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RESUMO 
A  equidade  de  género  refere‐se  à  igualdade  de  direitos,  responsabilidades  e  oportunidades  entre 
mulheres  e  homens.  Não  significa  que  as  mulheres  e  os  homens  são  iguais,  mas  que  os  direitos, 
responsabilidades e oportunidades não dependem de ter nascido homem ou mulher. Discussões teóricas 
e indicadores sociais denotam a crescente participação das mulheres nos processos de escolarização e no 
mundo do  trabalho em áreas historicamente pouco usuais à atuação  feminina. Entretanto, é notório a 
assimetria nas áreas de Ciência e Tecnologia (C & T), no Brasil, no que diz respeito às relações de gênero, 
especificamente  nas  áreas  de  engenharia  ‐  tradicionalmente  um  reduto  masculino.  O  fenômeno  da 
segregação  feminina, no mundo  tecnológico, apresenta‐se como uma questão  social e cultural. Fatores 
socialmente estabelecidos criam estereótipos que  influenciam nas escolhas profissionais das mulheres e 
limitam suas perspectivas de carreira. A segregação vertical ou "teto de vidro" caracteriza‐se como um dos 
processos que se desenvolvem no local de trabalho para evitar que as mulheres progridam na carreira. No 
que diz respeito à formação e qualificação nas áreas de C & T o programa de mobilidade internacional de 
estudantes Ciência sem Fronteiras, do Governo Federal brasileiro, demonstra um esforço na formação e 
qualificação de alunos para apreender e desenvolver novas  tecnologias. Ao  longo de sua  implantação o 
Programa concedeu mais de 77.800 bolsas de estudo para graduação e pós‐graduação para brasileiros, 
priorizando  as  áreas  de  engenharia  e  ciências  exatas,  para  cursarem  parte  do  currículo  acadêmico  no 
exterior. Esse trabalho tem como objetivo destacar como as relações de gênero no Programa Ciência Sem 
Fronteiras estão ocorrendo, tendo como unidade de pesquisa o Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais ‐ CEFET‐MG. Além disso, questiona‐se até que ponto a participação em tal programa de 
mobilidade  internacional, contribui para a  inserção e as atividades profissionais das mulheres no mundo 
do trabalho da engenharia. Finalmente,  investiga‐se se uma maior qualificação das mulheres reflete em 
equidade de gênero, ou, na verdade, perpetua a desigualdade no mundo do trabalho de engenharia. 
 
Palavras‐chave: Mulher na engenharia. Relações de gênero; Ciência Sem Fronteiras. 
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Resumo 

A equidade de género refere-se à igualdade de direitos, responsabilidades e oportunidades 
entre mulheres e homens. Não significa que as mulheres e os homens são iguais, mas que os 
direitos, responsabilidades e oportunidades não dependem de ter nascido homem ou mulher. 
Discussões teóricas e indicadores sociais denotam a crescente participação das mulheres nos 
processos de escolarização e no mundo do trabalho em áreas historicamente pouco usuais à 
atuação feminina. Entretanto, é notório a assimetria nas áreas de Ciência e Tecnologia (C & 
T), no Brasil, no que diz respeito às relações de gênero, especificamente nas áreas de 
engenharia - tradicionalmente um reduto masculino. O fenômeno da segregação feminina, no 
mundo tecnológico, apresenta-se como uma questão social e cultural. Fatores socialmente 
estabelecidos criam estereótipos que influenciam nas escolhas profissionais das mulheres e 
limitam suas perspectivas de carreira. A segregação vertical ou "teto de vidro" caracteriza-se 
como um dos processos que se desenvolvem no local de trabalho para evitar que as mulheres 
progridam na carreira. No que diz respeito à formação e qualificação nas áreas de C & T o 
programa de mobilidade internacional de estudantes Ciência sem Fronteiras, do Governo 
Federal brasileiro, demonstra um esforço na formação e qualificação de alunos para apreender 
e desenvolver novas tecnologias. Ao longo de sua implantação o Programa concedeu mais de 
77.800 bolsas de estudo para graduação e pós-graduação para brasileiros, priorizando as áreas 
de engenharia e ciências exatas, para cursarem parte do currículo acadêmico no exterior. Esse 
trabalho tem como objetivo destacar como as relações de gênero no Programa Ciência Sem 
Fronteiras estão ocorrendo, tendo como unidade de pesquisa o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG. Além disso, questiona-se até que ponto a 
participação em tal programa de mobilidade internacional, contribui para a inserção e as 
atividades profissionais das mulheres no mundo do trabalho da engenharia. Finalmente, 
investiga-se se uma maior qualificação das mulheres reflete em equidade de gênero, ou, na 
verdade, perpetua a desigualdade no mundo do trabalho de engenharia. 

