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Resumo

O estudo se desenvolveu com a análise dos vestibulandos aprovados nos cursos de Graduação da Faculdade Pitágoras, na cidade de Uberlândia, onde se buscou
identificar a predominância dos cursos masculinizados e daqueles feminizados, e as respectivas motivações para tal formatação. Tal análise se limitou aos cursos de
Pedagogia, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia e CST em Logística; dos anos de 2012 a 2017. Observou-se que nos cursos de
Pedagogia, Arquitetura e Psicologia a predominância era feminina; e nas Engenharias mencionadas e CST em Logística, as vagas eram ocupadas pelo gênero
masculino. Tal formatação se explica pelo contexto machista patriarcal que nossa sociedade vive desde os primórdios.

Palavras-chave: Território; Gênero; Cursos; Universidade; Ensino Superior.

Resumen

El estudio fue desarrollado con el análisis de los solicitantes universitarios aprobados en cursos en la Universidad de Pitágoras, en la ciudad de Uberlândia, donde trató
de identificar la prevalencia de los cursos y la dominación para los feminizada, y sus motivaciones para tal formato. Este análisis se limitó a los cursos de Pedagogía,
Ing. Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Arquitectura y Urbanismo, Psicología y CST en Logística; de los años de 2012 a 2017. Se observó que en los cursos de
Pedagogía, Arquitectura y Psicología la predominancia era femenina; y en las Ingenierías mencionadas y CST en Logística, las vacantes eran ocupadas por el género
masculino. Tal formato se explica por el contexto machista patriarcal que nuestra sociedad vive desde los primordios.

Palabras clave: Territorio; Género; Cursos; Universidad; Enseñanza Superior.

Abstract

El estudio fue desarrollado con el análisis de los solicitantes universitarios aprobados en cursos en la Universidad de Pitágoras, en la ciudad de Uberlândia, donde trató
de identificar la prevalencia de los cursos y la dominación para los feminizada, y sus motivaciones para tal formato. Este análisis se limitó a los cursos de Pedagogía,
Ing. Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Arquitectura y Urbanismo, Psicología y CST en Logística; de los años de 2012 a 2017. Se observó que en los cursos de
Pedagogía, Arquitectura y Psicología la predominancia era femenina; y en las Ingenierías mencionadas y CST en Logística, las vacantes eran ocupadas por el género
masculino. Tal formato se explica por el contexto machista patriarcal que nuestra sociedad vive desde los primordios.

Keywords: Territory; Genre; Courses; University; Higher Education.

1. Introdução

As mulheres nos últimos anos, têm sido apontadas como as que mais se ingressam nos cursos de graduação, demonstrando desta forma, aparentemente, sua maior
inserção no mercado de trabalho: em 2011, atingiram 55,8% dos ingressos, 56,9% das matrículas e 61,1% das conclusões (INEP, 2013).

Porém, a aparente conquista passa a ser observada com desconfiança, ao se identificar que as mulheres têm se isolado em cursos superiores específicos, não
dominando de forma hegemônica todos os espaços universitários. Tal formatação chega a ser extrema, quando se observa a presença quase inexistente das
mulheres em determinados cursos superiores. A reciproca também é verdadeira em relação ao gênero masculino, com a ausência de homens em determinados
cursos da graduação.

Nesse contexto, a questão problema que orienta esta pesquisa é: identificar os cursos masculinizados e feminizados nos cursos de graduação da Faculdade Pitágoras
na cidade de Uberlândia/MG e as motivações para tal formatação.

A metodologia deste trabalho possui caráter qualitativo e quantitativo, visto que se baseia inicialmente na quantificação de dados para identificação dos gêneros
femininos e masculinos dos vestibulandos aprovados entre os anos de 2012 e 2017, na Faculdade Pitágoras. E posteriormente, na análise das motivações para tal
formatação desse território de gênero.

