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PRECONCEITO DE GÊNERO E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES NA 
ENGENHARIA CIVIL 

Caroline Urias Challouts
. 

RESUMO

O aumento do número de mulheres na engenharia civil (EC) não fez com que as 
barreiras encontradas por estas, nesse meio ainda majoritariamente masculino, 
acabassem. Ainda é observado que, na maioria das vezes, as mulheres não se 
encontram em posições de chefia nessa profissão ou até mesmo não vão para o 
mercado de trabalho. Considerando a relação entre preconceito/discriminação e 
adoecimento, evidenciada por estudos na área de saúde, o objetivo deste estudo é 
analisar se o quadro de preconceito vicenciado pelas engenheiras pode 
comprometer a saúde e qualidade de vida das mesmas. A metodologia fundamenta-
se na aplicação do questionário abreviado WHOQOL-bref o qual foi enviado pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA) às engenheiras associadas 
do Estado de São Paulo; a coleta de dados se deu via internet por meio do “Google 
Forms” (ferramenta para a confecção de formulários online). Os resultados apontam 
que há pouco interesse acerca do tema pelas engenheiras, além disso os 
questionários não confirmam a hipótese aventada pelo estudo, contudo não é 
possível afirmar com precisão se essas mulheres sofrem algum tipo de preconceito 
na profissão, levando ao comprometimento de sua saúde, visto que apenas com o 
questionário online não conseguimos fazer uma análise apurada da vida profissional 
dessas mulheres.   

Palavras-chave: Mulheres na Engenharia Civil. Divisão Sexual. Estigma e 
Preconceito. 

GENDER PREJUDICE AND QUALITY OF LIFE OF WOMEN IN CIVIL 
ENGINEERING 

ABSTRACT

The increase in the number of women in civil engineering (EC) didn’t make the 
barriers encountered by them, in this medium still mostly male, end. It is still 
observed that, most of the time, women are not in leadership positions in this 
profession or even don’t go to the labor market. Considering the relationship between 
prejudice/discrimination and illness, evidenced by studies in the health area, the aim 
of this study is to analyze whether the picture of prejudice biased by engineers can 
compromise the health and quality of life of them. The methodology is based on the 
application of the abbreviated WHOQOL-bref questionnaire which was sent by the 
Federal Council of Engineering and Agronomy (CREA) to the associated engineers 
of the State of São Paulo; data collection took place via the Internet through "Google 



Forms" (tool for making online forms). The results indicate that there is little interest 
on the subject by engineers, in addition the questionnaires don’t confirm the 
hypothesis suggested by the study, but it isn’t possible to accurately state whether 
these women suffer some kind of prejudice in the profession, leading to the 
commitment of their health, since only with the online questionnaire we couldn’t do 
an accurate analysis of the professional life of these women.
suffer any kind of prejudice in the profession, compromising their health, since Only 
with the online questionnaire can’t make an accurate analysis of the professional life 
of these women.

Keywords: Women in Civil Engineering. Sexual Division. Stigma and prejudice.
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a segunda metade do século XX, tem ocorrido no Brasil considerável 

aumento no número de matrículas femininas nos cursos de graduação na 

Engenharia Civil. Contudo, os dados não devem ser comemorados sem uma análise 

apurada, pois não há relação direta entre o número de mulheres que optam pela 

graduação e o pleno reconhecimento dessas profissionais no exercício da profissão. 

As engenheiras ainda ocupam número reduzido de cargos de comando e recebem 

menores salários do que os engenheiros (CHALLOUTS, GRANADO, SILVA, 2019; 

LOMBARDI, 2017).

 Essa desigualdade deve ser pensada como uma consequência dos 

estereótipos de gênero que vinculam as mulheres às profissões mais voltadas aos 

cuidados, como as de professoras e enfermeiras, antes que a profissões que exijam 

vigor, dinamismo e capacidade de comando, atributos erroneamente pensados 

como exclusividade do sexo masculino. 

Embora haja estudos discutindo essa dissimetria de oportunidades, a 

exemplo de Lombardi (207), já citada acima, defende-se que mais pesquisas sejam 

realizadas, considerando-se a importância do tema. Notadamente, é importante que 

esses estudos estejam atentos às narrativas femininas acerca dessas diferenças de 

gênero que, no âmbito profissional, lhes relega uma posição subalterna. 