Palavras chave: Mulher na engenharia. Relações de gênero; Ciência Sem Fronteiras. 
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1 INTRODUÇÃO  

As mulheres já representam mais da metade da população mundial, assim como, uma 
expressiva força de trabalho assalariada, para além de sua atuação no espaço doméstico. 

O presente artigo discute questões importantes para a sociedade contemporânea, 
relacionadas às relações e equidade de gêneros nos espaços educacionais e no mundo do 
trabalho. Destaca a participação da mulher nos espaços públicos, sua crescente escolarização 
e a conquista de uma área de atuação pouco usual ao público feminino: a engenharia. 
Também aborda o Programa Ciência Sem Fronteiras, criado pelo Governo Federal em 2011, 
no qual o principal objetivo é investir na formação de pessoal, enviando pesquisadores e 
estudantes para instituições de excelência no exterior (BRASIL, 2014). 

Destaca-se como as relações de gênero no Programa Ciências sem Fronteiras estão 
ocorrendo, tendo como unidade de pesquisa o Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - CEFET-MG. Além disso, questiona até que ponto a participação em tal 
programa de mobilidade internacional contribui para a inserção e as atividades profissionais 
das mulheres no mundo do trabalho da engenharia. Investiga, ainda, se uma maior 
qualificação das mulheres reflete em equidade de gênero, ou, na verdade, perpetua a 
desigualdade no mundo do trabalho da engenharia. 

Estudos como os empreendidos por Quirino (2011), sobre a atuação de mulheres no 
segmento de mineração; Resende (2012) sobre o trabalho feminino na construção civil; 
Lombardi (2004) sobre a atuação feminina nas áreas de engenharia evidenciam um avanço 
das pesquisas acadêmicas sobre as relações de gênero em áreas tradicionalmente masculinas. 
Porém, não obstante as discussões teóricas e os indicadores sociais que demonstram a 
crescente participação feminina nos processos de escolarização e no mundo do trabalho 
assalariado, a problematização de algumas áreas pouco usuais, historicamente, à atuação 
feminina ainda é de suma importância. 

Discussões acerca da equidade de gêneros na educação e no mundo do trabalho, 
sobretudo nas áreas tecnológicas, são de suma importância para o desenvolvimento 
sustentável de qualquer país e trata-se de um problema de cunho universal, não somente para 
o público feminino.  

 

 

2 IGUALDADE E EQUIDADE DE GÊNEROS 

Em pleno século XXI não é raro o entendimento pelo senso comum de que as coisas 
são como são porque homem é homem e mulher é mulher. Essa divisão da sociedade por 
sexos é percebida como algo natural e biológico, mas traz consequências psicológicas, sociais 
e comportamentais importantes. Estruturas sociais, valores, ideologias, crenças e culturas 
apresentam-se como possíveis explicações para essa diferenciação, que num contexto de 
prática social, converte-se em desigualdades (QUIRINO, 2015). 



Como seria uma sociedade na qual as desigualdades de gênero não fossem justificadas 
pela naturalização da inferioridade da mulher em relação ao homem? Possivelmente as 
diferenças seriam vistas com mais clareza e talvez não houvesse uma realidade socialmente 
construída baseada na desigualdade. Diferentes perspectivas poderiam coexistir, sem que 
houvesse uma realidade universal e as diferenças poderiam não significar desigualdades. 

