultural e de organização 
social. Mesmo as sociedades mais primitivas e tribais estabelecem os mesmos papéis para 
ambos os sexos", lembra Gilse.  
 
No entanto, aquilo que, para as feministas, pode remeter a anos de opressão e marginalidade, 
hoje, frente aos tempos modernos, também é entrave para a liberação masculina, o que não 
permite que ELES se desvencilhem de rótulos pré-estabelecidos e ampliem suas escolhas 
profissionais como, ao invés de partir para a Engenharia Mecatrônica, optar pela 
Fonoaudiologia.  
 
Para Gilse, na maioria das vezes, as escolhas são inconscientes, ou seja, o jovem não pensa 
na pressão social, cultural, tampouco na possibilidade de prover uma família ao escolher a 
carreira de professor, ou a de médico cirurgião. O que acontece, porém, é que a cultura 
masculina (e aí, de novo, por causa da influência social) direciona o jovem para carreiras que 
têm prestígio e, portanto, poder. Historicamente, posições ocupadas por homens. Enquanto as 
mulheres, sempre doutrinadas ao cuidar e "ridicularizadas" ao ousar penetrar no universo 
masculino das Ciências Exatas, são condicionadas a carreiras ligadas à área de Humanas 
(influenciadas pela emoção) e essencialmente ao cuidar do outro.  
 
Pode até parecer uma provocação: "afinal, escolhi Enfermagem porque não consigo me 
desvencilhar do papel que a sociedade atribuiu a mim como mulher?" Nem sempre. Segundo a 
antropóloga, a questão é: você se identifica com sua profissão? Já imaginou fazer outro curso 
ou apostar em outra carreira que só não foi levada adiante pela possibilidade de enfrentar um 
ambiente hostil e, por vezes, ser penalizada por sua sexualidade?  
 
"O jovem no período pré-vestibular deve se perguntar: o que sou e o que quero deve ser o 
reflexo do que a sociedade espera, ou de meus desejos?", diz ela. Essa "tal sociedade" é 
muitas vezes representada pela pressão dos pais, a opinião dos amigos e a estranheza dos 
colegas de outro sexo quando virem você na sala de aula ou no trabalho, diz a antropóloga.  
 
 
 
 



Infiltrada no universo masculino  
 
A estudante de Ciências da Computação, Flávia Cristina Medeiros, venceu estes medos e 
preconceitos e levou adiante seu sonho de ingressar na faculdade de Ciências da Computação. 
No começo, ela diz, foi difícil. "Quando falava que fazia Ciências da Computação as pessoas me 
perguntavam: mas por que não Direito? Aliás, não sei porque essa cisma com Direito. Direito, 
por acaso, é profissão só de mulher?", brinca.  
 
Na faculdade, também não foi fácil. Flávia precisou encarar uma sala com 60 meninos e só oito 
meninas. Depois, quebrar o gelo e mostrar a que veio. Mais tarde, provar que estava ali para 
aprender e não para brincar. "O maior problema é se firmar com seriedade e ser respeitada 
como estudante. Os homens ainda acham que meninas têm mais dificuldade e que Exatas não 
é coisa de mulher," diz. Flávia, que além de mulher é loira, também reclama de algumas 
piadinhas em sala. Segundo ela, os próprios professores "forçam a barra" quando uma 
pergunta boba vem de mulher. "Se é o menino que faz a pergunta eles 'zoam' um pouco, mas 
logo passa. Agora, se é mulher e loira ainda por cima...", diz Flávia.  
 
Será mesmo que os homens têm esse preconceito com as mulheres na área de Exatas? 
Segundo o diretor da escola de Engenharia da Mauá (Centro Universitário Mauá), Mário 
Cavaleiro Fernandes Garrote, nos últimos anos houve um crescimento exponencial de alunos 
nos cursos de Exatas na instituição, o que ele considera muito positivo. "As meninas agora 
ingressam nesta área com força e, ao contrário do que pregam por aí, elas levam muito jeito 
para a área. São dedicadas e persistentes. Acho que, em boa parte dos casos, se saem até 
melhor do que os homens", compara o professor.  
 