O texto está dividido em 04 partes além da introdução. O capítulo dois descreve sobre a metodologia utilizada na presente pesquisa científica; o capitulo três discorre
brevemente sobre as conquistas femininas na educação sutilmente no mercado de trabalho; o capítulo quatro discorre sobre a coleta de dados na Faculdade
Pitágoras, demonstrando a distribuição dos homens e mulheres nos cursos de graduação; no quinto capítulo tenta-se compreender a formatação dos gêneros nos
cursos superiores. Por fim, a conclusão é feita no capitulo sexto.
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2. Metodologia

Para ingressar no curso superior da Faculdade Pitágoras, os interessados passam por um processo seletivo conhecido como Vestibular, onde teoricamente os
aprovados no processo, recebem a oportunidade de ingressar no curso superior pela qual se inscreveram.

Desta forma, afim de identificar os gêneros predominantes em determinados cursos superiores nas universidades, analisou-se as listas de aprovados nos últimos
processos seletivos da Faculdade Pitágoras (2012-2017). Esses aprovados que possuem a expectativa de direito em preencherem as vagas para as quais se
inscreveram.

A Faculdade Pitágoras foi escolhida, pela facilidade de acesso aos seus resultados de vestibulares, em um maior espaço de tempo. Podendo desta forma ser
analisado o preenchimento das vagas disponibilizadas, em um maior lapso temporal, identificando, se houver, algum progresso e/ou regresso em relação às
ocupações de gêneros em determinados cursos.

O polo de Uberlândia foi escolhido, por haver uma grande diversidade na oferta de cursos superiores. Não se limitando às áreas de humanas ou exatas, por exemplo.

Na tentativa de simplificar o presente trabalho, não tendo no momento o objetivo de se esgotar a análise de todos os cursos superiores, a pesquisa se limitou no
estudo dos cursos de: Pedagogia, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Psicologia, CST em Logística e Engenharia Mecânica.

Tais resultados dos processos seletivos mencionados, encontram-se disponíveis no portal da Faculdade Pitágoras- Vestibular Já¹.

Por fim, através de uma análise qualitativa, buscou-se as motivações que justificassem a formatação dos cursos que possuem predominância masculina e/ou feminina.

3. Análise histórica das mulheres na educação

A história do Brasil sempre foi contextualizada em uma cultura machista patriarcal, onde os direitos das mulheres eram conquistados sempre de forma atrasada e
posterior à conquista dos homens.

Na educação não foi diferente, o primeiro acesso de uma brasileira ao ensino superior foi em 1879, quando duas jovens brasileiras, retornaram dos Estados Unidos
após terem se graduarem em Medicina e não puderam exercer a profissão pelo fato de seu diploma ser estrangeiro. A partir deste período, circulava-se fortemente, a
expansão das ideias feministas e reinvindicações ao ensino superior, que sempre fora direcionado exclusivamente para os homens. Mesmo havendo um gradativo
crescimento na inserção das mulheres nas universidades, a exclusão social e econômica nunca deixou de estar presente. (BLAY e CONCEIÇÃO, 1991)

Nos cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharia, a inserção da mulher começou de forma extremamente tardia e tímida, onde apenas algumas se
aventuravam na graduação após se influenciarem com as ideias feministas de 1° geração disseminadas na época. Na USP, por exemplo, a 1° acadêmica de Direito se
formou em 1902, e só em 1911 diplomou-se a segunda. “Estas carreiras tradicionais, excetuando-se a engenharia, só começam a mudar o perfil nos anos 40 ou mais
tarde ainda”. (BLAY e CONCEIÇÃO, 1991)

Até mesmo quando se observa um avanço do número de mulheres em determinado curso superior, identifica-se um machismo velado que reitera os estereótipos
patriarcais que rotulam as mulheres dos respectivos cursos. É o que identificou Borges & Durães(2010) ao estudar Queiroz(2002), ao observarem que “tal avanço se
fez dentro de certos limites, ao passo que as características do curso reafirmavam estereótipos sobre a mulher, contribuindo para a divisão das carreiras por gênero.”

