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RESUMO 
O  tema  abordado  é  parte  integrante  de  um  projeto  de  pesquisa  que  busca  identificar  como  se  dá  a 
formação e a qualificação profissional em TI; as principais áreas de atuação desse profissional e discute a 
presença  feminina nesse mercado de  trabalho,  seus  limites e dificuldades, possibilidades de  inserção e 
ascensão nessa carreira. Espera‐se contribuir para o debate e  reflexões sobre as  relações de gênero no 
mundo  do  trabalho,  tanto  em  relação  à  formação  profissional  quanto  na  prática  social,  visando  uma 
participação igualitária dos gêneros no mundo da Tecnologia da Informação. O artigo tem como objetivo 
analisar a  inserção das mulheres na Ciência e Tecnologia. Entender porque mesmo  com o  crescimento 
expressivo  de mulheres  na  universidade,  a  participação  feminina  na  produção  do  conhecimento  e  no 
ensino  relacionados  a    tecnologia  ainda  está  inferior  a    presença  feminina  na  Universidade.  Segundo 
MELO,  LASTRES  e  MARQUES  razões  históricas  explicam  a  menor  participação  feminina  em  áreas 
tradicionalmente  ocupadas  por  homens,  especialmente  nos  setores  das  engenharias  e  na  pesquisa 
tecnológica  aplicada.  Não  se  pode  superar,  do  dia  para  a  noite, marcos  culturais  que  impuseram  às 
mulheres  restrições  no  universo  de  escolhas  profissionais  socialmente  chanceladas.  Os  grupos  sociais 
tendem a  fazer escolhas baseadas na  tradição e na experiência acumulada. Pesquisas que estimulem o 
debate acadêmico e que visem dar visibilidade à participação feminina em áreas científicas e tecnológicas 
se  fazem necessárias, na medida  em que derrubam  estereótipos,  incentivam meninas  em processo de 
formação a escolher tais carreiras e objetivam lograr uma mudança social de forma que as diferenças não 
sejam traduzidas em desigualdades. 
 
Palavras‐chave: mulheres; ciência; tecnologia; relação de gênero. 
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Resumo 
O tema abordado é parte integrante de um projeto de pesquisa que busca identificar como se 
dá a formação e a qualificação profissional em TI; as principais áreas de atuação desse 
profissional e discute a presença feminina nesse mercado de trabalho, seus limites e 
dificuldades, possibilidades de inserção e ascensão nessa carreira. Espera-se contribuir para o 
debate e reflexões sobre as relações de gênero no mundo do trabalho, tanto em relação à 
formação profissional quanto na prática social, visando uma participação igualitária dos 
gêneros no mundo da Tecnologia da Informação. O artigo tem como objetivo analisar a 
inserção das mulheres na Ciência e Tecnologia. Entender porque mesmo com o crescimento 
expressivo de mulheres na universidade, a participação feminina na produção do 
conhecimento e no ensino relacionados a  tecnologia ainda está inferior a  presença feminina 
na Universidade. Segundo MELO, LASTRES e MARQUES razões históricas explicam a 
menor participação feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, especialmente 
nos setores das engenharias e na pesquisa tecnológica aplicada. Não se pode superar, do dia 
para a noite, marcos culturais que impuseram às mulheres restrições no universo de escolhas 
profissionais socialmente chanceladas. Os grupos sociais tendem a fazer escolhas baseadas na 
tradição e na experiência acumulada. Pesquisas que estimulem o debate acadêmico e que 
visem dar visibilidade à participação feminina em áreas científicas e tecnológicas se fazem 
necessárias, na medida em que derrubam estereótipos, incentivam meninas em processo de 
formação a escolher tais carreiras e objetivam lograr uma mudança social de forma que as 
diferenças não sejam traduzidas em desigualdades..  
 