Garrote lembra que nos seus tempos de faculdade, os alunos brincavam que as mulheres de 
Engenharia eram muito feias, brincadeiras que ele credita à disparidade no número de 
estudantes em sala. "Naquela época, eram duas alunas ou três, no máximo. Aí é claro que elas 
viram o foco da brincadeira, mas agora, como a proporção é maior e tende a crescer, logo logo 
isso tudo será deixado de lado," diz. 
 
Para se ter uma idéia, na Mauá a proporção de homens e mulheres nos cursos de Exatas é a 
seguinte: no período diurno, há maior incidência de meninas nos cursos, fato atribuído a 
questão segurança no campus e a existência do curso de Engenharia de Alimentos. Este, o 
mais procurado por mulheres com 84% de alunas, contra o curso de Mecânica, com apenas 
4%.  
 
No período noturno, em que não há o curso de Engenharia de Alimentos, as meninas "migram" 
para a Química, com 52% de alunas, contra o 4% das meninas em Engenharia Eletrônica e em 
Controle e Automação. "Nestas áreas, apesar do curso ter um viés de engenharia automotiva, 
ou seja, de pensar o produto, predomina a visão limitada de que a mulher vai sujar a mão de 
graxa e vestir o macacão azul da oficina, o que afasta as estudantes", conclui Garrote.  
 
Apesar das diferenças, fazer parte da minoria também tem lá suas vantagens. Segundo Flávia, 
ela já saiu na frente em disputa por estágios porque os recrutadores queriam diversificar a 
equipe e, muitas vezes, somar o "olhar feminino" à uma equipe composta por homens para 
refinar o trabalho. "Alguns recrutadores enxergam vantagens em contratar mulheres para 
determinados projetos porque elas têm mais atenção aos detalhes, além de serem mais 
tolerantes, o que também facilita o trabalho em equipe", acredita ela.  
 
Ele do lado delas 
 
Se do lado deles, homens e mulheres vivem às turras ao tentar ocupar o mesmo lugar no 
espaço, do lado delas, parece que a aceitação é bem mais tranqüila. É o que conta o estudante 
do curso de Nutrição da Uninove (Universidade Nove de Julho), Sérgio Luiz Oliveira Jacinto, 30 
anos. Na sala de aula, as meninas são simpáticas e atenciosas, o que facilitou para que o 
estudante se integrasse. As piadinhas que ouviu quando escolheu o curso partiram dos 
amigos, que, agora, mudaram de idéia. "Antes eles diziam: 'hummm, curso de menina', essas 
coisas. Agora que sou exclusivo entre as mulheres eles até me chamam de sortudo", brinca.  



 
Sérgio escolheu Nutrição por amor ao esporte. Queria fazer Educação Física, mas a pouca 
oferta de trabalho e a má remuneração o fizeram mudar de planos. Hoje, prestes a se formar, 
ele pretende direcionar os conhecimentos em Nutrição para a área esportiva. "Todo mundo 
pensa que fazer Nutrição é coisa para menino gay. Fazer um curso considerado de menina tem 
esse problema, mas eu não sou gay e não ligo para esse preconceito porque estou feliz com 
minha carreira e tenho planos para o futuro ligados ao esporte, área que gosto", diz.  
 
Fazer um curso de menina, aliás, pode ser bem menos traumático se as universidades 
estiverem preparadas para lidar com essa diversidade de escolhas. Na FATEC-SP (Faculdade 
Tecnológica de São Paulo), por exemplo, o curso de Automação de Escritórios, popularmente 
conhecido como Secretariado Executivo, é majoritariamente composto por alunas, mas um ou 
outro aluno faz parte da turma.  
 
Apesar de a instituição ser composta - quase que em sua maioria - por cursos de Mecânica e 
Mecatrônica, onde predominam homens, o preconceito não passa de uma série de piadinhas 
com os "bixos" no começo do ano letivo. 
 
"Aqui nunca ouvi falar de nenhum tipo de briga, ou perseguição com os estudantes homens do 
curso de Automação de Escritórios. Muito pelo contrário, os meninos fazem parte da turma dos 
garotos de outros cursos", ressalta o coordenador do curso, José Miguel Centurin Filho. E mais, 
para ele, o preconceito está muito mais atrelado à falta de informação em relação às 
atividades desempenhadas pelo profissional de automação de escritórios, do que ao fato o 
curso ser mais procurado por meninas. "O que é uma grande bobagem. Este aluno, aliás, 
deveria ser considerado privilegiado", brinca. 
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