
 

  Gênero e Ciência na 

 sociedade do conhecimento 

 
Alice Abreu 

Professora Emérita - UFRJ 
 
 
 
 

 
 
 

Fortalecendo a presença da mulher na ciência brasileira 
Academia Brasileira de Ciências - Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013 

1 

http://www.mydestination.com/riodejaneiro/usefulinfo/6180856/study-in-rio


 Uma questão de diretos humanos e justiça social. Todos indivíduos devem ter 
igualdade de oportunidades para uma educação cientifica e uma carreira 
cientifica 

 Razões científicas e econômicas. Se mulheres não tiverem as mesmas 
oportunidades para tornarem-se cientistas e engenheiras, o país estará negando 
a si próprio a totalidade das mentes científicas e criativas.  

 Razões sociais. As mulheres ealizam diferentes atividades e papéis, tanto dentro 
como fora de casa, daqueles realizados pelos homens. É importante que tanto 
homens quanto mulheres possam usufruir dos resultados de uma boa educação 
cientifica e técnica na realização dessas atividades e papéis. 

 Razões de perspectivas. Existem evidências de que muitas mulheres trazem 
perspectivas, valores, motivações e até mesmo métodos de trabalho distintos 
para o seu trabalho científico, A inclusão de um maior número de mulheres na 
ciência irá enriquecer o numero total de talentos, perspectivas e motivações e 
aumentar a possibilidade que a ciência sirva de fato a sociedade como um todo 
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Porque gênero é 
relevante para a ciência? 
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Acumulo de conhecimento e alguns consensos 

  grandes avanços na pesquisa 
  relatórios internacionais comparativos trazem 
conhecimento consolidado 

 
  segregação horizontal e vertical 

o em todos os países homens e mulheres ocupam 
espaços diferenciados na ciência, ainda que as 
diferenças possam variar de forma substantiva entre 
países 
o em todos os países homens ocupam as posições mais 
altas, nas hierarquias funcionais e salariais 
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Recrutamento, retenção e 
avanços  
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Uma perspectiva de gênero é essencial para 
entender os complexos processos sociais que 
levam a esta situação. Os processos de atração, 
qualificação e treinamento, de recrutamento 
retenção e avanço na carreira, levam às diferentes 
posições ocupadas por homens e mulheres. 
 
Como atrair meninas e jovens para as disciplinas 
cientificas continua sendo uma das questões 
centrais. 
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De canos que vazam (leaky 
pipelines) e labirintos de cristal  
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Momentos centrais para a permanência de 
mulheres nas carreiras científicas:  
 
 da entrada na universidade, passando 
pelo mestrado, pelo doutorado, até a 
entrada no mercado de trabalho, muitas se 
perdem pelo caminho – leaky pipelines – 
processos paralelos de vida familiar e social 

  
. 
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Recrutamento 
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  Whatever the country, whatever the discipline, and 
whatever the proportion of women among the 
undergraduate population, men are selected 
disproportionately to their numbers in the recruitment 
pool at every stage on the career ladder (Osborn et al., 
2000). 

o  redes profissionais das mulheres são distintas 
o a cultura e a estrutura organizacional do local de trabalho, 
associadas ao recrutamento e práticas de promoção, seleção e 
alocação de recursos tendem a  desfavorecer as mulheres. 
(OECD, 2006 p.11-12). 

  
. 
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Carreiras científicas  - tetos de 
cristal ou sticky floor 
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Quais são os processos que resultam na pequena 
proporção de mulheres nas posições mais altas das 
carreiras científicas: 
 
 redes profissionais 
 acesso a recursos e infraestrutura 
 negociação 
 acesso a financiamento de pesquisa 
 avaliando excelência  
  
. 
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Ampliando o quadro de análise:  GE&KS 
The Gender Equality – Knowledge Society  
indicator framework 
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Inputs 

(insumos) 

Saúde, status sociais, status econômicos, acesso a recursos, agência, 

oportunidade, capacidade 

 

Enabling 

Policy 

Environment 

(contexto de 

políticas) 

 