Tais limitações não foram encontradas apenas na inserção das mulheres nos cursos superiores, pois também deparavam-se com tal dificuldade no ensino primário.

Proclamada a independência surge a necessidade de construir uma imagem do país que afastasse do caráter colonial. A importância da educação na modernização
do pais era um assunto recorrente. O Brasil caminhava para o século XX, mas nas cidades e povoados, grande parte da população continuava analfabeto. Após a Lei
de 1827 funda-se as escolas em maior número para meninos, mas também para meninas. (Martins, 2009) Os primeiros ensinamentos para ambos os sexos eram ler,
escrever, saber as quatros operações mais a doutrina cristã.

Enquanto os homens aprendiam noção de geometria, para as mulheres eram ensinados saberes sobre o domínio da casa, a bordar e a costurar, pois era para isso
que deveria estar preparada. Embora a lei determinasse salários iguais para os professores a inclusão da geometria para meninos implicava outro nível de
remuneração. As meninas tinham uma educação diferenciada dos meninos, pois desde cedo estavam envolvidas nas atividades domesticas. (Louro, 1997)

O magistério transforma-se em trabalho de mulher em meados do sec. XIX. A falta de mestras e mestres com boa formação levaram muitas pessoas a reclamarem por
escolas de preparação de professores. Isso fez com que fossem criadas escolas normais do ensino primário. Foram abertas escolas para ambos os sexos. A atividade
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docente começou por homens, mas agora também as mulheres eram necessárias. (Louro, 1997)

Havia um forte jogo de representações, visto que a imagem da professora estava associada à imagem da mulher muito graciosa, solteira e retraída(LOURO, 1997). A
vocação para o magistério estava associada à uma lógica justificada para mulheres pela aproximação desta à maternidade. A professora era representada como uma
figura severa, de poucos sorrisos e cuja afetividade estada de algum modo escondida. As representações de professora tiveram um papel ativo na construção da
figura em função desta. Elas “fabricavam” professoras, elas significavam incentivo ao que era, e ao que é ser professor.

No período de transição entre os séculos XIX e XX, grupos ligados ao socialismo e anarquismo impulsionaram a criação de escolas para suas crianças, com atenção
especial à educação feminina, a qual consideravam um instrumento de libertação para a mulher. As escolas libertárias também incluíam a mulher no movimento
operário. (KASSICK, 2008)

Em suma, o interesse dos mais ricos com a educação de suas filhas era de prepara-las para a vida matrimonial. O perfil de moça reservada e habilidosa com os
cuidados domésticos era um sinônimo de status familiar, pois significava uma grande atribuição de valor doméstico para a moça, e a credenciava a ser objeto de
disputa dos candidatos a maridos mais ricos.

Individualmente, esta “educação” custava à mulher sua liberdade, já que lhe era privado a circulação em locais públicos salvo para atividades religiosas, entre outras
restrições. Socialmente, praticamente excluiu o direito à cidadania da mulher, colocando-a num papel secundário, como mera “propriedade” e representante de status
marido.

A ideia de que as mulheres deveriam ser “mais educadas do que instruídas” era predominante, não havendo na opinião de muitos a necessidade de dedicar à mulher
informações que não tivessem relação direta com seu “destino primordial”, de mãe e esposa, bastando para isso uma moral sólida e bons princípios. (LOURO, 1997)

A educação das mulheres não considerava qualquer anseio pessoal, mas destinava-se à sua função social na educação das gerações futuras, sendo inclusive
justificada desta forma na primeira lei de instrução pública do Brasil, de 1827(BASTOS,1997). Entretanto, essa justificativa torna-se contraditória no ponto onde, no
papel de formadora de novos cidadãos e de transmissora dos primeiros conhecimentos, a instrução é fundamental. No final do séc. XIX, a instrução da mulher trona-se
uma necessidade com as transformações e modernização da sociedade.

