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Introdução 

 Entre os séculos XVII e XVIII o acesso à educação superior era restrito aos homens, 

algumas poucas mulheres, bem nascidas, como afirma Schienbinger (2001), tiveram acesso ao 

conhecimento científico. No Brasil, “a educação superior servia para preparar rapazes para as 

profissões de prestígio, especialmente Direito e Medicina” (HAHNER, 2003, p. 134), sendo 

esta formação uma porta de entrada para a elite que dominava a política brasileira. Ainda na 

maior parte do século XX, os níveis de educação dos homens era maior que os das mulheres 

(BELTRÃO e ALVES, 2009). Em. meados do século XIX, as mulheres começaram a ocupar 

diferentes espaços de acordo com sua condição social, chegando a engajar-se em movimentos 

de emancipação feminina: 

As brasileiras defensoras da emancipação da mulher levantaram um grito 
similar, protestando contra a sua exclusão das instituições nacionais de 
ensino superior. Não apenas na capital, mas também em cidades menores, 
algumas mulheres pediam iguais oportunidades de educação que os homens. 
(HAHNER, 2003, p. 135) 

   

Conforme com Hahner (2003) ao longo do século XIX, o número de mulheres que 

recebia educação foi aumentando e elas começaram a ser aceitas em instituições nacionais de 

educação superior, mas não nos mesmos cursos que os homens. O campo científico foi, então, 

se constituindo sem a participação de mulheres. Concorda-se com Bitencourt (2013), que o 

discurso das mulheres como reprodutora, em conformidade a cultura patriarcal, se contrapõe à 

cultura organizacional das instituições científicas que tinha (e tem) a imagem da ciência e do 
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cientista de forma masculinizada. Impera na ciência o saber lógico, competitivo, racional, 

neutro e objetivo.  

Hoje as mulheres conquistaram o espaço acadêmico como discentes, são maioria no 

ingresso , matrícula e conclusão da educação superior, embora sejam maioria nos cursos das 

Ciências Humanas e da Saúde (INEP, 2015). Os cursos das Ciências Naturais, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática (área denominada pela sigla STEM em inglês, em português 

CTEM), têm menor demanda feminina, mas gradativamente elas estão se profissionalizando 

nestas áreas (LETA, 2003).  

Na docência do magistério superior brasileiro também verifica-se o crescimento 

feminino (RISTOFF, 2008). Porém, quanto mais alto o nível da carreira acadêmica, menos 

elas estão presentes, como lembra Leta (2003). As mulheres sofrem a denominada segregação 

vertical, ou seja, a não progressão aos níveis altos da carreira profissional (OLINTO, 2011). 

Conforme Hirata (2011), a naturalização de gênero da incompetência técnica das mulheres, 

relega a elas as funções mais simples, não prestigiadas ou não visíveis. 

Neste sentido, considerando que a carreira acadêmica em universidades públicas não 

faz distinção por sexo no ingresso (concurso) e na progressão vertical (conforme lei 12.772-

2012 sobre cargo e carreira do magistério superior federal) de docentes, busca analisar as 

trajetórias das nove docentes mulheres do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

(DECA), do Centro de Tecnologia (CT) de uma Instituição Federal de Educação Superior 

(IFES) nordestina.  

A pesquisa vincula-se ao projeto guarda-chuva financiado pelo CNPq sobre “Relações 

de gênero em cursos masculinos: Engenharias Mecânica e Civil, Física, Matemática e Ciência 

da Computação” (Processo: 471892/2014-9) e apresenta resultados preliminares. 

Como percurso metodológico, realizou o levantamento do corpo docente do DECA 

através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), primeiramente.. 

Depois, buscou o currículo das professoras na Plataforma Lattes (Base de Dados de 

Currículos, Grupos de Pesquisa e Instituições) do CNPq. Como essa fonte de dado é 

dinâmica, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelas professoras, elencou a data 9 de 

setembro de 2017 para sincronização de todos os currículos. Por fim, via análise documental 

destes currículos, avaliou a formação e desenvolvimento profissional (anos das titulações 

acadêmicas, entrada como docente na educação superior e na IFES pesquisada), atuação no 

ensino de graduação, pós-graduação, gestão e pesquisa, a categoria funcional e atuação em 

comissões avaliativas de periódicos. As categorias funcionais foram conferidas no DECA, 
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pois havia informações divergentes nos currículos. Foi usado código ECA (Engenharia Civil e 

Ambiental) e numeração de 1 a 9 para resguardar a identidade das docentes.  

