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Nas últimas décadas a participação das mulheres no mercado de trabalho passou por 

marcantes transformações.  A presença feminina já pode ser percebida nos espaços 

públicos e em territórios, até então, exclusivos aos homens. A pesquisa que propomos 

trata da maternidade das mulheres que pilotam. A cabine de pilotagem altamente técnica 

foi, no Brasil, até meados da década de 1980 um espaço reservado aos homens. A 

investigação utiliza a metodologia da história oral obtida através de relatos de mulheres 

e homens que atuam como pilotos, possibilitando a compreensão da dimensão dos 

obstáculos superados, tais como: as barreiras do preconceito, as dificuldades da relação 

família-trabalho, a relação entre mãe-filho-aviação e a relação mulher-comando e 

hierarquia.  
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