Palavras-chave: mulheres; ciência; tecnologia; relação de gênero. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É fundamental o papel da Ciência e da Tecnologia no processo de desenvolvimento e a 

participação de todo corpo científico de cada país é essencial nesse processo, assim como a  

cooperação internacional.  Em relação à participação da mulher nas áreas de C&T, a 
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discriminação salarial e laboral, a subordinação a tarefas e a cargos de menor hierarquia e a 

presença minoritária nos níveis de decisão são alguns dos grandes  desafios que o Brasil terá 

que enfrentar, se quiser superar o atraso e a defasagem nas relações de gênero, que o país se 

encontra, em face do avanço cientifico e tecnológico já alcançado pelos países desenvolvidos. 

Segundo Tabak (2002), mesmo não existindo uma discriminação formal ao acesso das 

mulheres à comunidade científica, a participação delas na produção da ciência e da tecnologia 

é limitada. Embora tenham aumentado nos últimos anos, elas continuam concentradas em 

algumas áreas e sub-representadas em outras. Na vida profissional enfrentam obstáculos e 

dificuldades específicas, que decorrem tanto das instituições científicas, como de fatores 

socioculturais que limitam o pleno desenvolvimento do conjunto das mulheres, entre os quais, 

a persistência da divisão tradicional do trabalho doméstico.   

Se por um lado, no século XX a presença das mulheres pode ser medida pelas 

conquistas, tanto na ciência como pelos seus direitos civis, ainda existem limitações às 

mulheres impedindo que a igualdade e equidade de gêneros aconteçam. 

Problematizar a presença das mulheres e as relações assimétricas de gênero nas áreas 

de Ciência e Tecnologia é o que almeja o presente artigo. 

 

2. PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA CIÊNCIA & TECNOLOGIA 

TABAK (2002) observa que a participação da mulher na ciência até o século XX, 

apesar de ter registrado, nas duas ultimas décadas, uma série de conquistas importantes no 

campo da pesquisa científica em áreas de ponta, da enorme expansão da oferta de matriculas 

no ensino superior e do esforço para melhorar a sua qualidade de vida, ainda são enormes as 

tarefas que restam a executar. A ênfase especial deverá ser dada à formação de mulheres 

qualificadas, em todas as áreas de conhecimento e não apenas em áreas específicas. 

Um número considerável de estudos realizados com apoio da UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) a partir dos anos 60, demonstrou 

que milhões de seres humanos tiveram a oportunidade de contribuir com seu talento, sua 

criatividade e sua competência profissional para aumentar os ritmos de crescimento 

econômico e acelerar o processo de desenvolvimento nacional. Esse enorme grupo é 

constituído também pelas mulheres, as quais, apesar de representarem muitas vezes a metade, 

ou até mais, do pessoal altamente qualificado no campo da Ciência e da Tecnologia, nos 

países do Terceiro Mundo, são subsumidas nos registros oficiais (TABAK, 2002). 

De acordo com a mesma autora, no Brasil, a partir dos anos 1970 e até final do século 

XX, ocorreu uma expansão considerável do ensino superior, em ambos os níveis – graduação 



 
 

e pós-graduação. Houve um ingresso massivo de estudantes nas universidades e um aumento 

significativo do número de estabelecimentos de ensino superior privados e públicos. Grande 

parte dos milhares de jovens que ingressaram nessas instituições era do sexo feminino. Mas 

os dados existentes sobre o número de mulheres que se graduaram em cursos das áreas das 

ciências matemáticas e da natureza e nas diferentes especialidades da engenharia revelam que 

tanto aqueles números, em valores absolutos, como o percentual em relação ao total 

continuam a ser bastante reduzidos. 

Segundo estudos realizados pela UNESCO e estatísticas divulgadas regularmente por 

esse importante organismo do sistema das Nações Unidas, a proporção de mulheres dedicadas 

à pesquisa cientifica e tecnológica continuou a ser extremamente baixa.  

TABAK (2002) conclui que 

 

uma das grandes preocupações dos países ainda insuficientemente avançados e que 
enfrentam graves problemas sociais e econômicos consiste justamente em aumentar 
a massa critica de cientistas dedicados à pesquisa, não apenas visando a buscar 
soluções alternativas para esses problemas, mas também a expandir o conhecimento 
cientifico e impulsionar o avanço tecnológico. 