Este estudo busca dar continuidade a uma pesquisa de Iniciação Científica, 

desenvolvida no transcorrer do ano de 2018 e intitulada “As novas configurações de 

gênero na Engenharia Civil” (CHALLOUTS, 2019). Naquela ocasião se buscou 

analisar se houve evolução no preconceito de gênero na engenharia, identificando-

se as barreiras que são colocadas às mulheres no exercício da profissão. 

Constatou-se que, embora o preconceito não se evidencie no âmbito do ingresso 

nos cursos, na hora do desempenho da profissão, há tendência de demarcação de 

espaços gendrados. A pesquisa empírica evidenciou que se espera que os homens 

fiquem nos campos de obras e as mulheres exerçam funções mais burocráticas nos 

escritórios (CHALLOUTS, 2019). 

A presente pesquisa, de caráter exploratório, de abordagem quali-quantitativa, 

propõe-se a aprofundar o tema da desigualdade de gênero na engenharia. 

Considerando-se os estudos atuais da área da saúde, evidencia-se haver relação 
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entre preconceito/discriminação e adoecimento. Levando ainda em conta que os 

dados empíricos da pesquisa supracitada validaram a existência do preconceito 

contra as engenheiras, o presente estudo busca agora analisar se esse fato pode 

comprometer a saúde e a qualidade de vida das mulheres.

Trata-se de um estudo que metodologicamente segue a abordagem dos 

estudos feministas e de gênero. O conceito de gênero é bastante utilizado nas 

ciências sociais e humanas, mas tem também sido validado em outras áreas de 

conhecimento. Trata-se, portanto, de uma ferramenta teórica de caráter 

interdisciplinar para referir-se às diferenças entre masculino e feminino a partir de 

uma análise que se baseia na cultura e na historicidade e não no aparato biológico. 

Se sexo está inscrito no corpo das pessoas, gênero, por sua vez, está inscrito na 

cultura (SCOTT, 1989). 

Nas últimas décadas, várias pesquisas têm analisado a discriminação e o 

preconceito de gênero, raça/etnia, classe social, entre outros, como elementos 

constituintes das relações humanas (CARVALHO 2013; FARO, 2011; LAGES, 2017; 

MASSIGNAN, 2019). Inicialmente os estudos estiveram mais centrados nas áreas 

de humanidades, mas, nas últimas décadas, pesquisadores da área de saúde 

passaram a incorporar o tema como cientificamente válido (MAKSUD, 2014). 

Ultrapassar a construção social acerca do adoecimento e a experiência individual do 

estigma é uma forma de garantir, à sociedade, acesso e atenção à saúde, não 

permitindo o descaso e agravo desta (MOTEIRO, VILLELA, 2013).

A hipótese aventada é de que a área de engenharia civil é marcada por 

estereótipos contra as mulheres como resultado do machismo presente na 

sociedade brasileira e de que tal situação pode comprometer a saúde emocional e a 

qualidade de vida das profissionais. Essas relações de poder que colocam as 

mulheres em locais de menor privilégio têm influência na saúde destas, visto que 

existe uma linha tênue que liga a discriminação e a saúde (RODRIGUES, 2015).

O número de mulheres ingressantes no curso de graduação em Engenharia 

Civil vem crescendo significativamente e essa situação faz com que muitos pensem 

não haver ou, pelo menos, ter acabado as desigualdades de gênero nessa área de 

atuação. Entretanto, conforme observado na pesquisa de Iniciação Científica 

supracitada (CHALLOUTS, 2019), por mais que no período da graduação as 
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mulheres não enfrentem significativos problemas de gênero, depois de formadas, 

normalmente, essas barreiras começam a aparecer.

O Censo de Educação Superior, realizado em 2017, no Brasil, evidenciou que 

o número de graduandas na Engenharia Civil foi de 105.651, enquanto o dos 

homens foi de 241.176. A engenharia foi a terceira profissão mais requisitada pelos 

homens no ano de 2017, perdendo somente para direito e administração. Já no 

ranking das mulheres, a engenharia se encontra em 12º lugar, precedida por 

profissões como pedagogia (primeira colocação do ranking), enfermagem, serviço 

social etc. (INEP, 2018).

Dados do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), referentes 

ao ano de 2017, a representação feminina na categoria de engenharia civil no 

conselho foi de 28,1% do total dos engenheiros com registro no órgão. Em números, 

foram registrados 20.813, sendo que 14.971 eram homens e 5.842 eram mulheres 

(MORENO, 2017).

