Situação de estudo
Uma jovem formou-se em um curso técnico em informática e foi fazer uma
entrevista de emprego. O entrevistador perguntou sua idade, se era solteira,
quanto ela gostaria de ganhar de salário, qual a sua formação para o cargo. Ao
final da conversa, ele perguntou se ela tinha filhos. Ela respondeu que morava
sozinha e tinha dois filhos: um menino com 3 anos e uma menina com 7. Ao
ouvir essas informações, o entrevistador respondeu que não poderia contratá-la
porque uma mulher muito jovem, solteira e com filhos seria um problema para
a empresa, alegando que crianças pequenas requerem cuidados da mãe que
poderiam fazer com que ela faltasse ao trabalho. Além disso, ele afirmou que o
salário que ela gostaria de ganhar era incompatível com o cargo disponível para
ela, de atendente, pois a empresa contratava apenas homens como técnicos em
informática, porque eles eram melhores em matemática já que pensavam de
maneira mais racional que as mulheres.
Vocês concordam com o entrevistador? Por quê?
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