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Por mais que o mercado esteja abrindo as portas para as
mulheres, a socióloga Arlene Ricoldi, da Fundação Carlos
Chagas, acredita que ainda há obstáculos a serem
superados. “Existe uma reprodução desses padrões de
gênero em outros termos. Por mais que as mulheres tenham
conquistado postos na medicina, por exemplo, existem
especializações que atraem mais homens, como cirurgia e
neurologia, e outras com mais mulheres, como pediatria e
dermatologia”, explica. Para a pesquisadora, no entanto, não
necessariamente isso é um sinal de preconceito. “É algo
histórico e cultural. Existe um preparo psicoemocional para
valorizar o papel da maternidade, de cuidadora, e isso influi
na escolha delas”, completa.

A residente da área de pediatria do Hmib Larissa Caetano,
28 anos, reconhece que a diferenciação existe à medida que
os profissionais começam a se aprimorar. “Nós não
queremos ser iguais aos homens, até porque temos
características muito diferentes”, diz. “Em algumas
especialidades, temos que falar ‘forte’ para conquistar o
nosso espaço. As mulheres só querem ter acesso às mesmas
oportunidades, até porque, no quesito competência, o
gênero é indiferente”, diz.

Chefes de família

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) —
divulgada no ano passado —, mostra que elas estão em
busca de um equilíbrio entre a vida familiar e a profissional.
O número de mulheres chefes do lar já é levemente maior
entre os casais com filhos (18,4%) do que entre as famílias
sem crianças (18,3%). A proporção das que são
responsáveis pela casa passou de 26,5%, em 2000, para
37,4%.

Embora elas tenham mais acesso ao mercado de trabalho,
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em novas áreas, os salários ainda são bastante desiguais,
sobretudo nas profissões de menor qualificação, segundo a
Pnad. Enquanto um homem em idade ativa recebe, em
média, R$ 1.417, uma mulher tem renda de R$ 997. E, em
2011, uma a cada três trabalhadoras (31,4%) ganhava
apenas um salário mínimo. 

Na vida acadêmica
A quantidade de mulheres nas carreiras acadêmicas também
está aumentando. Segundo o Censo de 2010, 28% delas
estavam no mestrado e 23,4% no doutorado em 2010. Entre
os homens, esses números eram de 34,6% e 26%,
respectivamente. Como forma de incentivar a participação
delas nesse meio, o governo federal desenvolve, desde
2005, o programa Mulher e Ciência. A iniciativa oferece
financiamentos a projetos de pesquisa sobre gênero, um
prêmio — o Construindo a Igualdade de Gênero — para
redações e artigos de mesma temática e encontros regionais
e nacional (este, previsto para abril deste ano) da
comunidade acadêmica para discutir as questões ligadas às
mulheres, entre elas o mercado de trabalho.
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