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Introdução 

 

O século XIX é caracterizado por um modesto avanço no acesso de mulheres às 

atividades científicas. Apesar da criação de colégios femininos, elas permaneceram à 

margem de uma atividade que se profissionalizava cada vez mais. Na segunda metade 

do século XX, as mudanças de fato se iniciam, impulsionadas pela necessidade 

crescente de recursos humanos, pelo movimento de liberação feminina e pela luta por 

igualdade de direitos entre homens e mulheres (LETA, 2003). Porém o acesso das 

mulheres e a equidade de gênero nas ciências ainda não aconteceu plenamente no início 

do século XXI, pois apenas um pequeno contingente delas de fato participa desse 

campo em geral, sendo ainda menor sua presença nas chamadas ciências duras – 

ciências exatas, engenharias e tecnologia. Persistem obstáculos que as impedem de 

ingressar e contribuir na produção do conhecimento científico e tecnológico (CABRAL e 

BAZZO, 2005), invisibilizando suas contribuições quando incluídas nesse campo, de forma 

que o conhecimento e o trabalho permanecem gendrado (CARVALHO e RABAY, 2013). 

Segundo Leta (2003), uma das primeiras pesquisas publicadas em periódico 

científico sobre as mulheres na ciência, no ano 1965, na Science, discutia a baixa 

participação de mulheres em atividades de Ciências e Tecnologia nos Estados Unidos, 

nas décadas de 1950 e 1960. Sua autora, Alice Rossi, afirmava que a explicação estaria 

ligada aos seguintes fatores: maternidade e casamento, influência dos pais na escolha 

da carreira, e incompatibilidades ou diferenças de cunho biológico e/ou social entre 

homens e mulheres. Ela também fez uma comparação entre cientistas segundo o sexo, 

destacando que em geral as mulheres tinham desempenho/produtividade inferior, menor 
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acesso aos altos cargos acadêmicos, obtinham recursos menores para pesquisa e salários 

mais baixos (LETA, 2003). Esse quadro não era diferente em outros países e tem 

mudado lentamente desde então. 

Ainda de acordo com Leta (2003), a expansão da ciência e da comunidade 

científica é recente no Brasil, ocorrendo no final dos anos de 1960, com a edição do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. A participação das mulheres 

brasileiras na ciência aumenta nos anos de 1980 e 1990, a partir do acesso massivo 

delas à educação superior a partir da década de 1970 (BELTRÃO e ALVES, 2009).  

Desde a década de 1990 a Unesco tem desenvolvido estudos, atividades e 

conferências a fim de contribuir com a inclusão e impulsionar o progresso das mulheres 

nas ciências e tecnologias. Contudo, Carvalho (2015; 2014a) aponta uma escassez de 

pesquisas sobre relações de gênero na universidade, tanto na literatura brasileir a como 

internacional. Em revisão de literatura realizada pela autora, ela destaca que as 

pesquisas disponíveis em língua inglesa apresentam as seguintes constatações:  

 
A persistência do ‘cano que vaza’ (leaky pipeline), a evasão de 
mulheres ao longo da formação e inserção profissional) e do ‘teto de 
vidro’ (glass ceiling), a não progressão de mulheres aos níveis mais 
altos da carreira) em todos os contextos em que tem se pesquisado o 
tema, especialmente nos campos masculinos (GONZÁLEZ e 
MARRERO, 2010; BURGER et al., 2010), mas não exclusivamente 
neles, pois ‘o teto de vidro’ existe nos campos femininos também. 
Blickenstaff (2005) prefere denominar esse fenômeno de filtro de 
gênero (gender filter). (CARVALHO, 2015, p.2) 

   

Mesmo com a inclusão das mulheres no ensino superior e na pós-graduação, as 

relações de desigualdade de gênero continuam condicionando as culturas acadêmicas  

(mais ou menos inclusivas da diversidade) e influenciando as carreiras e a produção das 

docentes e discentes. A reprodução do fenômeno da sexualização ou gendramento 

permanece, ocorrendo uma escassa presença de mulheres nas ciências duras, 

principalmente (CARVALHO, 2014b). 