Acredita-se que, embora as mulheres tenham conquistado espaço em locais 

anteriormente considerados masculinos, as mesmas ainda se mantêm em situações 

subalternas em relação aos homens, não alcançando, na maioria das vezes, cargos 

de chefia e maior prestígio. Essas barreiras, causadas pelas desigualdades de 

gênero, devem ser entendidas como formas efetivas de discriminação e 

preconceitos que podem afetar a qualidade de vida e de saúde das mulheres 

(CHALLOUTS, GRANADO, SILVA, 2019).

Metodologicamente, esta pesquisa é de abordagem mista, isto é, quali-

quantitativa. A coleta de dados será realizada via internet, por meio do “Google 

Forms” (ferramenta para a confecção de formulários online) e será enviada pelo 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CREA) às engenheiras civis 

associadas do Estado de São Paulo. Será utilizada a versão abreviada transcrita em 

português do WHOQOL-bref – Instrumento de Avaliação de Qualidade de vida da 

Organização Mundial da Saúde. 

O questionário apresenta 26 questões divididas em quatro categorias, sendo 

cada uma delas constituída por questões cujas respostas variam entre 1 a 5. Em 
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cada questão é conferido o significado dado aos números correspondentes às 

respostas. 

Buscando uma aproximação entre os dados já coletados e os novos dados 

que advirão dos questionários, a metodologia contemplará também a reanálise das 

entrevistas realizadas em 2018. As mesmas estão assim distribuídas: dois 

engenheiros civis, com 30 anos ou mais; dois engenheiros civis, com menos de 30 

anos; duas engenheiras civis, com 30 anos ou mais; duas engenheiras civis, com 

menos de 30 anos. Os dados qualitativos serão analisados na perspectiva da 

análise de conteúdo de Bardin (2016) e os quantitativos, por meio da escala Likert.

O projeto foi apresentado no Comitê de Ética do Centro Universitário de 

Maringá (UniCesumar), tendo recebido aprovação em setembro de 2019. Os 

questionários foram lançados em outubro de 2019.

Estudos que busquem desconstruir estereótipos e desigualdades de gênero 

estão sendo cada vez mais validados na atualidade, porque se entende que homens 

e mulheres têm direitos iguais que devem ser respeitados. Nesse aspecto, acredita-

se que o estudo poderá contribuir para que homens e mulheres tenham uma relação 

mais harmônica e respeitosa uns com os outros no âmbito profissional, consolidando 

uma cultura de paz e melhoria na saúde e qualidade de vida das mulheres que 

sofrem com as desigualdades de gênero.

2 DESENVOLVIMENTO 
2.1 GÊNERO E DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

A divisão sexual do trabalho tem como característica a separação dos 

trabalhos que se destinam aos homens, que se referem ao âmbito produtivo, e 

aqueles específicos para as mulheres e que estão diretamente ligados ao exercício 

reprodutivo. Dessa forma, o primeiro apresenta alto nível hierárquico, sendo 

valorizado e pago, enquanto o segundo, que se dá no âmbito doméstico, é 

desvalorizado e isento de pagamento (HIRATA, 2011). A concentração de mulheres 

em determinadas profissões, como humanidades, saúde, educação, é reflexo dessa 

cultura, com uma pré-definição do que é esperado do comportamento de mulheres e 

homens na vida acadêmica e profissional. Por sua vez, reservam-se aos homens as 
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profissões mais voltadas às áreas tecnológicas, como as engenharias (COSTA, 

2010). 

Definir uma pessoa a partir do seu pertencimento biológico é uma forma de 

limitar as suas possibilidades. Trata-se, na verdade, de uma denúncia já feita há, 

pelo menos, seis décadas, quando Simone de Beauvoir publicou a sua obra seminal, 

intitulada O segundo Sexo, em 1949.

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma 
que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho e o castrado que qualificam de feminino 
(BEAUVOIR, 1980, p.99).

Para se entender essas relações de poder, as quais são reflexos de relações 

sociais e patriarcais empregadas na sociedade, é importante conhecer melhor o 

conceito de gênero. Trata-se de um termo que surgiu primeiramente na área da 

saúde, nos anos 1960, e só mais tarde seria incorporado pelas ciências sociais 

(Spizzirri, Pereira, & Abdo, 2014). 