 

Embora a crescente inserção das mulheres nas ciências e da crescente presença 

feminina do ensino superior, dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2014), indica a 

tendência feminina de se concentrarem em determinadas áreas estereotipadamente femininas 

em detrimento às ciências exatas e tecnológicas. 

O quadro da inserção das mulheres no sistema científico, tecnológico e de inovação no 

Brasil, traçado por Melo, Lastres e Marques (2004), evidencia que, a participação feminina na 

produção do conhecimento e no ensino relacionados ao campo da tecnologia e da inovação 

ainda está aquém da presença feminina na Universidade. Há um crescente número de 

mulheres profissionais engajadas em atividades científicas e este contingente de 

pesquisadores avança na direção da maior qualificação profissional embora, por razões 

históricas, permaneça menor a presença feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por 

homens, especialmente nos setores das engenharias e na pesquisa tecnológica aplicada.  

Pesquisas, tais como as empreendidas por Hirata (2002), Carvalho (2003), Lombardi 

(2004), Quirino (2011), entre outras, constatam que é crescente o número de mulheres em 

áreas majoritariamente masculinas, porém as dificuldades para as mulheres nessas áreas são 

históricas e culturais e demandam estudos mais específicos. Tais autoras, ao estudarem a 

inserção das mulheres nas áreas tecnológicas e nas engenharias afirmam que a tecnologia 

ainda é um reduto masculino. No Brasil, até 2002, por exemplo, apenas 14% dos empregos 



 
 

formais na área tecnológica eram ocupados por mulheres, ao passo que nas áreas de saúde, 

tais como odontologia, elas representavam 51% (OLINTO, 2009). 

Um dos fatores que limitam a participação de mais mulheres na investigação cientifica 

e tecnológica reside na difícil situação econômica do país, que obriga a mulher cientista a 

trabalhar no mínimo 15 horas por dia: 4 a 5 horas de atividades docentes, 3 a 5 horas de 

investigação e 8 horas de trabalho doméstico. Ou seja, uma mulher que pretenda dedicar-se à 

produção cientifica deverá enfrentar inúmeras dificuldades. Certamente, essa é uma 

explicação válida para a baixa proporção de mulheres em posições de liderança, dentro da 

comunidade cientifica. (TABAK, 2002) 

Evidencia-se, assim, nessa “escolha” das mulheres por determinadas áreas em 

detrimento de outras, e sua dificuldade de ascensão a cargos de prestígio e poder, aos  

fenômenos denominados “labirinto de cristal”, que por sua vez, contribui para o aparecimento 

do “teto de vidro”. 

 

3. EXCLUSÃO E INVISIBILIDADE FEMININA NA C&T: LABIRINTO DE 

CRISTAL E TETO DE VIDRO 

Segundo Ichikawa, Yamamoto e Bonilha (2008) os estudos sobre ciência, tecnologia e 

gênero, apesar de sua heterogeneidade, compartilham um objetivo político comum: a defesa 

de que não é possível compreender a ciência e a tecnologia ignorando o contexto social do 

sujeito cognoscente. As teorias feministas articulam problemas no campo da teoria e da 

prática organizacional e procuram mostrar como as mulheres são afetadas pelos processos e 

discursos sociais e organizacionais. Apesar de sua diversidade, a maior parte das teorias 

feministas partilha de ideias semelhantes, como o reconhecimento da dominação masculina 

nos arranjos sociais e o desejo de mudanças nessa forma de dominação através de “reformas” 

ou transformações nas organizações e na sociedade. 

Partindo dessa mesma premissa, e apesar de sua heterogeneidade, os estudos sobre 

relações de gênero na C&T, compartilham um objetivo político comum: a oposição ao 

sexismo e androcentrismo que se reflete na prática científica e tecnológica. As dificuldades 

das mulheres para transporem o “labirinto de cristal” e o “teto de vidro” que encontram em 

sua inserção e ascensão na carreira científica ou nas organizações de C&T também têm 

suscitado discussões.  