A vinculação da mulher à ordem e progresso social proporcionou a inclusão das mulheres das camadas populares, devendo estas serem diligentes, honestas, ordeiras
e asseadas, pois a elas caberiam o controle familiar e a formação de novos trabalhadores e trabalhadoras. (KASSICK, 2008)

A formação religiosa cristã estava fortemente relacionada com a educação feminina da época, especificamente, o catolicismo. A moral religiosa era o fundamento da
educação social da mulher da época, ainda que em uma república onde Estado e a religião estivessem formalmente separados. Consequentemente, o princípio da
preservação da castidade como pureza e pudor feminino se estabelece com um ideal, e a maternidade como uma missão sagrada. Essa visão implica na constante
busca pela perfeição moral, aceitação de sacrifícios e atuação educadora dos filhos e filhas. (BRUSCHINI, 2013)

Na virada do século, novas disciplinas são inseridas no plano de educação feminina por ideal dos positivistas e cientificistas, que justificavam a agregação destas para
afastamento das superstições e incorporação de novidades da ciência, especialmente, as que se relacionavam com as ocupações femininas como puericultura,
psicologia e economia doméstica. (LOURO, 1997)

Mesmo com a introdução cientifica no currículo, o plano de educação feminina não deixava de ser estabelecido na ideia do que se entendia como feminismo, ou seja,
maternidade e matrimonio.

4. Cursos da Faculdade Pitágoras em Uberlândia- Polarização sexual das carreiras na Universidade

A Faculdade Pitágoras, objeto do presente artigo, é localizada na cidade de Uberlândia, segundo município mais populoso do estado de Minas Gerais. (IBGE,
2017), onde oferta atualmente mais de 15 cursos, que transitam desde à Área da Saúde às Exatas, Ciências Sociais Aplicadas, sendo um campus bastante
diversificado em relação à proposta de cursos superiores.

Afim de analisar a guetização sexual das carreiras na Universidade, o presente trabalho se limitou à averiguação de 07 cursos superiores dentre as dezenas
ofertadas pela Faculdade Pitágoras, sendo elas: Pedagogia, Engenharia Mecânica, Odontologia, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica e
CST em Logística.

O recorte temporal foi feito em relação aos aprovados nos vestibulares entre os anos de 2012 e 2017, incluindo os vestibulares de verão, assim como os de
inverno (àqueles que ocorrem no meio do ano, para preenchimentos de vagas no segundo semestre).
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Desta feita, começou-se a avaliar a quantidade exata de homens e mulheres aprovados nos cursos acima mencionados, como demonstrado a Tabela 1, Tabela 2,
Tabela 03, Tabela 04, Tabela 05 e Tabela 06

Tabela 1

Ano 2012
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 40 88,88 5 11,11 45
CST em Logíst. 15 60 10 40 25
Pedagogia 1 4 24 96 25
Eng. Mecânica 44 83,02 9 16,98 53
Psicologia 8 28,58 20 71,42 28
Eng. Civil 47 79,66 12 20,34 59
Arquit. E Urban. 000000 0000 000000 0000 Não havia em 2012

Tabela 02

Ano 2013
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 10 100 0 0 10
CST em Logíst. 1 20 4 80 5
Pedagogia 1 9,090 10 90,01 11
Eng. Mecânica 12 92,31 1 7,69 13
Psicologia 0 0 7 100 7
Eng. Civil 40 57,14 30 42,86 70
Arquit. E Urban. 000000 0000 000000 0000 Não havia em 2013

Tabela 03

Ano 2014
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 46 88,46 6 11,54 52
CST em Logíst. 09 42,86 12 57,14 21
Pedagogia 2 4 34 89,47 38
Eng. Mecânica 107 89,16 13 10,84 120
Psicologia 30 24,39 93 75,61 123
Eng. Civil 51 62,96 30 37,04 81
Arquit. E Urban. 13 39,39 20 60,61 33