Idealismos à parte, o que se espera em uma sociedade dita organizada é uma equidade 
ou paridade entre os gêneros. Homens e mulheres como partes equilibradas de uma sociedade 
diferente, porém, não desigual. Mas o que se pode denominar como equidade de gêneros? 

Na definição aristotélica, reconhecida e utilizada pelo Direito Romano, equidade ou 
isonomia é um apelo que se faz à justiça para retificar a lei quando ela se revela insuficiente; é 
a justiça aplicada ao caso concreto (MAFFETONE e VECA, 2005). Os autores esclarecem 
que na criação das leis, consideram-se todos os indivíduos como iguais, tendo as leis caráter 
universal. É exatamente o caráter universal da lei que a faz estar sujeita ao erro, pois, sendo os 
indivíduos diferentes entre si, pode revelar uma imperfeição na lei gerando casos específicos 
em que a lei terá difícil aplicação. 

Para os casos em que a lei se mostra insuficiente, a equidade surge como forma de 

julgar com base na justiça do que a lei se propõe a realizar e, não, na lei em si. Na concepção 

de Kant, o conceito de equidade não está ligado ao direito e, sim, ao tribunal da consciência. 

(ALMEIDA, 2006, 209). 

Assim, a aplicação do princípio da equidade é inerente ao conceito da justiça que o 

direito se propõe a praticar. Enquanto a lei generaliza, considerando todos iguais, a equidade 

preenche possíveis lacunas na lei que poderiam causar injustiças devido ao fato de as pessoas 

serem diferentes (CORDEIRO, 2014). 

Segundo Cordeiro (2014), a aplicação da equidade deve ter como base os princípios 

gerais do Direito, o bem comum, a moral social vigente e o regime político adotado pelo 

Estado. É a equidade que garante que o alcance da lei seja suficiente para que a justiça 

realmente se faça, de acordo com as especificidades que a lei não contempla. 

Ao se referir à igualdade entre homens e mulheres, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) define o termo equidade como à igualdade de direitos, responsabilidades e 
oportunidades de mulheres e homens, meninas e meninos. Igualdade não significa que as 
mulheres e os homens se tornarão iguais, mas que os direitos, responsabilidades e 
oportunidades não dependerão se eles nascem homem ou mulher. A igualdade de gênero 
implica, então, que os interesses, necessidades e prioridades das mulheres e dos homens são 
levados em consideração, reconhecendo a diversidade dos diferentes grupos.  

Ao comentar igualdade de gênero, Bartell (2003) salienta que,  

 



[...] as mulheres devem ter as mesmas oportunidades na vida que os homens, 
incluindo a capacidade de participar da esfera pública. Isso expressa uma ideia 
feminista liberal, que removendo a discriminação de oportunidades contra as 
mulheres lhes permite alcançar um status iguais aos dos homens. [...] No entanto, 
esse foco que, às vezes, é chamado de igualdade formal, não necessariamente exige 
ou assegura igualdade de resultados. Assume-se que uma vez que as barreiras à 
participação são removidas, há condições de concorrência equitativas. (BARTELL, 
2003).  

 

3 ESCOLHAS EDUCACIONAIS DAS MULHERES NO BRASIL 

Em se tratando do mundo da educação, uma mudança evidenciada no perfil das 
trabalhadoras brasileiras nas últimas décadas foi o aumento da escolaridade. Dados do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entidade 
pública federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), demonstram também a maior 
escolaridade feminina no ensino superior, no quesito ingressante, matrículas e concluintes 
(Brasil, 2010). 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.  

As pesquisas do INEP indicam que 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, 2013). 

Todavia, a despeito do espaço alcançado pelas mulheres nas ciências e da crescente 
presença feminina do ensino superior, dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2014), 
indicam a tendência das alunas de se concentrarem em determinadas áreas de estereótipos 
femininas, mais ligadas ao cuidado, em detrimento às ciências duras, mais relacionadas às 
áreas de exatas. 