O labirinto de cristal evidencia a exclusão horizontal no que se refere ao reduzido 

número de mulheres em determinadas áreas do conhecimento, em geral, de maior 

reconhecimento para a economia capitalista, as consideradas ciências “duras” – exatas e 



 
 

engenharias e carreiras tecnológicas. Já o teto de vidro traz a exclusão vertical das mulheres 

nas áreas de C&T traduzindo a sua sub-representação em postos de prestígio e poder, mesmo 

nas carreiras consideradas femininas nas áreas científicas.  

O conceito de Labirinto de Cristal explicita a ideia da exclusão e discriminação 

feminina em algumas áreas de atuação devido ao gênero, quando é possível perceber 

barreiras, ainda que não formais, ao longo da carreira da mulher e não apenas no “topo”. 

Assim, a metáfora do labirinto de cristal contribui com o entendimento de que os obstáculos 

enfrentados pelas mulheres nas áreas de C&T estão presentes ao longo da trajetória 

acadêmico-profissional feminina e não somente em um determinado patamar. Também, 

evidencia para uma inclusão subalterna e a sub-representação feminina em determinadas 

profissões e nas posições de prestígio (LIMA, 2013).  

Segundo Bily e Manoochecri (1995), o Teto de vidro evidencia a discrepância no 

número de mulheres em cargos de chefia representando o obstáculo invisível, porém concreto, 

que impede a ascensão das mulheres às determinadas posições de prestígio nas profissões, 

exclusivamente por sua condição feminina e não pelo mérito ou competência.  

Os dois conceitos evidenciam que, em analogia à transparência do vidro e do cristal, 

mesmo quando não há barreiras formais que impeçam a participação de mulheres em cargos 

das áreas científicas e tecnológicas e em posições de poder, as dificuldades enfrentadas por 

elas são reais e não podem ser avaliadas somente pela ausência de dispositivos legais em 

relação à formação e atuação profissional feminina. Verifica-se também que a posição do 

labirinto e do teto, são barreiras invisíveis, mas reais, para o deslocamento e ascensão das 

mulheres. Essas barreiras, de certa forma, permitem que elas transitem por determinadas áreas 

de conhecimento e de posições hierárquicas próprias de determinadas carreiras em detrimento 

de outras e, somente até determinado ponto. 

O fenômeno Teto de Vidro propõe um modelo de discriminação, que supõe que a 

produtividade feminina é menor que a capacidade de produção dos homens, uma vez que, 

estes estão em plena e pronta capacidade de criação e inovação das tarefas exigidas pelo 

mercado. Dessa forma, as mulheres são subestimadas no cenário organizacional e passam a 

travar uma batalha para a sua inclusão e permanência no mundo do trabalho assalariado. 

Evidencia-se que, a carreira feminina é dificultada por aspectos socioculturais não muito 

perceptíveis, relacionados ao gênero, tais como barreiras invisíveis advindas da cultura e da 

sociedade que perpassam o mundo do trabalho e não à sua qualificação e competência.  

As pesquisas de Ichikawa, Yamamoto e Bonilha (2008) evidenciam que o número de 

mulheres nas disciplinas científicas e nas tecnologias não é tão pequeno como o senso comum 



 
 

costuma afirmar, embora sua presença fique oculta por preconceitos e concepções distorcidas 

da história da C&T. Antigamente, as mulheres não tinham direito à propriedade, por isso seu 

pai, marido ou algum outro homem da família é quem registrava seus feitos científicos e 

patentes tecnológicas. Essas mulheres, que eram filhas ou esposas de cientistas de classe alta 

se destacaram em um ambiente que lhes era hostil, devido às oportunidades que tinham.  

Criada a partir do século XVII, a primeira universidade que admitiu mulheres foi a de 

Oberlin, em 1837, porém em um departamento separado dos demais e elas não podiam obter 

diplomas. Na Espanha as portas das universidades se abriram para as mulheres em 1868, mas 

seu livre acesso sem necessitar da permissão do pai ou do marido ocorreu somente em 1910 e 

nenhuma espanhola pôde ensinar na universidade até 1916, quando Julio Burrel criou a 

Cátedra de Literatura Românica na Universidade de Madri para Doña Emília Pardo Bazán.  