Este recorte de pesquisa financiada pelo CNPq (CARVALHO, 2014b), foi realizado 

com seis alunas do curso de Engenharia Mecânica (EM) de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES) nordestina, que ingressaram em 2012.1. As entrevistas aconteceram em mais 

de um momento, logo após o ingresso e cinco anos depois. A escolha do curso justifica-se por 

ser o que tem a maior representatividade masculina na área de Ciências Naturais, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (CTEM). O objetivo do texto é apresentar a trajetória acadêmica 
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dessas alunas, a partir do currículo Lattes e suas experiências e perspectivas através das 

entrevistas, a fim de compreender como ocorrem as relações de gênero nesse contexto 

acadêmico. Ao longo da análise dos dados, apontamos pesquisas com resultados semelhantes 

aos nossos em outra região do país, ilustrando as dificuldades e barreiras enfrentadas pelas 

mulheres na área de CTEM e, em especial, nas engenharias. 

 

As Mulheres nas Engenharias 
 

No Brasil a representatividade feminina em 2011 nos cursos de Engenharia Mecânica 

e Metalúrgica era 9,3% (INEP, 2013). Na IFES pesquisada, as matrículas de alunas em 

Engenharia Mecânica (EM) eram 4% em 2005 e 9,4% em 2011. No período letivo de 2016.2 

elas perfaziam 11% da matrícula total. Em 2017.1 no total de 522 matrículas ativas 68 são 

discentes mulheres que correspondem a 13%. 

Pesquisando a mesma IFES, Carvalho e Rabay (2013) registraram que o curso de EM 

era o mais masculino de todos, tendo se formado entre 2001 a 2010 apenas 16 mulheres de 

281 graduados, existindo anos como 2002 e 2009 em que não se formou nenhuma mulher. 

Sobre a baixa presença feminina na ciência e tecnologia, Carvalho e Sobreira (2008) 

apontam que as mulheres continuam invisibilizadas, mesmo quando se destacam e são 

produtoras de ciência e se utilizam de tecnologias. Segundo as autoras, já na infância, somente 

os meninos são incentivados para o manuseio dos equipamentos técnicos. Dessa forma, vai se 

constituindo uma divisão entre homens e mulheres no mundo social, que é naturalizada e que 

tende a se refletir nas escolhas acadêmicas e profissionais.   

De acordo com Silva (2008), a ciência tem se caracterizado como masculina, 

uma vez que esse campo historicamente é ocupado pelos homens.  Para que mais 

meninas e mulheres se interessem pela área de CTEM Cabral e Brazzo (2005) argumentam 

que é preciso recuperar a história das cientistas do passado, visibilizar a produção feminina 

atual e promover mudanças nos currículos em contraposição ao androcentrismo.  

Em pesquisa realizada por Alencar e Fleith (2008), com estudantes do 4º, 5º e 6º 

semestre das Engenharias (Civil, Mecatrônica, Elétrica, Mecânica e de Redes), em 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, as autoras identificaram que tanto homens 

como mulheres apontam barreiras mais frequentemente enfrentadas pelas mulheres. Além 

disso, destacam especialmente uma repressão social que atinge as mulheres, fruto do 

ambiente machista, que ainda predomina em nossa sociedade, dificultando uma maior 

expressão da criatividade nas mulheres, e a maior falta de oportunidade ou de tempo (visto 
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que elas exercem a dupla jornada). Essa repressão social vai se refletir na atuação 

profissional, como visto na pesquisa de Faulkner (2007): na análise de relatos de engenheiras 

em atuação, em um site, elas afirmam que são inicialmente vistas como mulheres e só em um 

segundo momento como profissionais, ou seja, engenheiras. 

 

Trajetórias e perspectivas das alunas 
 

Perfil 

Em dezembro de 2012, foi aplicado um questionário e realizado um grupo focal junto 

às seis alunas do curso de Engenharia Mecânica (EM), identificadas de A1 a A6, que 

ingressaram no período 2012.1 em uma IFES nordestina, sobre suas percepções das relações 

de gênero na vida acadêmica e seus planos profissionais e pessoais após a graduação. Na 

ocasião, todas tinham 18 anos, menos A2, que tinha 20 anos. Três se autodeclararam brancas, 

duas pardas e uma negra (A2).  