 

Resultados e discussão  

 

Conforme dados do SIGAA, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

(DECA) da IFES investigada a disparidade entre docentes homens e mulheres é grande: 

dentre 41 docentes, apenas 9 são mulheres, correspondendo a 21%.  

O número de mulheres docente neste departamento sempre foi pequeno. Em 1987, 

havia apenas 5 mulheres no então Departamento de Tecnologia da Construção Civil. Em 

1996, passou para 8 mulheres. Dez anos depois, em 2006, o número de mulheres caiu para 4. 

Por meio do REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (BRASIL, 2007), o Centro de Tecnologia da IFES pesquisada criou e 

implantou quatro cursos de graduação entre os anos de 2008 e 2009: Engenharia de Produção, 

Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais e Engenharia Química. O curso de 

Engenharia Ambiental passou a pertencer ao mesmo departamento de Engenharia Civil que 

passou a se chamar DECA. Foi quando o número de docentes mulheres voltou a crescer para 

8, em 2016, e agora, em 2017, ingressou mais uma, totalizando a 9 mulheres. Apenas 2 

professoras atuantes na década de 1990 permanecem hoje no departamento.  

 De acordo com os currículos Lattes, foi possível descrever brevemente a trajetória de 

cada docente do DECA. 

ECA1, é a mais velha do grupo e integra o corpo docente do DECA desde 1995. De 

acordo com o Lattes, é professora Associada IV, porém dados do DECA mostram que ela é 

Titular. Atua na graduação e pós-graduação. Graduada em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal da Paraíba (1977), mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento 

(1981) e doutorado em Engenharia Civil (1986) pela Universidade de São Paulo. É 

coordenadora de Laboratório de Saneamento desde 1995. Tem 10 projetos de pesquisa, em 

que 2 é coordenadora e 2 projetos de extensão. Possui 124 trabalhos publicados em 

periódicos, capítulos de livros e anais de congresso, sendo a maioria da produção nesta última 

categoria e após ingresso na IFES como docente, 121 artigos. É é revisora de um periódico e de 

um projeto de fomento. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária e Ambiental, com 

ênfase em Qualidade da Água, Tratamento de Água de Abastecimento e Residuária: qualidade 

da água em bacias hidrográficas, qualidade da água em rede de abastecimento público, 
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impacto de lançamento de carga poluidora em corpos hídricos, tratamento alternativo de água 

para pequenas comunidades, aproveitamento de água de chuva, análise integrada de qualidade 

de água bruta e tratada, aplicação de índice de salubridade em aglomerados urbanos, gestão de 

estuário, monitoramento de áreas impactadas pela presença de lixão, abastecimento de água e 

recursos hídricos.  

ECA2, é a mais antiga do quadro atual de docentes do DECA, ingressante em 1994, 

quando iniciou sua carreira docente. Hoje é professora Associada III. Possui graduação (1989) 

e mestrado (1991) em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, e doutorado em 

Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande (2003). Atua na graduação 

e pós-graduação. Atualmente é vice chefe do DECA (o chefe é um professor). Já foi 

coordenadora do curso de Engenharia Civil de 2007 a 2008 e do curso de Engenharia 

Ambiental de 2010 a 2014. Tem projetos 5 projetos de pesquisa, 4 deles sob sua coordenação 

(Alguns financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-

CNPq), 8 projetos de extensão, 3 sob sua coordenação. Tem 166 produções, entre artigos em 

periódicos, livros e capítulos e anais de congresso, sendo a maioria nesta última categoria. 

Todas as produções foram após ingresso como docente na IFES. Participa do Programa Ibero-

Americano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CYTED). É revisora de 2 periódicos e 

membro de um corpo editorial. Foi professora visitante da Universitat Jaume I (Espanha), de 

outubro de 2011 a janeiro de 2012. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com 

ênfase em Saneamento Básico e Ambiental: resíduos sólidos, gestão integrada de resíduos 

sólidos, tratamento de resíduos sólidos, elaboração de plano de saneamento, elaboração de 

plano de gestão de resíduos sólidos, tratamento de esgotos, tratamento de água, qualidade de 

águas, sistemas de abastecimento de água e esgoto, educação ambiental, monitoramento 

ambiental de áreas degradas por resíduos sólidos.  

