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Introdução

Este e-book, foi elaborado como parte do Projeto de
Pesquisa “Mulheres professoras na STEM: carreiras e
trajetórias”, desenvolvido no Instituto Federal
Catarinense (IFC) - Campus Fraiburgo, que tem como
objetivo analisar os principais fatores que influenciaram
as trajetórias de mulheres professoras que atuam em
áreas da STEM no próprio instituto.

Atualmente, o acrônimo STEM (“Science, Technology,
Engeneering and Mathematics” - Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática, em português) tem sido
utilizado, cada vez mais, nas discussões que giram em
torno da educação básica e superior e da formação de
força de trabalho nestas quatro áreas do conhecimento.
No entanto, conforme relatório de 2018 elaborado pela
OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), no Brasil, a taxa de
conclusão do ensino superior de estudantes, no geral,
que se formam nas áreas de STEM é baixa: apenas 17%,
contra a média OCDE de 24%.

O cenário se torna ainda mais preocupante na análise de
taxas relacionadas às mulheres que concluem a
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graduação em áreas STEM no país. Segundo dados da
OCDE (2017), dos 17% graduados, 33,2% são mulheres.

O Projeto de Pesquisa “Mulheres professoras na STEM:
carreiras e trajetórias” nasceu com o propósito de
contribuir e a ampliar a literatura a respeito da inserção
e da permanência de mulheres em áreas da STEM. Para
isso, como ponto de partida, realizamos uma revisão de
literatura ampla sobre o tema de estudo.

Segundo Echer (2001, p.6-7), uma extensiva revisão de
literatura acerca do tema de pesquisa “auxilia o
pesquisador na captação de fontes de idéias para novas
investigações, a orientação em relação ao que já é
conhecido, a percepção de temas e problemas pouco
pesquisados e a perceber o momento em que a situação
problema está esclarecida”. No caso desta pesquisa, a
revisão da literatura se constituiu como uma etapa
importante no processo investigativo, pois, por meio
deste procedimento, se buscou compreender os
principais fatores que, possivelmente, influenciam na
inserção e na permanência de mulheres em áreas da
STEM e que já foram indicados pelos pesquisadores deste
campo.

Com relação aos procedimentos, foram consultadas
bibliografias diversas que abordam a questão das
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mulheres em áreas STEM, tais como revistas científicas,
periódicos, livros, teses, dissertações, monografias, sites
especializados, anais de congressos, simpósios,
encontros, entre outras fontes. De posse desses
documentos, se passou as seguintes ações: leitura dos
documentos focando o tema da pesquisa, seleção e
organização dos excertos que enfocam questões
vinculadas à investigação e organização desses excertos
em unidades (JUNGES; WANDERER, 2018).

Este e-book, reproduz as principais citações levantadas
pela revisão de literatura, organizadas nas seguintes
unidades: Afinidade com os conteúdos da STEM;
Incentivo de professores e/ou no âmbito escolar;
Incentivo familiar; Incentivo externos; Influência de
outras mulheres inseridas na STEM; Possibilidade de
crescimento profissional na STEM; e, Superação de
preconceitos relacionados ao gênero.

Pretendemos, assim, compartilhar o que revelam as
atuais bibliografias em torno da temática das mulheres na
STEM a respeito dos principais fatores que influenciam a
inserção e a permanência de mulheres em áreas da STEM
e instigar a leitura integral dos textos apresentados, de
forma a ampliar e contribuir para a discussão desta
temática.
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Afinidade com os
conteúdos da STEM

Citações

Muitas das jovens que seguem opções científicas no ciclo
secundário o fazem porque tiveram bons desempenhos e
preferem ter essa alternativa, e não porque se
consideram futuras cientistas. (GRAÑA, 2008, p.85,
tradução nossa)

Fonte
GRAÑA, François. El asalto de las mujeres a las carreras universitarias
“masculinas”: cambio y continuidad en la discriminación de género. 2008

https://www.redalyc.org/pdf/1531/153112902008.pdf

Também é importante garantir que as meninas tenham
experiências positivas ao participarem das aulas de
conteúdo STEM. Quando sentimentos positivos estão
associados ao campo STEM, há uma probabilidade maior
de que as meninas o considerem agradável e mantenham
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seu nível de envolvimento e interesse. [...] Em geral, a
criação de ambientes positivos e abertos para as meninas
explorarem o campo STEM ajudará cada vez mais a fechar
a lacuna de gênero existente. (REINKING, MARTIN, 2018,
p.165, tradução nossa)