Para os mesmo autores, atualmente não há exclusão explícita das mulheres das 

universidades e dos centros de investigação e nem a convicção de que a mulher seja 

intelectualmente inferior ao homem, em termos gerais. Ainda assim, existem mecanismos 

implícitos, que contribuem para manter e legitimar a segregação das mulheres de uma 

maneira mais sutil. Há duas formas de discriminação: (i) territorial e (ii) hierárquica. Na 

primeira, se determina às mulheres certas áreas da atividade científica, tais como computar 

dados astronômicos, ou classificar e catalogar na História Natural. Isso se traduz, entre outras 

coisas, que determinadas carreiras sejam mais “femininas” que outras e são tidas como de 

menor valor. Evidencia-se aí o fenômeno do Labirinto de Cristal. A segunda é aquela na qual 

cientistas mulheres, capazes e brilhantes são mantidas em níveis inferiores da escala da 

comunidade ou se deparam com um “teto de vidro” que não podem ultrapassar em sua 

profissão. As mulheres estão excluídas das redes informais de comunicação, cruciais para o 

desenvolvimento das ideias. Estas discriminações são encobertas e realizadas de uma forma 

muito sutil, por isso é difícil estabelecer critérios ou normas gerais utilizados para este tipo de 

discriminação.  

Segundo Tabak (2002), faltam, ainda, incentivos por parte da sociedade, pois esta é do 

tipo patriarcal. A mulher não é estimulada a se ver como cientista e/ou tecnóloga. Há falta de 

conhecimento, por parte dela, durante os estudos do ensino médio, sobre o campo de atuação 

nas áreas científicas e tecnológicas, por serem consideras áreas masculinas pelo senso comum 

social. Além disso, preconceitos, casamento, filhos, gravidez, baixo salário, falta de chances 

para atingir posições mais altas, medo da pressão social são fatores preponderantes para o 

desestímulo da mulher na carreira científica. 



 
 

Ichikawa, Yamamoto e Bonilha (2008) apontam que países desenvolvidos e menos 

desenvolvidos possuem uma pequena proporção de mulheres pesquisadoras, já os países 

semi-industrializados ou recentemente industrializados apresentam uma proporção 

relativamente alta. Isso se explica pelo fato de que a industrialização se fez no momento em 

que a participação social e econômica da mulher já era mais aceita pela sociedade. Por volta 

de 1970 os países em desenvolvimento começaram a estudar a mulher na atividade científica 

e identificaram o gênero como um fator crítico. Nesses países, o aumento da participação 

delas na ciência não havia acompanhado uma similar posição nos postos de relevância e 

reconhecimento equivalente da retribuição salarial.  

O fato das meninas enxergarem certas profissões como masculinas as afasta das áreas 

científicas e tecnológicas  e faz com que a escolha recaia sobre profissões familiares e ditas 

femininas. No Brasil, também há um predomínio de homens na ocupação de cargos 

hierárquicos mais elevados das instituições de ensino superior e centros de pesquisa, enquanto 

as mulheres encontram-se nas posições mais baixas, sendo poucas as que conseguem chegar 

ao topo (TABAK, 2002).   

 

4. AS MULHERES NA CIÊNCIA BRASILEIRA 

De acordo com as pesquisas de LETA (2003) no Brasil, a expansão da comunidade 

científica e da ciência faz parte da história recente do país. Até o século XX o número de 

instituições voltadas para a ciência era muito limitado e foi no final dos anos de 1960, com a 

edição do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, que a questão científica e 

tecnológica surgiu como presença constante no planejamento nacional. Apesar da recente 

institucionalização da ciência brasileira, foi também nos anos de 1980 e 1990 que as mulheres 

brasileiras aumentaram sua participação no setor. A falta de dados sistemáticos no Brasil 

sobre a formação e o perfil dos recursos humanos na educação superior e na ciência, assim 

como a falta de dados sobre o financiamento do setor dificultam muito a contextualização 

dessa discussão.  