ECA3 iniciou a docência superior em 2006 na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), mas desde 2009 integra o quadro docente do DECA. É Associada I.. Possui 

graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1998), Mestrado 

(2001) e Doutorado (2005) em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília. 

Atualmente atua na graduação é vice-coordenadora do curso de Engenharia Civil (a 

coordenadora é outra mulher). Já foi chefe do DECA de 2011 a 2016. Tem 4 projetos de 

pesquisa, 2 após ingresso como docente na IFES e 1 sob sua coordenação. Tem 23 produções, 

sendo a maior parte Anais em Congresso, e todas publicadas a partir de seu ingresso na IFES. 

Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Dinâmica das Estruturas, 
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características dinâmicas, estruturas, identificação de sistemas, integridade estrutural e análise 

experimental.  

ECA4 ingressou na carreira docente em 2006 na Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) e integra o DECA desde 2015, sendo atualmente Professora Adjunto 

IV Associada I. Possui graduação (1999) e mestrado (2001) em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Geotécnica pela Universidade de Brasília 

(2006). Atua na graduação. Coordena(ou) 3 projetos de pesquisa, todos a partir do seu 

ingresso como docente na IFES.  Tem 17 produções científicas entre artigos em periódicos, 

livros e anais de congresso, sendo este último a maior concentração. Todas as publicações 

foram após ingresso na IFES como docente. É membro de 1 corpo editorial. Tem experiência na 

área de Engenharia Civil, atuando nos temas geossintéticos, saneamento e resíduos sólidos. Já 

orientou trabalho de conclusão de curso na graduação e na iniciação científica na UNIVASF, 

onde trabalhou anteriormente. 

ECA5 ingressou como docente na IFES em 2008 e atualmente é Adjunta. Possui 

graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1999), mestrado em 

Engenharia Civil (2001) e Doutorado em Recursos Naturais (2008) pela Universidade Federal 

de Campina Grande. Atua na graduação e é a atual é coordenadora do curso de Engenharia 

Civil. Tem 8 projetos de pesquisa, sendo 5 desenvolvidos como docente e 1 sob sua 

coordenação. Tem 38 produções científicas, entre artigos em periódicos, capítulos de livros e 

anais de congresso, sendo sua menor a produção posterior ao ingresso na IFES como docente, 

14 publicações.. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em 

Hidrometeorologia e Hidrologia. Atua nos temas: modelagem hidrológica, previsão de vazão 

e precipitação. Atualmente de sua IFES. Orientou trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e iniciação científica. Desde 2009 é membro do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

ECA6 ingressou na carreira docente do magistério superior em 2013 e atualmente é 

Adjunta. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (2002), 

mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (2004) e 

doutorado em Mecânica e Física dos Fluidos pela Université d'Aix-Marseille II (2009). Não 

tem, nem participa de nenhum projeto de pesquisa ou extensão. Tem 6 produções científicas, 

sendo um artigo em periódico e 5 artigos em Anais de Congresso. Todas estas foram 

publicadas antes do seu ingresso na IFES como docente. Tem experiência na área de 

Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Hidráulica e Engenharia Sanitária, atuando 
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principalmente em mecânica dos fluidos, turbulência e técnicas avançadas de tratamento de 

água para abastecimento.  

ECA7 ingressou como docente na IFES em 2010 e atualmente é Adjunta II. Graduada 

em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará (2002), mestrado em Engenharia 

Civil/Geotecnia Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco (2005) e doutorado em 

Engenharia Civil/Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Ceará, com estágio de 

doutoramento na Universidade de Porto, Portugal (2010). Atua na graduação e desde 2012 na 

pós-graduação e atualmente é vice-coordenadora do curso de Engenharia Ambiental (o 

coordenador é um professor). Já foi vice-chefe do DECA entre 2011 e 2013. Tem 11 projetos 

de pesquisa, 9 a partir do seu ingresso como docente na IFES e 7 sob sua coordenação. 

Coordena 3 projetos de extensão. É revisora de 4 periódicos.  Tem 50 produções, sendo a maior 

parte (38) a partir da docência na IFES. Atua na área de associações de materiais recicláveis, 

tratamento e pós-tratamento de efluentes recalcitrantes, laticínios, têxteis, processos 

anaeróbios, gestão de resíduos sólidos, cromatografia gasosa e saneamento ambiental. 

Orientou quatro dissertações de mestrado. Orienta trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e iniciação científica. 