Tabela 04
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Ano 2015
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 46 88,46 6 11,54 52
CST em Logíst. 2 50 2 50 4
Pedagogia 1 12,5 7 87,5 8
Eng. Mecânica 28 84,85 5 15,15 33
Psicologia 6 9,23 59 90,77 65
Eng. Civil 27 61,36 17 38,64 44
Arquit. E Urban. 18 33,96 35 66,04 53

Tabela 05

Ano 2016
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 12 85,71 2 14,29 14
CST em Logíst. 1 33,33 2 66,67 3
Pedagogia 2 11,76 15 88,24 17
Eng. Mecânica 19 90,47 2 9,53 21
Psicologia 13 20,31 51 79,79 64
Eng. Civil 32 61,36 23 38,64 55
Arquit. E Urban. 12 26,08 34 73,92 46

Tabela 06

Ano 2017
0000000000000 Homem % Mulher % TOTAL
Eng. Elétrica 13 86,67 2 13,33 15
CST em Logíst. 10 76,92 3 23,08 13
Pedagogia 1 3,57 27 96,43 28
Eng. Mecânica 39 95,12 2 4,88 41
Psicologia 1 4,76 20 95,24 21
Eng. Civil 36 41,62 25 57,38 61
Arquit. E Urban. 11 28,21 28 71,69 39

Assim, observa-se que em todos os anos, nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, o percentual de mulheres aprovadas permaneceu estável de
0% a 16,98%, predominando nestes territórios universitários, o contingente masculino.

No curso de Pedagogia, o gênero feminino ocupa inicialmente, quase a totalidade das cadeiras de aprovação (mais de 90%), porém a partir de 2014, uma tímida
aparição masculina se inicia, com quase 15% dos homens sendo aprovados entre os anos de 2014 a 2016. Em 2017 existe uma dominação extrema novamente
do público feminino, com a aprovação deste gênero em 96,43%.

Não tão drástico quanto à Pedagogia, o curso de Arquitetura e Urbanismo também é ocupado em sua maioria pelas mulheres, onde estas abrangem de 60,6% a
73,92% das listas de aprovação no Vestibular.

Na Psicologia, a ocupação feminina também ocorre de forma extrema, chegando no ano de 2013 a abrangerem 100% da aprovação.

Curiosamente, o curso de Engenharia Civil, que inicialmente possuía forte domínio masculino, foi abrindo espaço aos poucos para o contingente feminino,
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chegando no ano de 2017, a ocupar 57,38%, ao passo em que no ano de 2012, apenas 20,34% dos aprovados eram do sexo feminino.

Por fim, observa-se que o curso de CST em Logística varia em relação à dominação de ambos os gêneros. Observa-se por exemplo, que nos anos de 2012, 2015
e 2017, as mulheres ocupavam menos da metade das vagas de aprovação. Já nos anos de 2013, 2014 e 2016, a presença masculina que encontra-se retraída.

Desta feita, partindo destes dados, questiona-se: quais as motivações para tal formatação Após uma grande conquista das mulheres e sua introdução no mercado
de trabalho, através de movimentos feministas, o que justifica tantos cursos serem carentes da presença feminina, e outros não possuírem quase nenhuma
presença masculina É o que compreenderemos no capítulo a seguir.

5. Justificativas para a guetização sexual das carreiras nas Universidades

Que o ingresso das mulheres nas universidades têm aumentado consideravelmente nos últimos anos, não resta dúvidas. Porém, conforme constatado na pesquisa
feita na Faculdade Pitágoras, a formatação da ocupação feminina no território universitário tem ocorrido de maneira bastante heterogênea.