No campo das ciências da saúde, Robert Stoller, em 1968 no 
livro “Sex and Gender”, introduziu a palavra gênero para 
diferenciar do termo sexo, que estava tão somente associado 
às condições biológicas. O termo gênero começou a fazer 
parte do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 
Mentais (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana (APA), 
em 1994. O DSM-5 (2013) ampliou a visão sobre gênero 
e sexo: sexo refere-se tanto a masculino quanto a feminino, 
relacionado aos aspectos biológicos e de reprodução; gênero é 
utilizado para designar o papel social, menino ou menina, 
homem ou mulher e na maioria das pessoas relacionado ao 
sexo de nascimento

Como gênero é uma construção cultural e histórica, portanto, passível de 

mudanças, o movimento feminista logo se apropriou do conceito, por entender que 

ele contribuía para desvalidar o essencialismo (SILVA, 2014). De acordo com Joan 

Scott (1989, p.21), “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de 

significar as relações de poder”.
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Atualmente, é possível verificar crescente aumento do número de mulheres 

em áreas antes conhecidas como tipicamente masculinas, a exemplo das 

engenharias. Mas, esse aumento não fez com que elas fossem valorizadas da 

mesma forma que os homens (MORAES, CRUZ, 2018). Ainda são encontradas 

muitas barreiras que fazem com que profissionais do sexo feminino se encontrem 

em espaços subalternos aos dos homens no interior de muitas profissões. Uma 

delas, sem dúvida, é a engenharia civil, que ainda é predominantemente masculina.

A busca das mulheres por igualdade é uma reivindicação que tomou forças 

pelas contribuições do Movimento Feminista, um movimento social que busca 

direitos iguais para homens e mulheres em diferentes espaços, no trabalho, na 

educação e na vida pública, além disso luta para que as mulheres tenham poder 

sobre suas vidas e corpos (PINTO, 2010). 

Moreno (2014) define o feminismo como a capacidade de se elaborar 

questionamentos sobre o sexismo, colocando-se em discussão certas práticas 

sociais. Por meio das demandas propostas pelo feminismo e com base nos estudos 

de gênero, é possível problematizar as diferenças conferidas aos engenheiros e 

engenheiras. As discussões de gênero mostram que, na maior parte das 

sociedades, as mulheres e os homens têm papéis sociais previamente definidos, 

devendo-se considerar que aqueles reservados às mulheres são sempre os de 

menor prestígio (SILVA, 2014).

É por meio do Movimento Feminista que atualmente se podem ver mulheres 

ocupando seu espaço dentro da sociedade e conquistando cargos de trabalho que 

anteriormente eram preenchidos unicamente por homens. Um exemplo é a 

medicina, pois o número de médicas é cada vez mais expressivo, de acordo com a 

Demografia Médica Brasileira (2018). Contudo, apesar de a situação das mulheres 

frente aos seus direitos de inserção no mundo do trabalho ter apresentado visível 

melhora nos últimos tempos, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade e 

pode ser percebida notadamente no que diz respeito ao salário pago, de forma 

injustamente desigual, a homens e mulheres. De acordo com os dados do IPEA 

(2016), as mulheres brancas alcançaram pela primeira vez, em 2014, 70% da renda 

masculina, enquanto as mulheres negras alcançaram 40% deste mesmo valor. 

Nesse caso, o que fica evidenciado é que as mulheres negras sofrem um duplo 

processo de exclusão, por serem mulheres (preconceito de gênero) e por serem 

negras (preconceito de raça). Pode-se estender o pensamento e afirmar que, no 
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Brasil, a população negra é mais pobre, o que apontará para o preconceito de classe 

que também vitima essas mulheres, sendo uma  interseção de violação de direitos 

(CACCIAMALI, HIRATA, 2005).

A engenharia civil é marcada pela divisão sexual do trabalho. As atividades 

delegadas aos homens e mulheres nesse meio sofrem influência do que é 

considerado socialmente atividade masculina ou feminina. Em suma, as mulheres 

são encarregadas de atividades mais leves e que exijam características como 

cuidado e paciência (SILVA, 2012). 