Porém é inegável o crescimento das mulheres no ensino superior, conforme atestam os 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que 

demonstram uma maior escolaridade feminina no ensino superior, no quesito ingressante, 

matrículas e concluintes. Entre os anos de 2010 e 2014, as mulheres já representam a maior 

fração entre os estudantes matriculados nas universidades brasileiras. Em 2010, elas 

representavam 56,3% do total de matrículas e 62,4% do total de graduados no ensino 

universitário (Brasil, 2010). O percentual médio de ingresso de mulheres até 2013 foi de 55% 



 
 

do total em cursos de graduação presenciais. Se o recorte for feito por concluintes, o índice 

sobe para 60%. Desse total aproximado de 7,2 milhões de matrículas, 3,9 milhões foram de 

mulheres, contra 3,2 milhões do sexo oposto (Brasil, 2016). 

A maior presença de mulheres na academia facilitou o contato, o acesso e a 

incorporação aos quadros das universidades brasileiras. O aumento de pesquisadores do sexo 

feminino nos grupos de pesquisa brasileiros é fruto da maior entrada de mulheres no sistema 

de C&T. Mais estudantes do sexo feminino nos cursos de graduação e nos programas de pós-

graduação possibilitaram a maior demanda por posições de maior hierarquia no sistema.  

Apesar do crescimento da participação de mulheres nas atividades de C&T, as chances de 

sucesso e reconhecimento na carreira ainda são reduzidas.  Esse fenômeno que se refere às 

chances remotas que as mulheres têm de ascender profissionalmente, de assumir maiores 

responsabilidades e ganhar reconhecimento e também de obter qualificações mais 

especializadas foi denominado, por Margaret Rossiter, na década de 1980, de segregação 

hierárquica (Schiebinger, 2001) ou, conforme já citado, de fenômeno de Teto de Vidro. 

No caso da atividade científica, diversos estudos têm buscado fatores que expliquem 

as razões pelas quais as mulheres não avançam, esses fatores vão desde a falta de controle 

emocional das mulheres, que as tornam menos resistentes às pressões frequentes dos cargos 

de comando; à educação das mulheres que não lhes favorece o desenvolvimento do fator 

agressividade, fundamental nesses cargos e, de um outro ponto de vista; às estruturas das 

instituições acadêmicas e científicas que são dominadas por homens, fato que reforça o 

estereótipo masculino como o único apto a assumir tais cargos e posições (LETA, 2003). 

Para Leta (2003), 

 

vale dizer que segregação hierárquica (ou vertical) não é exclusividade de países não 
desenvolvidos economicamente ou cuja consolidação da atividade 
acadêmico/científica é ainda recente, como o Brasil. Dados da National Science 
Foundation (NSF, 1995), importante agência financiadora da ciência norte-
americana, mostram que a representação de mulheres nas universidades dos EUA 
também cai conforme elas progridem nos níveis acadêmicos: em 1995, elas 
representavam cerca de 46% entre os instrutores, 35% entre os professores 
assistentes, 25% entre os professores associados e 11% entre os professores titulares, 
aqueles de maior prestígio e reconhecimento entre os pares. 

 

Muzi e Luz (2011) esclarecem que  

 

interessa-nos entender porque as mulheres estão em menor número e pouco 
representadas. No entanto, tem-se como dificultante o escasso desenvolvimento de 
estatísticas de Ciência e Tecnologia desagregadas por sexo e ainda a inexistência de 
sistemas harmonizados que permitam comparar a situação das mulheres entre 



 
 

diversos países, o que se configura como item fundamental para a análise e 
diagnósticos apropriados e para a definição de ações que reparem situações de 
desigualdade e que evita perda de talentos.  