A justificativa para que em determinados cursos; como Psicologia, Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo; as mulheres representem uma participação superior à dos
homens, “se deve à associação destas carreiras com o gênero, onde os cursos se identificam com o perfil da mulher devido às características que lhe foram
atribuídas como sensibilidade, obediência, afetividade e compreensão”. (SANTOS, 2015) A Arquitetura por exemplo, é ligada ao hipotético talento natural que a
mulher teria, de ornamentar uma casa.

Sempre na história, homem e mulher exercem papeis distintos. A mulher geralmente tem a atribuição dos afazeres da vida doméstica, cuidando da família, de sua
casa e de seu marido, enquanto este usufruía de sua vida pública, laborando fora de casa. Tal costume prolongado durante toda a história, fez com que essa
forma de discriminação se valorizasse de modo diferente, não podendo se afastar da ordem estabelecida pelos estereótipos machistas. (SANTOS, 2015)

Em contrapartida, os cursos de engenharia, são tidos como “cursos voltados para homem”, tendo pouquíssima participação feminina, conforme observado na
pesquisa em tela. Santos(2015) destaca que assim formam-se os estereótipos quanto ao público de determinados cursos, onde os cursos de áreas tidos como
mais fáceis e didáticos são voltados para mulheres e cursos que exigem mais esforço físico e mental são voltados para homens. Tais paradigmas também são
uma forma de discriminação, onde estabelece o que é “profissão de mulher” e o que “profissão de homem” no mercado. (CARVALHO & CASAGRANDE apud
CARVALHO, 2008)

Além da problematização em relação às desigualdades de gênero no território universitário, Queiroz(2013) observou que apesar das mulheres já estarem
representadas, mesmo que em pequena proporção, no elenco universitário; o mesmo não pode ser dito em relação às mulheres mulatas e negras, ausentes na
maior parte das carreiras mencionadas, principalmente às Engenharias.

Bourdieu(2002) já definia profissão como “construção social, produto de todo um trabalho social de construção de um grupo e de uma representação dos grupos,
que se insinuou docemente no mundo social”, desta forma, construíram-se as relações de gêneros no âmbito das profissões.

Apesar de tal quadro de discriminação em relação ao gênero feminino, consegue-se identificar que os discursos que caracterizaram a esfera do privado, o mundo
doméstico como verdadeiro universo da mulher, estão gradativamente sendo rompidos (LOURO, 2008) por algumas mulheres que resolveram desbravar esse
território acadêmico, até então desconhecido pelo universo feminino. Conseguimos enxergar essa nova ocupação, ao analisarmos o crescimento do contingente
feminino no curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras, que em 2012 havia apenas 23,4% das mulheres aprovadas no vestibular, ao passo que em 2017,
ocupavam mais da metade das vagas. Acredito que tal crescimento se deu com maior ênfase na Engenharia Civil, devido aos holofotes atraídos para esse curso
após o “boom” econômico brasileiro, nos últimos 20 anos (Portal PINIweb, 2014), que alavancou consideravelmente o ramo da construção civil do nosso país,
contratando em massa profissionais formados em Engenharia Civil. Elevada demanda, acabou por ser um convite às mulheres a se ingressarem na respectiva
carreira.

Se por um lado, existe a “justificativa positiva”, que explique o motivo de existirem muitas mulheres em determinados cursos, é tão importante quanto também
entender o que justifica a ausência do sexo masculino em determinados cursos da pós graduação.

Conforme o estudo de caso na Faculdade Pitágoras, o sexo masculino se ausenta naqueles cursos, onde existe um contato direto com o ser humano, em que se
desprende um certo cuidado, zelo e sensibilidade, como é o caso da Psicologia e Pedagogia. Observa-se também uma grande ausência do público masculino no
curso de Arquitetura e Urbanismo, que apesar de possuir uma grande raiz no que diz respeito à construção civil, traz a ideia de “decorador de casa”, e de exigir
muito da criatividade. Talentos estes que se atribuem diretamente ao sexo feminino.