Preconceito e discriminação baseados em gênero é uma violência contra as 

mulheres e, como toda violência, uma questão de direitos humanos e de 

comprometimento da saúde (SILVA et al. 2018). Promover a igualdade de gênero e 

o empoderamento das mulheres e meninas é uma das metas propostas pela ONU 

na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável entraram em vigor em janeiro 

de 2016 e suas metas consistem em um chamado global para ações de combate à 

pobreza, formas de proteger o planeta e garantia para que todas as pessoas vivam 

em condições de paz e prosperidade.  Em 2006, também a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (BRASIL, 2011), documento do Ministério da Saúde do Brasil, 

atentou para a necessidade de se empoderar meninas e mulheres como uma de 

suas metas prioritárias, a fim de se construir um mundo mais justo e mais humano e, 

consequentemente, mais saudável.

Por conta dessas características socialmente construídas que apontam quais 

são os atributos esperados pelas pessoas em função de seu sexo é que ocorre a 

denominada divisão sexual do trabalho. Desde crianças, tanto as meninas como os 

meninos são incentivados para assuntos diferentes. Enquanto os meninos são 

levados para uma área em que a tecnologia prevalece, às meninas são 

normalmente ensinadas brincadeiras em que desempenham o papel de cuidadoras 

dos filhos e das atividades da casa.

Segundo Yannoulas (2013), o estabelecimento de “profissões e ocupações” 

separadas por sexo participou da divisão entre os espaços públicos masculinos e 

privados femininos. Isso produziu, além de uma hierarquia sexista, o processo da 

subordinação das mulheres. A grande quantidade de mulheres em determinadas 
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profissões constitui a denominada Feminização de Profissões, processo o qual 

interliga o acesso massivo feminino em determinadas áreas de trabalho com a 

qualidade que é dada a estes. Profissões em que a quantidade de mulheres que se 

destaca é menos remunerada e de menor notoriedade frente à sociedade, por serem 

considerados trabalhos mais leves e com menor necessidade de conhecimento 

tecnológico (LIBERATO, ANDRADE, 2018).

Portanto, diante do exposto, conclui-se que a divisão sexual do trabalho é 

uma barreira que ainda está por ser vencida e superada, a fim de que as 

engenheiras civis, em particular, e as profissionais mulheres, em geral, se vejam 

valorizadas e dignificadas em suas trajetórias profissionais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para este artigo, foi encaminhado às engenheiras associadas ao CREA o 

questionário abreviado WHOQOL-bref, o qual ficou disponível na plataforma online 

durante o mês de outubro de 2019. Foram obtidas 15 respostas. Levando-se em 

consideração o número de respostas obtidas, é possível identificar a falta de 

interesse do tema na área da engenharia civil. 

Os dados foram obtidos por meio do questionário e foram devidamente 

analisados pelas questões que mais se aplicam aos objetivos deste estudo e 

representados através de gráficos, os quais estão dispostos no Anexo A.

O questionário foi respondido de forma anônima, não sendo necessário 

também que as mulheres identificassem sua idade. Das 15 engenheiras que 

disponibilizaram seu tempo para responder ao questionário online, 46,7%, ou seja, 

sete das 15 mulheres, consideram ter boa qualidade de vida. 

A segunda questão buscou identificar o quão satisfeitas com sua saúde as 

engenheiras se encontram, e averiguou-se que 53,3% das mulheres encontram-se 

satisfeitas; 20% se declararam nem satisfeitas e nem insatisfeitas; 13,3% estão 

insatisfeitas; e 13,3% se disseram muito insatisfeitas. 

As engenheiras também foram questionadas sobre a média em que suas 

dores físicas as impedem de fazer o que necessitam e apenas três das entrevistas 

afirmaram que era um impedimento pertinente em suas vidas, enquanto as demais 

disseram passar bem pouco ou nada por esse tipo de incômodo. Quando 
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questionadas se necessitavam de algum tratamento médico para levarem suas vidas 

diárias, 20% disseram não precisar de nada, 46,7% disseram necessitar muito 

pouco e as demais afirmaram precisar e não descartaram a necessidade do 

acompanhamento médico; destas, apenas uma engenheira disse carecer 

extremamente de tratamento médico.

A próxima questão trata do quanto as engenheiras aproveitam a vida. Essa é 

uma questão importante, porque, como já discutido anteriormente, a mulher ainda é 

a maior responsável pelas atividades domésticas e de cuidado com os filhos, e esta 

carga horária de trabalho extendida faz com que sobre pouco tempo para a ela ter 

atividades cujo único objetivo é o lazer. Pelo fato de não se conhecer exatamente a 

realidade em que vivem as entrevistadas, como, por exemplo, se elas moram com 

alguém ou se têm filhos, fica difícil fazer uma reflexão mais aprofundada dessa 

pergunta, mas o que mostram os dados é que 60% das engenheiras entrevistadas 

consideram aproveitar “mais ou menos” suas vidas. Além disso, foi abordado, nos 

questionários, em que medida as engenheiras têm oportunidades de fazer uma 

atividade de lazer e apenas 26,7% responderam tê-las.  