Metade delas, A1, A2 e A4, ingressaram por cota (para estudantes negros, indígenas e 

oriundos de escola pública). A1 tinha pai comerciante informal e mãe desempregada; A2 era 

filha de professores da educação básica; A3 tinha pai engenheiro elétrico e mãe professora de 

educação física; o pai de A4 era motorista e a mãe técnica de enfermagem; o pai de A5 não 

conseguiu concluir o curso superior de Administração e era bancário, enquanto sua mãe 

concluiu Letras e era professora; o pai de A6 era arquiteto e professor universitário, e a mãe 

engenheira elétrica e professora de matemática de instituto tecnológico. As cinco alunas cujas 

mães trabalham expressaram admiração pelo seu engajamento profissional. 

 

Escolha do curso e percepção sobre a escassez de mulheres 

Todas declararam ter escolhido EM pela facilidade em Matemática e gosto por 

máquinas e motores. A6 se diz “apaixonada por Matemática”. Todas também se declararam 

satisfeitas com o curso no final do primeiro ano, porém A6 ainda estava em dúvida quanto à 

escolha (posteriormente se transferiu para Matemática). 

Explicaram o baixo interesse feminino pela EM pelo condicionamento cultural. A3 

acredita “que seja pela falta de interesse de algumas mulheres com relação às 

máquinas/engenharia, e pelo fato de já existir uma relação histórica ligando o homem à 

máquina”. Segundo A5, “como EM é um curso normalmente associado a carros e graxa, eu 

acredito que as mulheres não têm a curiosidade de pesquisar mais sobre ele, muito menos 

escolher como uma carreira profissional”. Contudo, notou que “as mulheres [alunas do curso] 
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se envolvem mais que os homens. Proporcionalmente participam mais dos projetos e a atual 

presidente do centro acadêmico é uma mulher”. Na mesma linha, A6 refletiu: “Há uma ideia 

de que as mulheres se interessam mais pela área de ciências humanas, enquanto que os 

homens se interessam (e são melhores) em ciências exatas. Não acho que seja verdade, mas a 

repetição, consciente ou não, desse pseudo-fato deve criar bloqueios nas meninas na hora 

delas escolherem os cursos”.  

As falas das discentes são contempladas por Saraiva (2005, p.24) quando aponta que 

desde cedo as meninas aprendem que não tão boas “para o raciocínio abstrato, para o trato 

com o mundo da produção, para liderança e para tomadas de decisão”. Entretanto, quando 

escolhem cursar engenharia, elas enfrentam o desafio de vencer as próprias limitações, ou 

seja, ocorre um processo de ressignificação de si e dos papeis dicotômicos que são 

construídos ao longo dos anos pela escola, família e mídia. 

Quando questionadas sobre preconceitos, vivenciados no curso, as alunas relatam não 

ter sido objeto de preconceito por serem mulheres, ou presenciado episódios de discriminação 

de gênero, embora, segundo A3, no trabalho de oficina do seu projeto as mulheres não eram 

“tão cobradas quanto os homens, por envolver tarefas em que é necessária maior força física”.  

Sobre isso, Carvalho e Sobreira (2008) lembram que cada dia menos necessitamos desse 

esforço físico, visto que ele tende a ser substituído pelas tecnologias, ou seja, os próprios 

engenheiras estariam trabalhando por tecnologias que dispensam o esforço físico, mas ao 

mesmo tempo recusam a presença da mulher no trabalho coletivo/colaborativo, ou no caso 

relatado por A3, as tratam com condescendência.  

 

Perspectivas profissionais no início do curso 

Todas as alunas de Engenharia Mecânica eram otimistas quanto às perspectivas 

profissionais e oportunidades de trabalho na área, e desejavam um emprego fixo, em empresa 

privada ou pública, com renda estável. A1, A2 e A4 enfatizaram o pronto ingresso no 

mercado de trabalho e a estabilidade financeira, ratificando o que apontam Huff e Koppe 

(2016) sobre a carência de profissionais qualificados na área das ciências exatas ter 

despertado “o interesse das mulheres para profissões que oferecessem melhores oportunidades 

de emprego, com salários mais elevados” (p.8). 

Exceto A6, que declarou pretender “fazer mestrado e doutorado e depois seguir para a 

área de pesquisa”, nenhuma delas contemplava a carreira acadêmica no início. A3 afirmou: 

“Quando me formar, pretendo me especializar ou começar um mestrado na área que vou 
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escolher e começar, juntamente, a trabalhar. Não pretendo seguir carreira de professor. No 

futuro espero estar bem sucedida, em um cargo significativo, de liderança, gostar do meu 

trabalho e pesquisar e oferecer novas ideias e produtos para o bem estar da sociedade”. 

