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RESUMO

As relações de trabalho seguem uma visão androcêntrica, geralmente associando trabalhos comerciais e produtivos com o gênero masculino e trabalhos domésticos, manuais e

decorativos com o gênero feminino, como podemos ler no texto “Protagonismo feminino no design – um resgate histórico em andamento” de Gisele Hissa Safar e Marcelina das

Graças de Almeida. Assim, identificamos a necessidade de desenvolver o tema na área de design, onde longo de sua história percebemos que as mulheres foram

constantemente omitidas do processo de criação de diversos projetos. Nosso objetivo é investigar se a situação da mulher no ensino e mercado de trabalho do design, se sofrem

discriminação, quais os cargos ocupados por elas, dentre outras hipóteses.

Assim sendo, lançamos um questionário online para colher informações de mulheres que se encaixem no perfil de estudantes, professoras ou trabalhadoras na área do design, e

entrar em contato com possíveis entrevistadas para a produção de um videodocumentário. Esse vídeo será baseado em perguntas que faremos para as voluntárias selecionadas,

que se encaixem no perfil acima citado, e posteriormente editar tais filmagens. Espera-se abordar temas como a situação do atual ensino de design em relação às mulheres,

protagonismo do gênero feminino no design, projetação para o público feminino, desigualdade salarial, condições de trabalho e estudo na área, crescimento da participação da

mulher no design em diversas áreas. Pretendemos voltar nosso foco para o mercado de design em Minas, logo, as filmagens serão realizadas em Belo Horizonte e região.

Com esse trabalho, esperamos explicitar as diferenças de oportunidade entre gêneros e assim, conscientizar a toda à comunidade sobre as diversas maneiras de preconceito

contra a mulher e buscar fomentar ações que levem à igualdade de gênero e respeito à mulher.
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