Ainda atrelado a questões da jornada extendida de trabalho das mulheres, as 

engenheiras foram questionadas se têm energia suficiente para seu dia a dia, 46,7% 

dizem ter uma energia média, 26,7% afirmam ter muito pouco e 26,7% respondem 

ter muita energia. Também se questionaram as engenheiras acerca do sono: 33,3% 

delas se consideram satisfeitas com seu sono; 26,7%, muito satisfeitas; 26,7%, nem 

satisfeitas e nem insatisfeitas; e 13,3%, insatisfeitas.

Buscou-se analisar o rendimento das engenheiras no mercado de trabalho e 

identificou-se que 60% consideram que o dinheiro que elas ganham é suficiente para 

atender às suas necessidades; 20%, muito suficiente; e 3%, muito pouco ou nada 

suficiente. A diferença salarial, como discutido acima, ainda é uma das marcas da 

desigualdade de gênero na atualidade.

A respeito de como está a capacidade das engenheiras para suas atividades 

diárias e para o trabalho, 73,3% das entrevistadas encontram-se satisfeitas. No 

tocante às suas satisfações consigo mesmas, 46,7% encontram-se satisfeitas; 40%, 

nem satisfeitas e nem insatisfeitas; e 13,3%, insatisfeitas.

Finalizado o questionário, foi abordado com que frequência as engenheiras 

civis têm sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade e 

depressão.  Entre as respostas obtidas, 6,7% das entrevistadas afirmam passar por 
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isso muito frequentemente; 33,3%, frequentemente; 26,7%, sempre; 26,7%, algumas 

vezes; e o restante nunca passou por isso.

3 CONCLUSÃO

Os questionários evidenciaram que a hipótese aventada, qual seja, que a 

desigualdade de gênero na profissão seria um elemento comprometedor da 

qualidade de vida das engenheiras civis, não se confirmou. As respostas apontaram 

que as engenheiras têm boa qualidade de vida. Nesse aspecto, não se sabe se elas 

sofrem preconceito de gênero ou se não o identificam. De todo modo, o que a 

pesquisa empírica mostra é que isso não parece ser um elemento comprometedor 

da saúde.

Contudo, o mesmo fato ocorreu na pesquisa realizada em 2018, quando as 

engenheiras relataram nas entrevistas que não sofriam discriminações de gênero, 

mas o aprofundamento das narrativas deixava evidenciar, sublinearmente, várias 

situações de preconceitos. É necessário considerar que o machismo não está 

presente apenas no imaginário dos homens, mas também nas mulheres, fazendo 

com que elas também validem certas situações de opressão contra si mesmas e, 

portanto, não as identifiquem como violência de gênero.

Além disso, apenas 15 mulheres responderam ao questionário, demonstrando 

o pouco interesse das engenheiras quando se trata da abordagem de questões de 

feminismo, gênero e direitos das mulheres, não permitindo uma abordagem mais 

ampliada do tema em discussão.

Conclui-se, assim, que o tema continua em aberto. Dada a sua importância, 

espera-se que outros estudos sejam feitos e novas possibilidades interpretativas 

surjam no futuro.

ANEXO A
Gráfico 1 – Qualidade de vida das engenheiras civis
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 2 – Quão satisfeitas estão as engenheiras civis com sua saúde

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 3 – Em que medida as engenheiras civis consideram que sua dor física as impede 
de fazer o que necessitam 

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 4 – Quanto as engenheiras civis necessitam de tratamento médico para levarem 
suas vidas diárias
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 5 – O quanto as engenheiras civis aproveitam a vida

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 6 – Em que medida as engenheiras civis têm oportunidades de atividades de lazer

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 7 – Energia das engenheiras civis para seu dia a dia
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 8 – O quanto as engenheiras civis se consideram satisfeitas com seu sono

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 9 – Satisfação das engenheiras civis quanto a seu salário

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 10 – Quão satisfeiras as engenheiras civis estão com suas capacidades de 
desempenhar as atividades do dia a dia
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 11 – Quão satisfeitas as egenheiras civis estão com sua capacidade para o trabalho