ECA8 é uma das mais recentes professoras mulheres que integra o DECA. Chegou no 

referido departamento em 2016, mas já é docente do magistério superior desde 2015. É 

Adjunta I. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba 

(2002), mestrado em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina 

Grande (2004) e doutorado em Recursos Naturais também pela Universidade Federal de 

Campina Grande (2014). Atua na graduação. É integrante de 6 projetos de pesquisa, sendo 1 

desenvolvido após ingresso na IFES e é coordenadora de 1 projeto de extensão. Entre artigos 

em periódicos, capítulo de livro e anais em congresso, tem 11 produções, sendo 2 a partir do 

seu ingresso como docente do magistério superior. 

ECA9 também é recente no DECA, ingressou em 2017, embora seja docente de IFES 

desde 2013. É Adjunta I. Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de 

Campina Grande (2006), mestrado em Engenharia Urbana pela Universidade Federal da 

Paraíba (2008) e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco 

(2015), com ênfase na área de Engenharia dos Transportes. É integrante de 8 projetos de 

pesquisa, 1 realizado após seu ingresso como docente da IFES, e de 5 projetos de extensão, 4 

a partir do seu ingresso como docente, sendo 1 sob sua coordenação. Tem 25 produções, 

sendo artigo em periódico, capítulo de livro e anais de congresso publicações anteriores ao 
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seu ingresso como docente da IFES e 6 anais de congresso posterior. É revisora de 2 

periódicos e membro de 2 corpos editoriais. Tem experiência na área de Engenharia Civil, 

com ênfase em planejamento de transportes, gerenciamento de sistemas de mobilidade 

urbana, aproveitamento de água em condomínios horizontais e modelagem hidrológica.  

O Quadro 1 apresenta o resumo das características analisadas das 9 professoras do 

DECA por ordem crescente do ano de titulação do doutorado. 

 

Quadro 1: Trajetória acadêmica das docentes do DECA, 2017. 

Docente Grad. Mest. Dout. 
Ingresso 

IFES 
Atuação 

Acadêmica 
Publicações  

Categoria 
Funcional 

Comissão 
avaliativa 
periódico 

ECA1 
1977 

 
1981 

 
1986 

 
1995 

Graduação; 
PG**; 

Pesquisa; 
Gestão***.  

124 Titular 

Revisora 
periódico e 
projeto de 
fomento 

ECA2 
1989 

 
1991 

 
2003 

 
1994 

Graduação; 
PG; Pesquisa; 

Gestão. 
166 

Associada 
III 

Revisora de 
periódico e 

membro 
corpo 

editoral 

ECA3 1998 2001 2005 2006 
Graduação; 
Pesquisa; 
Gestão. 

23 Associada I - 

ECA4 1998 2001 2006 2006 
Graduação; 
Pesquisa. 

17 Adjunta IV  
Membro de 

corpo 
editoral 

ECA5 1999 2001 2008 2008 
Graduação; 

Gestão.  
38 Adjunta IV - 

ECA6 2002 2004 2009 2013 
Graduação; 
Extensão.  

6 Adjunta - 

ECA7 2003 2005 2010 2010 
Graduação; 

PG; Pesquisa; 
Gestão. 

50 Adjunta II 
Revisora de 
periódico 

ECA8 2002 2004 2014 2015 
Graduação; 
Extensão. 

11 Adjunta I - 

ECA9 2006 2008 2015 2013 Graduação 25 Adjunta I 

Revisora de 
periódico e 
membro de 

corpo 
editoral 

** PG – Pós-Graduação 
*** Gestão – Cargos Administrativos (Chefia de Departamento e Coordenação de Curso) 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/ (07/17) 

 

Com exceção de ECA1, ECA8 e ECA9, todas as docentes apresentam 

desenvolvimento educacional contínuo no tocante à carreira acadêmica, isto é, passam da 

graduação, ao mestrado e ao doutorado e ingressam na carreira docente com mínimos 

intervalos ou praticamente sem intervalo de tempo. Apenas ECA2 e ECA9 ingressaram na 

carreira docente antes de fazerem o doutorado. Nenhuma fez pós-doutorado.  
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Apenas a professora ECA1, uma das mais antigas na IFES, é Titular, último nível da 

carreira acadêmica, embora a docente não tenha atualizado essa informação no currículo 

Lattes. ECA2 e ECA3 são Associadas, penúltimo nível, e todas as outras são Adjuntas, até 

mesmo as mais antigas ECA4, ECA5, ECA7. Esta última, inclusive está envolvida nos vários 

aspectos da carreira acadêmica: docência, pesquisa, extensão e gestão.  