Apenas três delas mencionaram casamento e filhos. A6 declarou: “Espero casar ou 

morar junto. Atualmente eu não gosto muito de crianças (...) mas provavelmente vou ter um 

ou dois filhos”. A4 projetou “ter um emprego fixo, com renda estável, na área de pesquisa da 

Petrobrás ou em uma montadora automobilística. Pessoalmente me vejo com uma família 

formada e filhos”. Também A5 incluiu casamento junto com sucesso profissional em seus 

planos: “Tenho grande interesse na área de Energias, espero estar trabalhando com algo 

relacionado a isso, ter um emprego fixo, ser uma pessoa bem-sucedida e respeitada 

profissionalmente. Pessoalmente espero constituir uma família e manter um contato frequente 

com meus pais e irmã”.  

 

Cinco anos depois... 

Em fevereiro de 2017 buscamos re-entrevistar as alunas e descobrimos que a turma se 

dispersara. Apenas A4 pretendia se formar em 2016.2, nos cinco anos regulares. Das demais, 

A6 tinha migrado para o curso de Matemática no terceiro período; A3 e A5 se atrasaram um 

ano, por terem participado do Programa Ciências sem Fronteiras; e A1 e A2 também se 

atrasaram por perderem disciplinas. As quatro provavelmente se formarão em 2017.2, no ano 

de 2018, devido ao calendário de greve. 

Segundo entrevista com A3, ela nunca teve uma professora de Engenharia Mecânica 

mulher, só uma professora de Matemática e outra de Química no primeiro ano. Atualmente, 

cursa Ergonomia e Segurança Industrial com professoras do Departamento de Engenharia de 

Produção. Contou que se sentiu incluída, embora no início fosse vista como “Patricinha” e 

tivesse de provar que era boa aluna. Considerava o tratamento igualitário, porém recordou um 

episódio problemático do ponto de vista das relações de gênero: 

 

No período passado a gente foi apresentar um trabalho, justamente nós 

quatro, um grupo só de mulheres, a gente tirou a nota máxima, 9,5. Foi aí 

que os meninos falaram que o professor estava babando a gente, sabe? Ele é 

um professor bem bruto, bem grosso... aí ficaram falando...” [risos].   

 

Esse episódio envolvendo as meninas é observado também na pesquisa de Carvalho e 

Sobreira (2008), que entrevistaram estudantes de ambos os sexos de uma universidade 

tecnológica no sul do Brasil e constataram que eles e elas têm uma visão das mulheres como 
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mais dedicadas e esforçadas, pois necessitam estar provando a todo tempo que são tão boas 

quanto seus colegas homens.  

Tanto A3 quanto A4, mudaram suas perspectivas profissionais e consideram seguir 

carreira acadêmica quando se formarem. “A gente espera conseguir um programa de trainee 

logo, assim que se formar, se o mercado estiver bem, não do jeito que está, mas se não, a 

gente pensa, eu e as outras, na carreira acadêmica também”. Todas querem fazer mestrado, 

porém fora, pois segundo A3 “pensamos que o curso daqui precisa de mais estímulo, 

professores melhores que estimulem e incentivem”. Ela fala da necessidade de ir à indústria 

antes de seguir a carreira docente, pois percebe que seus professores têm essa deficiência em 

articular teoria à prática.  

Foram localizados os currículos Lattes de todas as alunas, exceto A1. A4, A5 e A6 

(embora em outro curso e outra instituição de ensino superior) são as únicas que participaram 

ou participam de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou extensão. A5 é a única com 

trabalhos apresentados em eventos. Os currículos Lattes de A2 e A3, desatualizados, não têm 

informações sobre desenvolvimento de atividades acadêmicas, mesmo que a última, junto 

com A5, tenha participado do Programa Ciência sem Fronteiras, através do qual fizeram 

intercâmbio na França. O currículo recentemente atualizado, já em novembro do corrente ano, 

foi o de A5. Os demais foram atualizados entre 2013 e 2015.  