Melo, Lastres e Marques (2004) ao traçarem um quadro da inserção das mulheres no 
sistema científico, tecnológico e de inovação no Brasil, evidenciam que, a despeito do 
crescimento expressivo de mulheres com nível universitário, 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.  

As dificuldades para as mulheres inserirem-se nessas áreas são históricas e culturais e 
demandam estudos mais específicos. No entanto, autores como Hirata (2002), Carvalho 
(2003), Lombardi (2010), Quirino (2011), dentre outros/as, ao estudarem a inserção das 
mulheres nas áreas tecnológicas e nas engenharias afirmam que a tecnologia ainda é 
conjugada no masculino. No entanto, tais pesquisas constatam que é crescente o número de 
mulheres que ingressam nessas áreas majoritariamente masculinas.  



Entre as profissões menos procuradas pelas mulheres estão aquelas das áreas da 
engenharia. No Brasil, até 2002, por exemplo, apenas 14% dos empregos formais nessa área 
eram ocupados por mulheres, ao passo que nas áreas de saúde, tais como odontologia, 51% 
eram ocupados por elas. (OLINTO, 2009). 

Evidencia-se, assim, nessa polaridade de escolhas das mulheres por determinadas 
áreas em detrimento de outras, o fenômeno do labirinto de cristal, que por sua vez, contribui 
para o fenômeno do teto de vidro. 

 

4 TETO DE VIDRO E LABIRINTO DE CRISTAL: DESAFIOS PARA A 
MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Dois tipos principais de exclusões são enfrentados pelas mulheres no mundo do 
trabalho: a exclusão vertical: que se refere à sub-representação das mulheres em postos de 
prestígio e poder, mesmo nas carreiras consideradas femininas, denominado Teto de Vidro; e 
a exclusão horizontal: 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, denominado Labirinto de Cristal.  

Segundo Lima (2013), 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 estão presentes ao longo da trajetória profissional 
feminina, e não somente em um determinado patamar. Também, aponta para uma inclusão 
subalterna e a sub-representação feminina em determinadas profissões e nas posições de 
prestígio. 

Já a discrepância no número de mulheres em cargos de chefia é denominada fenômeno 
de Teto de vidro, que tem sido utilizada como uma metáfora para representar o obstáculo 
invisível, porém concreto, que impede a ascensão das mulheres às determinadas posições de 
prestígio nas profissões. Essa barreira afetaria as mulheres como um todo, impedindo que 
progridam na carreira, devido, exclusivamente, ao fator gênero e não pelo mérito ou 
competência. (BILY & MANOOCHECRI, 1995; POWELL & BUTTERFIELD, 1994; 
MORISON, 1992).  

Ambos os conceitos contribuem para o entendimento de duas características desses 
fenômenos:  

a) A transparência do vidro e do cristal: mesmo não havendo barreiras formais 

que impeçam a participação de mulheres em cargos e posições de poder, essas 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres são reais e não podem ser avaliadas somente 

pela ausência de dispositivos legais contra a atuação profissional feminina; 



b) A posição do labirinto e do teto: existem 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. 

5 PARTICIPAÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO DAS 
ENGENHARIAS 

A engenharia moderna surge primeiramente no ambiente militar, em face das novas 
necessidades de defesa, transporte e comunicação dos Estados. Os oficiais-engenheiros eram 
aplicados na construção de armamentos, fortificações e pontes, na abertura de estradas, entre 
outras atividades (LOMBARDI, 2004). 

Como esclarece Silva Telles (1984), “a engenharia moderna nasce dentro dos 
exércitos”; a descoberta da pólvora e o progresso da artilharia obrigaram a uma completa 
modificação nas obras de fortificação, que, principalmente a partir do século XVII, passaram 
a exigir dos profissionais novo planejamento e execução. A necessidade de construir estradas, 
pontes e portos para fins militares, forçaram o surgimento dos oficiais-engenheiros e a criação 
de corpos especializados de engenharia nos exércitos.  