Políticas nacionais da sociedade do conhecimento, cuidado infantil, 

salário igual, trabalho flexível, infraestrutura, status CEDAW,  políticas 

incentivadoras de gênero nas instituições governamentais 

 

Outcomes 

(resultados) 

Tomada de decisão na sociedade do conhecimento, economia do 

conhecimento, tomada de decisão na ciência e tecnologia, participação 

nas tecnologias da informação 

Brasil, Índia, Indonésia, Rep. da Coreia, África do Sul, Estados 
Unidos e a União Europeia  
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/ 

http://www.mydestination.com/riodejaneiro/usefulinfo/6180856/study-in-rio
http://wisat.org/home/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/
http://wisat.org/what-we-do/national-assessments-on-gender-sti/


 A principal conclusão do estudo é que a divisão de 
gênero continua a existir em todos os países, 
mesmo naqueles com uma sociedade do 
conhecimento altamente desenvolvida. 

Em todos os países analisados, que representam as 
principais economias baseadas no conhecimento no 
mundo, a sociedade do conhecimento não tem 
conseguido incluir as mulheres de forma igualitária e 
em alguns casos sua inclusão é mínima. 
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Principais Resultados 
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 Sistema de C&T 
 Bem estabelecido, complexo e robusto 
 Forte investimento em treinamento, com grande 

crescimento da pós-graduação  
 Rápido crescimento das publicações científicas 

 Gênero e C&T 
 Grande crescimento da participação feminina nos níveis 
de entrada no sistema (graduação e mestrado), bem como 
no doutorado nos anos 2000. 
 Políticas voltadas para gênero bem desenvolvidas 

 Baixa participação nos escalões superiores 

 

C&T no Brasil  -  os últimos 50 anos  
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CGEE. Mestres 2012 
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CGEE. Doutores 2010 
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CGEE. Doutores 2010 
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 CNPq Censo de Grupos de Pesquisa 
% de Mulheres  Pesquisadoras 1995 - 2008 
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 CNPq Censo de Grupos de Pesquisa 
% de Mulheres Líderes de Grupo 1995 - 2008 
 

Fonte: CNPq. Censo de grupos de pesquisa. 
 
 

Percentagem de Mulheres Líderes de Grupo  - 1995-2008. 

1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 

% 

Mulheres 
34,16 37,25 39,41 40,68 41,75 43,26 44,54 
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CNPq Censo de Grupos de Pesquisa 
% Pesquisadoras Mulheres por Área Científica  2008 

Área Científica % de Mulheres 

TOTAL 48,89 

Engenharia e Ciência da 

Computação 

27,31 

Ciências Exatas e da Terra 33,73 

Ciências Agrárias 37,86 

Ciências Sociais Aplicadas 47,69 

Ciências Biológicas 53,29 

Ciências Humanas  59,27 

Ciências da Saúde 60,40 

Arte e Linguistica 66,46 
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CNPq Censo de Grupos de Pesquisa 
% de Mulheres Líderes de Grupo por Áreas 
Científicas  2008 

Fonte: CNPq. Censo de grupos de pesquisas. 
 
 

Áreas Científicas % Mulheres Líderes de 

Grupo 

Engenharia e Ciência da Computação 21,90 

Ciências Exatas e Ciências da Terra 28,21 

Ciências Agrárias 32,29 

Ciências Sociais Aplicadas 44,20 

Ciências Biológicas 51,26 

Ciências Humanas  55,44 

Ciências da Saúde 56,37 

Arte e Linguistica 66,49 

TOTAL 44,52 
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CNPq –Bolsas de Estudos Concedidas por Categoria 
% Mulheres 2002 - 2008 