Todas atuam na graduação, as docentes  ECA1, ECA2 e ECA7 também atuam na pós-

graduação. ECA5, ECA3, ECA7, ECA2 ocupam(ram) cargos de gestão: as duas primeiras são 

atualmente coordenadora e vice-coordenadora, respectivamente, do curso de Engenharia 

Civil; ECA7 é vice-chefe coordenadora do curso de Engenharia Ambiental; e ECA2 é vice-

chefe do DECA e já foi coordenadora do curso de Engenharia Civil e também de Engenharia 

Ambiental. ECA1 é coordenadora de Laboratório desde que ingressou como docente na IFES 

pesquisada. Ou seja, apenas uma docente mais veterana, (ECA4), e as recém chegadas no 

DECA (ECA6, ECA8, ECA9), nunca ocuparam cargos administrativos e de gestão. 

Quanto às produções científicas, observa-se que ECA1 e ECA2, as mais antigas, são 

as que se destacam com maior número de publicações. No entanto, a maioria são em Anais de 

Congresso, assim como as outras docentes também. Todas as publicações de ECA2, ECA3, 

ECA4 foram após ingresso na carreira docente. ECA1 é a que tem maior número de 

publicações em periódico, seguida de ECA2. ECA5, ECA7 têm quantitativos equilibrados de 

produções antes e depois de ingresso na IFES. E ECA6, ECA8, ECA9 quase não têm 

produções durante a docência. ECA1, ECA2, ECA5, ECA7 e ECA9 também são revisoras ou 

já revisaram algum periódico e ECA2, ECA4 e ECA9 foram ou são membros de corpo 

editorial. Nenhuma é bolsista de produtividade CNPq. 

Vale ressaltar que o quantitativo maior de publicações entre as professoras que 

ocupam ou ocuparam cargos de coordenadora de curso ou chefia de departamento foi 

justamente durante o período da gestão. A exceção é ECA5, que publicou menos, embora não 

seja uma diferença grande que mereça destaque.  

 

Conclusões 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as trajetórias de docentes mulheres do 

departamento de Engenharia Civil e Ambiental (DECA), do Centro de Tecnologia (CT) de 

uma Instituição Federal de Educação Superior (IFES) nordestina, buscando avaliar como as 

relações de gênero podem interferir no desenvolvimento e prática acadêmica/profissional. 
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 Como resultados preliminares, observou-se que, embora a literatura revele o crescente 

aumento da participação das mulheres em CTEM e na docência superior, o Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental (DECA) da IFES pesquisa, ainda é um ambiente 

majoritariamente masculino.  

Conforme análise dos currículos Lattes das 9 docentes atuantes no DECA, a maioria 

apresenta desenvolvimento acadêmico contínuo: da graduação ao ingresso na carreira docente 

superior, o que leva a crer que não houve obstáculos na sua formação e profissionalização.  

Verificou-se também que cinco docentes já ocuparam ou ocupam cargos de gestão, 

como coordenadora de curso, coordenadora de laboratório e-ou chefia de departamento e que 

mesmo assim, não pararam de publicar produções científicas, embora sejam quase todas em 

Anais de Congresso. Que a que a maioria já foi ou é revisora de periódico ou membro de 

corpo editorial e que o maior número de suas publicações foram durante o período de 

docência.  

No entanto, apenas uma atingiu a nível máximo da carreira do magistério superior, 

duas ocupam o penúltimo e todas as outras continuam no primeiro nível e nenhuma é bolsista 

de produtividade CNPq. Seria então, difícil o desenvolvimento e progressão na carreira 

acadêmica-profissional para estas mulheres? Quais dificuldades as docentes enfrentam na 

carreira acadêmica do magistério superior? Há obstáculos diferentes para cada sexo? As 

mulheres progridem menos? 

Estes resultados nos conduzem a uma análise mais complexa, tanto de comparação dos 

currículos femininos e masculinos, para verificar se há trajetórias dicotômicas e em quais 

aspectos; quanto a necessidade de entrevistar as docentes para conhecer as variáveis de seus 

processos de formação educacional e profissional, para conhecer as variáveis que podem 

condicionar a trajetória das docentes, como por exemplo, a maternidade, a raça-cor, que não 

constam nos currículos Lattes. 
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