O elemento militar, característico da profissão no seu primórdio, será associado a ela e 
perdurará por mais de um século, contribuindo para que a profissão de engenheiro esteja, 
historicamente, associada ao campo de atuação do sexo masculino. (WAJCMAN, 1996, 
p.146). 

A inserção de mulheres nas escolas de engenharia aconteceu de forma muito tímida, 
acontecendo apenas a partir da década de 1920. (SILVA TELLES, 1984; PORTINHO, 1999).  

A primeira mulher a se diplomar na Escola de Minas de Ouro Preto, como Engenheira 
de Minas, Metalurgia e Civil foi Aimée Barbosa da Silva, em 1947, quando a instituição já 
contava mais de 70 anos de existência. Na década de 1970, o ingresso de mulheres nas 
engenharias se torna mais visível e se consolida na década de 1990 (FACCIOTTI; SAMARA, 
2004). 

Em 2004, as ocupações da engenharia no Brasil somavam 147.231, tendo variado 

39,6% no período entre 2004 e 2009, alcançando 205.604 em 2009. (BRASIL, 2004, 2009). 

As vagas no mercado formal de trabalho ocupadas por mulheres representavam 14,6%. Essa 

participação evoluiu para, em 2009, 17,8% das ocupações totais da engenharia – 3,2% pontos 

percentual maior que em 2004. Esses indicativos sinalizam um processo de feminização no 

mercado da engenharia em nível nacional. 

Segundo os dados da RAIS, em 2009, havia 41.207.546 ocupações no mercado formal 
de trabalho no Brasil. Desses, 205.604 são ocupações da engenharia, representando 0,5% do 



total de vínculos formais no Brasil. As ocupações da engenharia concentram-se na Região 
Sudeste, representando 62,4% do total no Brasil.  

Tradicionalmente a engenharia é uma profissão masculina, segundo demonstram os 

dados da RAIS no período 2004-2009, entretanto, é possível notar um crescimento contínuo 

da participação das mulheres nas ocupações da engenharia. No Brasil, a participação das 

mulheres evoluiu de 14,4% em 2004 para 16,2% em 2009; 1,8 pontos percentual maior, 

conforme RAIS 2004-2009.  

No período pesquisado o aumento das matrículas femininas nos cursos de engenharia 
foi de 84%, em comparação ao masculino. Esses números permitem inferir que está havendo 
um movimento em que a engenharia está lentamente sendo incluída nas escolhas profissionais 
das mulheres. 

Um exemplo que indica a inclusão da engenharia no rol de possibilidades profissionais 
das mulheres vem da Escola Politécnica da USP. No espaço de quarenta anos, entre 1950 e 
1980 formaram-se 536 engenheiras e somente na década de 1990, formaram-se 764. Ou seja, 
em dez anos, formaram-se 30% a mais engenheiras que nas quatro décadas anteriores 
(FACCIOTTI; SAMARA, 2004). 

 

6 O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS NO CEFET-MG 

Com o objetivo de apresentar uma resposta às demandas sociais pela busca do 
desenvolvimento tecnológico e de fomentar uma melhor qualificação de sua força de trabalho 
nas áreas científicas tecnológicas, em meados do ano 2011, o Governo Federal criou o 
Programa Ciências sem Fronteiras (CsF).  

O Programa propunha promover, consolidar, expandir e internacionalizar a CT&I no 
Brasil, com ações de formação de recursos humanos em CT&I apostando na 
internacionalização da educação, por meio da mobilidade de estudantes ao exterior, para a 
troca recíproca de conhecimentos. O Programa CsF previa a oferta de 101 mil bolsas em 
quatro anos, para o intercâmbio de estudantes, desde a graduação até o pós-doutorado, e 
estágios em universidades e empresas de diversos países.  

O CsF priorizou ações nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento 
tecnológico e industrial do país, que abrange as engenharias e demais áreas tecnológicas. 

