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A maioria das carreiras pesquisadas no Google surge representada por imagens masculinas fotoomarmarques/getty images

Comoo
Google molda
a imagem
que temos das
profissões

Estudo internacional conclui

que motor de pesquisa
masculiniza as profissões

Alguma vez pesquisou a sua
profissão no Google? Que
imagem a representa, a de um
homem ou a de uma mulher?
Não, não é de todo irrelevante.
Pelo menos é o que defendem
os autores de um estudo que
acaba de ser divulgado pelo
Pew Research Center e que
analisa as representações de

género na carreira, a partir
dos resultados de pesquisa por
imagem gerados pelo Google.
A equipa de quatro investiga-
dores, liderada por Onyi Lam,
concluiu que os homens estão

sub-representados na imagem
que surge associada à maio-
ria das profissões no motor
de pesquisa, mesmo naquelas
onde as mulheres estão em
larga maioria no mercado la-
borai. Os especialistas alertam
para os riscos desta distorção
da realidade e defendem que
ela pode ser limitativa das es-
colhas profissionais das gera-
ções futuras.

Em 57% das profissões ana-

lisadas pela equipa de investi-
gadores, os resultados gerados
pela pesquisa de imagens no
Google são dominados por
homens quando a realidade
do mercado de trabalho é do-
minada pelas mulheres. Na
condução desta pesquisa, a
equipa do PEW utilizou um
algoritmo "calibrado e mo-
nitorizado" para analisar e
calcular a representação de

género nos resultados de pes-
quisa de imagens gerados pelo
motor de busca, em mais de
100 profissões. Depois, para
aferir a eventual distorção
da representação de género,
cruzou os resultados obtidos
com as estatísticas do Bureau
of Labor Statistics (BLS), o

departamento americano de
estatísticas do trabalho, so-
bre a distribuição de homens e

mulheres nas várias carreiras.
Do exercício resultou, além

da clara prevalência masculina
na representação da maioria
das funções, que "muitos dos



empregos onde as mulheres
surgem sub-representadas
nas imagens parecem refletir
alguns estereótipos sobre o ca-
rácter mais masculino da fun-

ção". Os investigadores citam
como exemplos as profissões
de contabilista, oficial de jus-
tiça e empregados de café/bar,
"onde há forte representativi-
dade feminina, mas que sur-
gem representadas nas pes-
quisas do Google por homens"

(ver infografia). O motor de
pesquisa também sub-repre-
senta as mulheres em funções
de direção ou de administra-
ção executiva (CEO).

Cenário é global

Ainda que a pesquisa condu-
zida pelo PEW possa parecer
direcionada para a realidade
americana — seja pela utiliza-
ção de termos de pesquisa em
inglês ou pela utilização dos da-
dos BLS sobre representação
— , os investigadores garantem
que ela é transversal e que o

mesmo tipo de distorção será
encontrado noutros países, ain-
da que com possíveis variações
nas percentagens. Sara Falcão
Casaca, professora associada
do Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, especialista
em questões de género e ex-
-presidente da Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Gé-

nero, admite que sim.
"Não obstante algumas ma-

trizes, a verdade é que em to-
das as sociedades se verifica o
fenómeno da segregação se-
xual vertical, que conhecemos

por 'teto de vidro': à medida
que a carreira profissional se
faz no sentido ascendente, as
mulheres vão estando cada
vez mais sub-representadas
e, frequentemente, ausentes

nos níveis mais elevados",
explica. Mesmo nos sectores
de atividade e nas profissões
socialmente tipificadas como
femininas, reforça, "são sobre-
tudo os homens que alcançam
os lugares de direção e chefia".

A literatura da especialidade
chama-lhe 'metáfora da escada
rolante de vidro'. "Há um teto

que trava ou impede a progres-
são na carreira das mulheres
e há mecanismos organizacio-
nais que facilitam e aceleram

a progressão no caso dos ho-
mens", explica acrescentando

que "olhando para o contexto
europeu, Portugal está entre
os países onde este fenómeno
mais se evidencia".

Mas tão ou mais importante

do que a distorção da repre-
sentação de género identifi-
cada é compreender porque
é que ela ocorre e qual a di-
mensão do seu impacto social.
Sem elementos que permitam
dissecar o critério-base pelo



qual o Google hierarquiza as

imagens, os investigadores ad-
mitem que "os resultados de

pesquisa refletem por um lado
as imagens que os media, em-
presas e utilizadores escolhem

para representar as profissões
e, por outro, as imagens que os

utilizadores mais consultam e

partilham".

Impactos sociais

Kim Parker, diretora de tendên-
cias sociais do PEW, argumenta
que "quando analisamos a for-
ma como o género é representa-
do nos novos cenários informa-
tivos, alcançamos pistas sobre
como é que esta representação
pode moldar a perceção que a
sociedade tem do papel da mu-
lher no trabalho". E da inves-

tigação resultaram evidências
de "esta distorção desencoraja
as mulheres de prosseguirem
dezenas de carreiras e aumenta
a discriminação e o assédio a
mulheres que já desempenham
essas funções".

Sara Falcão Casaca subs-
creve. "A realidade que nos
é reiteradamente apresenta-
da é aquela que lemos como
possível. Se apenas os homens

surgem associados a determi-
nadas profissões, ou a cargos
de poder nas mais variadas
profissões, a leitura que as jo-
vens fazem é de que há áreas
da vida social — atividades,
funções, lugares — que não são

adequadas para si, é de que
há profissões de mulheres e
homens, cargos de mulheres e

homens", lamenta.
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