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 12 – Quão satisfeitas as engenheiras civis estão com elas mesmas

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Gráfico 13 – Com que frequência as engenheiras civis têm sentimentos negativos tais como 
mau humor, desespero, ansiedade e depressão
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para este artigo foi utlizada a versão abreviada transcrita em português do 

WHOQOL-bref – Instrumento dem Avaliação de Qualidade de vida da Organização 

Mundial da Saúde, o qual foi encaminhado as engenheiras associadas ao CREA 

após aprovação da CEP em setembro de 2019. O questionário ficou disponível na 

plataforma online durante o mês de outubro de 2019.

O intuito do questionário foi de entender como as engenherias civis se setem 

a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida que podem 

sofrer interferências por conta da desigualdade de gênero que ainda permeia o 

campo de trabalho em que atuam. 

Na hora do preenchimento do questionário, as engenheiras circulavam o 

número que melhor correspondia com a resposta.

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia cada 
questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 

muito ruim Ruim nem ruim nem 
boa boa muito boa

1
Como você 

avaliaria sua 
qualidade de vida?

1 2 3 4 5
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muito 
insatisfeito

Insatisfeit
o

nem satisfeito 
nem 

insatisfeito

satisfeit
o

muito 
satisfeito

2
Quão satisfeito(a) 
você está com a 

sua saúde?
1 2 3 4 5

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas.

Nad
a

muito 
pouco

mais ou 
menos

bastant
e

extremament
e

3

Em que medida você acha 
que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 

precisa?

1 2 3 4 5

4
O quanto você precisa de 

algum tratamento médico para 
levar sua vida diária?

1 2 3 4 5

5 O quanto você aproveita a 
vida? 1 2 3 4 5

6 Em que medida você acha 
que a sua vida tem sentido? 1 2 3 4 5

7 O quanto você consegue se 
concentrar? 1 2 3 4 5

8 Quão seguro(a) você se sente 
em sua vida diária? 1 2 3 4 5

9
Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, atrativos)?
1 2 3 4 5

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 
de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.

nad
a

muito 
pouco

médi
o

muit
o

completament
e

1
0

Você tem energia suficiente para 
seu dia-a- dia? 1 2 3 4 5

1
1

Você é capaz de aceitar sua 
aparência física? 1 2 3 4 5
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1
2

Você tem dinheiro suficiente para 
satisfazer suas necessidades? 1 2 3 4 5

1
3

Quão disponíveis para você estão 
as informações que precisa no 

seu dia-a-dia?
1 2 3 4 5

1
4

Em que medida você tem 
oportunidades de atividade de 

lazer?
1 2 3 4 5

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

muito ruim ruim nem ruim
nem bom bom muito 

bom

1
5

Quão bem você é 
capaz de se 
locomover?

1 2 3 4 5

muito 
insatisfeito

Insatisfeit
o

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito

satisfeit
o

Muito 
satisfeito

1
6

Quão satisfeito(a) 
você está com o seu 

sono?
1 2 3 4 5

1
7

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 

capacidade de 
desempenhar as 
atividades do seu 

dia-a-dia?

1 2 3 4 5

1
8

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
capacidade para o 

trabalho?

1 2 3 4 5

1
9

Quão satisfeito(a) 
você está consigo 

mesmo?
1 2 3 4 5

2
0

Quão satisfeito(a) 
você está com suas 
relações pessoais 
(amigos, parentes, 

1 2 3 4 5
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conhecidos, 
colegas)?

2
1

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 

vida sexual?
1 2 3 4 5

2
2

Quão satisfeito(a) 
você está com 

o apoio que você 
recebe de seus 

amigos?

1 2 3 4 5

2
3

Quão satisfeito(a) 
você está com 

as condições do local 
onde mora?

1 2 3 4 5

2
4

Quão satisfeito(a) 
você está com o 
seu acesso aos 

serviços de saúde?

1 2 3 4 5

2
5

Quão satisfeito(a) 
você está com
o seu meio de 

transporte?

1 2 3 4 5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas.

nunc
a

Algumas 
vezes

freqüentement
e

muito 
freqüentemente

sempr
e

2
6

Com que 
freqüência você 
tem sentimentos 

negativos tais 
como mau humor, 

desespero, 
ansiedade, 
depressão?

1 2 3 4 5