Em 2012 o CEFET-MG foi credenciado no Programa Ciência sem Fronteiras e até o 
segundo semestre de 2014 enviou cerca de 700 aluno/as para a mobilidade estudantil 
internacional. Dentre os países escolhidos pelos alunos destacam-se, por ordem de prioridade, 
os Estados Unidos, seguidos pelo Reino Unido, Alemanha e Canadá. 

Confirmando as estatísticas oficiais da predominância masculina nas áreas 
tecnológicas, dos quase 700 alunos/as enviados pelo CEFET-MG, para a mobilidade 
estudantil pelo CsF, 63% são do sexo masculino e 37% do sexo feminino. Todavia, esse 



percentual feminino participante do CsF é considerável, quando comparado ao número de 
mulheres matriculadas nos curso de engenharia. Podemos assim, inferem que existe um 
grande interesse das mulheres pela qualificação internacional oferecida pelo CsF. 

Sobre as dificuldades, discriminações e preconceitos pela sua condição feminina, os 
relatos de algumas das egressas do Programa são animadores: 

Não sofri nenhum preconceito quando participei do processo seletivo, tampouco 
quando fazia o curso no exterior. Pelo contrário, os alemães são muito receptivos e 
incentivam muito a gente. (Aluna do curso de Engenharia de Materiais, na 
Alemanha). 

Nós brasileiros somos ainda muito conservadores. Muitas vezes a dificuldade maior 
que temos é com nossos próprios pais, que têm uma dificuldade de liberar a filha 
para sair de casa. Eu tive um pouco de trabalho pra convencer a minha mãe, mas no 
CEFET foi muito tranquilo. Fiz a inscrição e no mesmo ano fui chamada. Passei um 
ano na Espanha e não tive nenhum problema por lá. (Aluna do curso de Engenharia 
da Computação, na Espanha). 

Apesar de me sentir um pouco um “peixe fora d’água” numa sala em que só havia 
duas mulheres, fui bem tratada lá fora. Tive certo medo, o que é normal em uma 
situação nova, mas foi tudo muito legal. (Aluna do curso de Engenharia Mecânica, 
na Inglaterra). 

 

Sobre o aprendizado advindo da experiência, as alunas entrevistadas também focam no 
desenvolvimento de competências comportamentais, tais como autonomia, autoconfiança e 
ainda nas questões turísticas, culturais e aprendizado do idioma.  

O maior aprendizado foi pessoal. Aprendi a ser mais independente, resolver meus 
problemas, ser mais paciente, já que para me fazer ser entendida precisava ser por 
meus sentimentos em outra língua, o que exigia muita calma. Também aprendi a ter 
mais pontualidade, disciplina e foco. São atos que com qualquer alemão você 
aprende. São muito determinados e focados, hora de trabalho é trabalho, pausa é 
pausa (não continuam falando de trabalho) e horário, sempre chegar no horário. 
(Aluna do curso de Engenharia de Materiais, na Alemanha). 

Gostei muito do país, da cultura, dos hábitos diferentes dos nossos. Pude praticar 
muito o inglês, conhecer museus e monumentos históricos. Como a comida é bem 
diferente da nossa e muito cara, tive de me virar e aprender a cozinhar pra fazer 
minha própria comida. . (Aluna do curso de Engenharia Mecânica, na Inglaterra). 

 

Os depoimentos coletados podem inferir que as relações de gênero estão sendo bem 
dirimidas no âmbito do CsF. Porém, ações que incentivem mais mulheres a se interessarem 
pelos cursos das áreas tecnológicas ainda precisam ser viabilizadas, tanto em nível de 
políticas públicas quanto na própria instituição.  

Em um trecho de uma entrevistada, realizada em novembro de 2015 com uma jovem 
Engenheira Mecânica, graduada em 2014, que atua como coordenadora de suprimentos e 
equipamentos numa indústria pode-se perceber que seguir na carreira da engenharia é um 
desafio ainda maior para as mulheres: 



Não tive apoio nenhum de meus familiares para a escolha da engenharia. Quando 
perguntei meu pai o que ele achava de eu fazer engenharia civil ele disse, “ótimo, 
você vai ser uma boa pedreira”. Na visão dele eu não tinha nada que me meter com 
essa profissão. Era coisa de homem. Eu tinha que buscar algo mais feminino. 