 

Segundo os mesmos autores, estudiosas como Leta e Lopes se preocupam com o fato 

de que nossa literatura sobre o assunto ainda é incipiente e precisa ser sistematizada de modo 

a contribuir para um campo necessário para pautar pesquisas posteriores. Lopes se questiona 

principalmente sobre o porquê de tão pouco interesse da sociologia da Ciência e da 

Tecnologia pela participação das mulheres e da incipiência da perspectiva feminista nos 

estudos sobre História da Ciência no Brasil. Destaca ainda, que aceitar a baixa participação 

das mulheres em algumas áreas da Ciência e da Tecnologia é também restringir o poder de 

decisão sobre questões que lhes dizem respeito, e isso é problemático já que se sabe que as 

mulheres representam parte significativa dos que são afetados pelas descobertas científicas. 

Além disso, restringi-las a alguns campos do conhecimento acaba por contribuir para a 

segregação das mulheres em áreas específicas. 

Para Muzi e Luz (2011), problematizar o lugar ocupado pelas mulheres nos campos da 

C&T é de extrema importância, porque uma visão mais ampla levará à compreensão das 

possibilidades reais que se recuperar essa história pouco comentada para enriquecer o 

momento atual e contribuir na luta pela maior inserção das mulheres como agentes no cenário 

científico e tecnológico. Uma maior participação feminina nas universidades possibilita que 

se mantenham abertas as portas da produção científico-tecnológica e significa que à medida 

que se alteram as configurações sociais, altera-se também a concepção do campo científico e 

tecnológico. Estas concepções alteradas favorecem o pensamento de que podem ser 

alcançadas mais transformações em busca de uma equidade entre mulheres e homens como 

trabalhadoras e trabalhadores da Ciência e da Tecnologia. 

Segundo Hildete Melo citada por Mascarenhas (2003, p. 24), 

 

a menor presença feminina nas bolsas de pesquisa do CNPq pode ser explicada pela 
inserção tardia das mulheres no sistema de ciência e tecnologia. [...]  permanece a 
dificuldade das mulheres em conciliar a carreira científica com a vida familiar. É 
difícil conciliar a produção científica com a gestação e a maternidade. Isto pode ser 
constatado observando-se dados que mostram que essas mulheres têm uma 
maternidade tardia ou optam por não ter filhos. 

 

Para Mascarenhas (2003) essa dificuldade de conciliar a vida familiar com a produção 

científica talvez seja a responsável por uma afirmação tomada como verdade, a de que as 

mulheres cientistas produzem menos que os homens. 



 
 

 

5. PORQUE AS MULHERES DESISTEM CEDO DE TRABALHAR COM 

CIENCIA? 

De acordo com CISCATI (2015) um estudo alemão tentou entender por que as 

mulheres que começam a trabalhar com ciência abandonam suas pesquisas. Concluíram que a 

culpa é de fatores sociais. As mulheres desistem cedo de trabalhar com ciência. É uma 

desistência evidenciada por números: de acordo com dados do CNPq, um dos órgãos 

responsáveis pelo financiamento de pesquisas no Brasil, 76% dos cientistas de nível sênior 

que recebem bolsas de pesquisa no país são homens. Pesquisadores seniores são aqueles 

cientistas experientes, que já passaram pelo doutorado há alguns anos e conduziram trabalhos 

relevantes. Nesse grupo, há poucas mulheres. Entre os pesquisadores jovens, em início de 

carreira, a divisão é equitativa. Metade das bolsas financia mulheres. Conforme o tempo 

passa, as mulheres cientistas abandonam o laboratório sem atingir o topo de suas profissões, o 

que é ruim para a ciência, e não acontece por falta de talento delas. 

O problema não é exclusividade do Brasil. Na Alemanha, como no Brasil, as mulheres 

ingressam na universidade, fazem mestrado, doutorado e depois abandonam suas carreiras. 

Pesam contra elas problemas muito semelhantes aos enfrentados por mulheres em outras 

profissões. As cientistas têm de resistir ao sexismo do ambiente de trabalho, e precisam 

equilibrar suas carreiras com a responsabilidade de criar filhos e cuidar da casa. Na 

Alemanha, as pesquisadoras de nível médio publicam menos que seus colegas de sexo 

masculino, porque além de trabalhar no laboratório, têm muito mais a fazer quando saem dele. 