Nas poucas vezes em que os homens se matriculam nos cursos acima mencionados, que exige do futuro profissional, maior sensibilidade, cuidado, criatividade e
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zelo, os mesmos se deparam com comentários maldosos, com teor de crítica, no sentido de serem taxados como “homossexuais”. Ou seja, os próprios homens
acabam sendo vítimas do machismo velado socialmente. Isso porque sempre foram ensinados a não demonstrarem seus sentimentos, serem mais frios, deixar o
cuidado dos filhos para com as mulheres, entre outros discursos que ficaram sedimentados na consciência coletiva de nossa sociedade.

Desta feita, a entrada das mulheres no mercado de trabalho é frequentemente destacada como fator fundamental de um novo contexto, no qual personalidades
femininas menos identificadas com o mundo doméstico emergem e o desprendimento com a família tradicional brasileira se torna frequente. O papel da educação
formal como vetor de ampliação do universo de escolhas das mulheres também é fundamental para a compreensão dessa dinâmica, uma vez que instaura novos
desejos e constrangimentos, seja no campo familiar ou no mundo do trabalho. Apesar do desafio que ainda representa a análise da relação ou mesmo da possível
causalidade entre esses processos sociais, o papel central da escolarização como elemento explicativo ou vetor de mudanças importantes no campo das relações
simbólicas e de poder entre homens e mulheres é, em certa medida, uma questão consensual. (GUEDES, 2008)

6. Considerações Finais

Por fim, através do estudo exposto e da análise de dados obtidos no portal da Faculdade Pitágoras, conclui-se que o cenário vivido no Brasil pela mulher, possuiu
avanços em relação à sua inserção no curso superior e mercado de trabalho, porém tímidos em relação às ocupações em todos os espaços universitários.

O crescente número de mulheres que ingressam em Universidades tem sido maior que o número de homens, e isso se deve em grande parte, aos movimentos
feministas de 1° e 2° geração, que não motivaram apenas a criação de políticas públicas nesse sentido, mas serviram como gatilho para o início de uma mudança
da mentalidade coletiva, e consequentemente, dos discursos machistas velados, que justificavam preconceitos com fundamentos de cunho biológico.

Mesmo com os novos discursos, fruto dos movimento feministas, percebe-se no presente estudo, que a carreira estudantil ainda é muito ligada às questões de
gênero. Onde os cursos que exigem maior sensibilidade, criatividade, cuidado, zelo e delicadeza, do futuro profissional, são ocupados quase que exclusivamente
por mulheres.

Já àqueles cursos que exigem mais intelectualmente do profissional, por envolverem questões de geometria, mecânica, física, entre outras áreas relativas às
tecnologia, a contingencia maior é do público masculino. Porém, percebe-se nos últimos anos, uma ocupação tímida por parte das mulheres, nestas profissões.
Provavelmente relacionada à remodelação dos discursos velados em relação às carreiras profissionais.

Desta feita, conclui-se que, apesar de muito ter sido conquistado, longe estão as mulheres da verdadeira igualdade na ocupação dos territórios universitários,
apesar de sua grande inserção no ensino superior. É necessário que se tenha um desbravamento feminino dos cursos ocupados quase que integralmente pelo
gênero masculino.

Concomitantemente, é preciso que as ideias feministas continuem a ser inseridas na sociedade, afim de que a mesma possa encarar com naturalidade, a inserção
da mulher em todos os espaços e divisões do trabalho, sem que as mesmas se deparem com discursos patriarcais velados e carregados de preconceito. A
educação é uma ferramenta muito eficaz para a disseminação dessas ideias. Visto que apenas politicas publicas garantindo a igualdade de gênero, não são
suficientes para inserir as mulheres no mercado de trabalho, é também necessário que se mude a consciência coletiva da população que irá incluir essas
mulheres.
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