 

Também, para avaliar a eficácia do objetivo do programa de possibilitar uma formação 
com qualidade de uma força de trabalho técnico-científica altamente especializada, voltados 
para o aprendizado de novas tecnologias e inovação será necessário um aprofundamento nas 
metodologias adotadas por parte das instituições responsáveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação e o trabalho são dimensões muito importantes para a vida social, tanto do 
ponto de vista do desenvolvimento intelectual, quanto para a produção de bens e serviços para 
as coletividades, assim como, do ponto de vista da autonomia econômica e de realização 
individual. Embora ocupem lugares centrais na organização da sociedade, tanto a educação 
quanto o trabalho reproduzem injustiças e desigualdades e reforçam outras tantas.  

No que diz respeito à dinâmica da participação das mulheres na educação e no 
mercado de trabalho, pode-se identificar permanências e transformações. 

Foram evidenciados as dificuldades, os desafios, os avanços e oportunidades 
experimentados por essas estudantes que, não obstante a lógica da exclusão feminina das 
áreas técnicas e tecnológicas vem desafiando a cultura patriarcal e traçando um novo perfil 
mais feminino da Ciência e Tecnologia no Brasil. No entanto, observa-se que as fronteiras da 
desigualdade de gêneros na área de CT&I estão se deslocando, mas ainda estão longe de 
serem rompidas. É inegavelmente que a educação é importante para o desenvolvimento 
econômico e social do mundo moderno e tem sido apontada como uma das questões que 
podem possibilitar a redução das disparidades sociais e econômicas de um país ou região. 

Pesquisas indicam que, no Brasil, cresce cada vez mais a participação feminina nas 
atividades da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e nas engenharias. Infere-se, também, 
que políticas públicas, por exemplo, o CsF, que vêm sendo desenvolvidas no Brasil nos 
últimos anos esteja facilitando o acesso da mulher à Educação Profissional, ao Ensino 
Superior e a inserção nas áreas de C&T. Porém, a divisão sexual do trabalho não é algo novo, 
o que tem mudando são as “faces” dessa divisão em determinados segmentos nos quais 
predominam a força de trabalho masculina ou feminina (QUIRINO, 2011). 

A superação das diferenças entre homens e mulheres na educação, no trabalho em 
geral, e na área de engenharia, em particular, requer o incentivo a estudos que possam 
focalizar os diversos aspectos da divisão sexual do trabalho que se estabelece na mais tenra 
idade – na definição de tarefas domésticas – até as diferenças que se determinam ao longo da 
experiência escolar e ocupacional, incluindo as posições ocupadas nas mais altas hierarquias 
profissionais, assim como na busca pela igualdade e equidade de gêneros. 



A maior participação feminina nas engenharias pode implicar em transformações 
sociais e econômicas com impactos favoráveis para toda a sociedade, por representar um 
maior contingente de força de trabalho disponível e pela crescente escolarização evidenciada 
nesse grupo social. 

Se de fato o Brasil pretende desenvolver-se economicamente, de forma sustentável, é 
necessário um investimento massivo em setores como educação e C&T. Além disso, torna-se 
fundamental estimular que metade da força de trabalho economicamente ativa participe desses 
setores estratégicos para o país.  

Após o exposto, podemos inferir que, no Brasil, atuar na área de engenharia é um 
desafio, principalmente para as mulheres. Sendo, então, a engenharia uma área 
tradicionalmente masculina e que enfrenta tantos desafios, o que leva uma mulher a escolher 
essa profissão? Certamente, é uma questão de difícil resposta, que demanda mais estudos para 
ser compreendida no tocante às subjetividades e objetividades que encerram os processos de 
escolarização e escolhas profissionais desse grupo social específico. Espera-se que as 
informações e reflexões contidas no presente artigo possam fomentar o debate e incentivar 
novas pesquisas na temática. 
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