 

Considerações finais 
 

Mesmo com acesso amplo à educação superior, o número de mulheres nas áreas de 

CTEM ainda cresce lentamente, e a equidade de gênero ainda não aconteceu plenamente,  

na formação profissional. Nesse contexto, destaca-se a Engenharia Mecânica (EM), um 

dos cursos com menor presença feminina. Na Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) 

nordestina, lócus de nossa pesquisa, a inclusão feminina na EM vem crescendo lentamente de 

4% em 2005 para 13% em 2017. 

Na lista fornecida em novembro de 2017 pela coordenação do curso de Engenharia 

Mecânica da IFES pesquisada constam 61 ingressantes no período de 2012.1, sendo 13 pelo 

ENEM/SISU, 44 por vestibular, 1 por transferência e 3 já graduados. Atualmente, segundo 

essa lista, existem 22 estudantes com status de matrícula cancelada, 4 trancados, 33 ativos e 

apenas dois (do sexo masculino) com o curso concluído no período 2016.2, portanto em cinco 

anos. Dos ativos, cinco são formandos do semestre atual, 2017.1, entre os quais uma das seis 

alunas entrevistadas. 
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Portanto, das seis alunas que ingressaram em 2012.1, que correspondiam a 9,83% da 

turma, A4 será a primeira a concluir em 2017.1, Ela informou não ter conseguido concluir seu 

trabalho final para colar grau de 2016.2. A1 e A2 estão desblocadas. A3 e A5 fizeram 

intercâmbio e, por esse motivo, terminarão em 2017.2 (em 2018, devido ao calendário de 

greve). A6 transferiu para o curso de Matemática, desistindo da Engenharia Mecânica. 

A permanência da escassez de mulheres nas Engenharias é um problema persistente, 

que requer políticas de intervenção curricular desde a educação básica e de ação afirmativa na 

educação superior. Existe um reconhecimento crescente de que a diversidade cultural 

(incluída a de gênero) é fundamental para o desenvolvimento social, econômico, cientifico e 

para a criatividade e inovação.  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) lançou a Estratégia Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) 2016-2019, com o objetivo colocar o Brasil entre 

os países com maior desenvolvimento em CT&I; aprimorar as condições institucionais para 

elevar a produtividade a partir da inovação; reduzir assimetrias regionais na produção e no 

acesso à CT&I; desenvolver soluções inovadoras para a inclusão produtiva e social; e 

fortalecer as bases para a promoção do desenvolvimento sustentável. Esse documento traz 

como uma das principais tendências das políticas de CT&I a atenção às questões de gênero, 

apontando para uma mudança no cenário das mulheres na CTEM, através de políticas de 

formação, criação de estruturas de efetivação dos direitos das mulheres e fomento para 

promover a paridade do gênero. 

 

As políticas de formação da força de trabalho para o setor de CT&I têm sido 
marcadas por medidas para melhorar a carreira de pesquisadores 
(especialmente iniciantes e mulheres) e para atrair novos talentos do exterior. 
Diversos países adotaram mecanismos para impulsionar a implantação de 
uma política de gênero nas instituições científicas, estimulando a criação de 
estruturas formais de efetivação dos direitos das mulheres no âmbito de seus 
sistemas de CT&I. A promoção da paridade tem sido fomentada a fim de 
reduzir as desigualdades e combater a discriminação. (MCTI/ENCTI, p.55) 
 

O documento destaca ainda importância da transversalidade de gênero, adotada por 

países que já avançaram na produção científica e tecnológica: 

 

Garantir e incentivar a participação plena e efetiva das mulheres nas 
Ciências e assegurar a igualdade de oportunidades na área de C,T&I 
apresenta-se com uma forte tendência mundial com benefícios diretos para a 
sociedade como um todo. França, Inglaterra e Estados Unidos estão entre os 
países que implantaram programas de combate à desigualdade de gênero 
com foco na redução das disparidades no desenvolvimento da carreira de 
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CT&I e no fomento de pesquisas que incluam a transversalidade da 
abordagem de gênero. Pesquisas sobre relações de gênero, divisão sexual do 
trabalho e relações de poder têm sido incentivadas. Um dos resultados 
históricos dessa transversalidade se reflete na inclusão das mulheres nos 
testes dos medicamentos em fase de pesquisa. (MCTI/ENCTI, p.57). 
 

Se esse plano estratégico for efetivado, é possível que haja mudanças significativas em 

prol do crescimento da presença feminina na área de CTEM, em consonância com as políticas 

mundiais. 
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