A maioria delas tem entre 30 e 40 anos. Nessa época, homens e mulheres constituem família e 

têm filhos. Mas fica com elas a responsabilidade de cuidar das crianças. As pessoas acham 

compreensível que pais jovens varem a noite no laboratório. As jovens mães, por outro lado, 

precisam voltar para casa e cuidar das crianças. Além disso, o pai que pede uma rotina de 

trabalho mais flexível é mal visto – mesmo entre os cientistas.  O problema parece 

desaparecer quando os filhos ficam mais velhos. Mas, nesse ponto, muitas mulheres já foram 

deixadas para trás: Elas são poucas, mas produtivas – os trabalhos que fazem são tão citados 

quanto os trabalhos feitos por homens. No jargão dos cientistas, são trabalhos de menos 

impactos.  É um sinal de que, se anos antes elas publicavam pouco, não era porque lhes 

faltava competência (CISCATI, 2015). 

Para o mesmo autor, o problema não está apenas em casa. Há também questões 

relativas à dinâmica entre orientadores e suas orientandas. Os primeiros anos após o 

doutorado são importantes para definir o futuro de uma pesquisadora. É quando ela decide se 



 
 

vai continuar a se dedicar a pesquisa ou se vai mudar de carreira. O estudo da Elsevier diz que 

os orientadores tendem a oferecer menos apoio para as cientistas que para seus colegas 

homens. Ao longo dos anos de formação, as mulheres são desencorajadas a seguir carreiras ou 

linhas de pesquisa identificadas como masculinas. Faltam pesquisas para determinar qual o 

impacto do sexismo nessa fase da carreira. É difícil de inferir, muitas vezes, ocorre de 

maneira velada, demonstrando, mais uma vez a metáfora da transparência do vidro e do 

cristal, que apesar de invisíveis, são concretas.  

Quando as mulheres deixam de fazer pesquisas, a sociedade sai prejudicada. O estudo 

da Elsevier também mostrou que as pesquisas lideradas por mulheres, em média, contam com 

mais colaborações internacionais. E que as equipes formadas por homens e mulheres são mais 

interdisciplinares, são capazes de explorar um mesmo problema pelo prisma de diferentes 

disciplinas (CISCATI, 2015). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O progresso da Ciência e a Tecnologia pode dar uma contribuição decisiva para 

acelerar o processo de desenvolvimento nacional. Nos países em desenvolvimento, neste 

início do Terceiro Milênio, também existe o consenso de que, sem superar o atraso ainda 

existente em muitos países, no que se refere ao avanço cientifico e tecnológico já alcançados 

no hemisfério norte, será extremamente difícil assegurar um desenvolvimento social e 

econômico sustentado, capaz de garantir uma boa qualidade de vida para milhões de seres 

humanos. Isso implica na necessidade de se implementar politicas publicas em relação à 

Ciência e Tecnologia capazes de reduzir o enorme abismo que existe entre esses países e os 

países desenvolvidos. 

É necessário impedir o êxodo de cientistas para países avançados, pois, o grau de 

dependência dos países ricos é ainda muito grande e as condições de trabalho permanecem 

insatisfatórias. A evasão de cérebros atinge índices elevados, já que a perspectiva de assegurar 

um desenvolvimento científico e tecnológico continuado e em níveis satisfatórios não é a 

principal característica dos governos brasileiros. 

Posto isso, o estudo da formação nas áreas de Ciência e Tecnologia, reveste-se de 

enorme relevância e atualidade. Existe um consenso sobre a importância das pesquisas 

cientificas e o papel crucial que elas desempenham para impulsionar o desenvolvimento 

nacional. Uma exigência prioritária é a incorporação de mais e mais mulheres em carreiras 

cientificas e tecnológicas. Não se pode prescindir da incorporação de milhares de mulheres 

que venham a contribuir com seu talento e sua inteligência para fazer avançar a Ciência e a 



 
 

Tecnologia no Brasil e conseguir, assim reduzir mais rapidamente a enorme defasagem ainda 

persistente em relação aos países mais desenvolvidos científico e tecnologicamente. 
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