Bolsas de Estudos no País 
% Mulheres 

2002 2004 2006 2008 

Iniciação Científica- IC 54 54 55 57 

Mestrado – GM 52 50 52 52 

Doutorado – GD 49 49 50 51 

Pós Doutorado  - PD (1) 39 48 52 51 

Produtividade em Pesquisas – PQ 32 33 33 34 

Total  48 48 48 49 

Número Total de Bolsas 45.348 48.596 55.004 58.869 

Bolsas de Estudos no Exterior 
% Mulheres 

2002 2004 2006 2008 

Doutorado 37 41 32 28 

Doutorado Sanduiche 51 52 43 50 

Professor Visitante Junior/Senior 16 0 35 30 

Pós Doutorado 40 35 29 37 

Total  39 41 33 39 

NúmeroTotal de Bolsas 766 510 354 551 
Fonte: CNPq/AEI        (2.9.1-Sexo_Mod_PaisExt_0108_nº) 
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CNPq – Bolsas de Produtividade de Pesquisa  
Percentual de Mulheres por Nível – 2001 -2008 

Fonte: CNPq/AEI         
 
 
 

Bolsa de 

Produtividade 

de Pesquisa 

Níveis 

% Mulheres 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1A 22,3 22,1 22,9 23,8 23,2 23,0 23,0 23,6 

1B 27,1 27,8 27,2 27,2 28,6 30,4 31,8 31,8 

1C 28,0 27,8 28,6 29,3 30,0 30,6 31,6 32,0 

1D 32,3 32,9 34,0 34,6 34,5 35,0 34,2 32,9 

2 37,2 37,8 37,7 38,3 37,7 37,2 36,8 37,0 

Total 32,1 32,3 32,5 33,4 33,3 33,4 33,7 33,8 
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CNPq – Composição dos Comitês Assessores para 
Concessão de Bolsas de Produtividade em 
Pesquisa - % de Mulheres por Áreas  
Dezembro 2009 

Fonte: CNPq website 

Áreas Científicas 

Número 

Total de 

Membros 

Número de 

Mulheres 

% de 

Mulheres 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 57 29 50% 

Ciências da Saúde 98 23 22% 

Engenharia, Ciências Exatas e 

Ciências da Terra 
83 6 5% 

Total 238 58 24% 
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Academia Brasileira de Ciências – Acadêmicos 
por sexo e Área Científica – Outubro 2009 

Áreas Científicas da Academia 

Brasileira de Ciências 
Homens Mulheres 

% 

Mulheres 

Ciências Agrárias 17 4 23,53 

Ciências Biológicas 21 7 33,33 

Ciências Biomédicas 85 15 17,65 

Engenharia 26 1 3,85 

Ciências da Saúde 20 2 10,00 

Ciências da Terra 40 2 5,00 

Física 66 4 6,06 

Matemática 46 3 6,52 

Ciências Químicas 42 7 16,67 

Ciências Sociais 13 5 38,46 

TOTAL 376 50 13,30 22 
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O grande desafio para o sistema de 
C&T no Brasil é assegurar que essas 
mulheres altamente qualificadas 
participem de maneira integral e 
estejam envolvidas nas mais altas 
posições do sistema. 
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1. Equidade de gênero na educação científica e tecnológica. 

2. Remover obstáculos nas carreiras científicas e tecnológicas de 
mulheres 

3. Tornar a ciência receptiva às necessidades da sociedade 

 4. Fazer com que o processo decisório da ciência e tecnologia 
seja mais atento à questão de gênero 

 5. Ter um melhor relacionamento com sistemas de conhecimento 
locais 

 6. Enfrentar questões éticas em ciência e tecnologia 

 7. Melhorar a coleta de dados desagregados por sexo  

      para policy makers. 

8.  Promover igualdade de oportunidade  nos grandes systemas 
de ciencia, tecnologia, engenharia matematica e inovaç!ao 
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Ações transformadoras – o que fazer 

(Missing Links 1995) 
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Objetivo I – Atividades relacionadas a melhorar a 
equidade de gênero na ciência, tecnologia e 
educação. 

Objetivo II – Atividades relacionadas a melhorar a 
coleta de informações para tomadores de 
decisões. 

Objetivo III – Aumentar a consciência de gênero dos 
tomadores de decisão em ciência e tecnologia.  

Objetivo IV – Remover os obstáculos à carreira 
científica para mulheres 
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Um plano atual? 

http://www.mydestination.com/riodejaneiro/usefulinfo/6180856/study-in-rio


 

 

Obrigada ! 
 

 

alicepabreu@gmail.com 
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