Fonte
REINKING, Anni;MARTIN, Barbara. La brecha de género en los campos STEM:
Teorías, movimientos e ideas para involucrar a las chicas en entornos STEM.
2018

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6501208
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Incentivo de professores
e/ou no âmbito escolar

CITAÇÕES

A maioria dos pais observa que a baixa participação das
mulheres em profissões STEM se deve ao fato de que elas
recebem pouco incentivo no ensino médio para seguir
essas carreiras. Em segundo lugar, eles atribuem isso a
esse mesmo problema em estágios anteriores, como o
ensino fundamental. É interessante notar que o
argumento de que são ambientes muito competitivos e
oferecem mais restrições para o equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal suscitou pouca adesão. (BONDER, 2018,
p.34,tradução nossa)

Fonte
BONDER, Gloria. Infancia, Ciencia y Tecnología: un análisis de género desde el
entorno familiar, educativo y cultural. 2018

http://www.ragcyt.org.ar/descargas/9357_doc.pdf
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Para explicar a baixa participação das mulheres em
profissões STEM, a maioria dos professores refere-se aos
seguintes argumentos: falta de incentivos na escola
secundária, poucos incentivos na escola primária e que as
meninas são atraídas para outros tipos de carreiras.
(BONDER, 2018, p.49,tradução nossa)

Fonte
BONDER, Gloria. Infancia, Ciencia y Tecnología: un análisis de género desde el
entorno familiar, educativo y cultural. 2018

http://www.ragcyt.org.ar/descargas/9357_doc.pdf

Estabelecer uma rede de profissionais STEM entre
familiares de alunos da escola ou através de iniciativas
nas proximidades. Uma rede próxima pode ajudar na
realização de atividades de visibilidade e na colaboração
em ações específicas dentro da sala de aula (explicar um
conceito específico relacionado à sua profissão, negar
estereótipos, etc.). (BOTELLA, et. al., 2020, p.352,
tradução nossa)

Fonte
BOTELLA, Carmen; et. al. Iniciativas contra la brecha de género en STEM. Una
guía de buenas prácticas. 2020

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
342467260_Iniciativas_contra_la_brecha_de_genero_en_STEM_Una_guia_de_b
uenas_practicas
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Embora os movimentos nacionais e internacionais
representem uma forma de efetuar mudanças, os
educadores também podem causar impacto por meio de
estratégias de ensino e do currículo. [...] Os professores
podem encorajar, envolver e garantir que as meninas
sigam carreiras relacionadas às STEM. [...] Os professores
podem fornecer experiências, mostrar às crianças
modelos de papéis femininos no campo STEM, criar
ambientes práticos e seguros para exploração e
combater os estereótipos sociais de gênero.(REINKING,
MARTIN, 2018, p.164, tradução nossa)

Fonte
REINKING, Anni; MARTIN, Barbara. La brecha de género en los campos STEM:
Teorías, movimientos e ideas para involucrar a las chicas en entornos STEM.
2018

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6501208

A solução é introduzir a igualdade de gênero nas
atividades de ensino usuais em todas as disciplinas da
universidade.

Isso significa desenvolver uma política de coeducação
baseada em planos de formação para o corpo docente
para facilitar a esses professores a introdução da
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equidade de gênero em suas palestras para disseminar
os princípios ao aluno em conjunto com o conhecimento.

Ao longo desta abordagem, o empoderamento das
políticas de igualdade de gênero será alcançado por
todos os atores envolvidos, liminar com a estratégia de
divulgação. (GARCÍA-PEÑALVO, et. al., 2019, p.8, tradução
nossa)

Fonte
GARCÍA-PEÑALVO, Francisco José, et. al. Gender Balance Actions, Policies and
Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation. 2019

https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1880

Professores e pais podem ajudar a aumentar a confiança
das meninas em suas habilidades em matemática e
ciências, avaliando suas habilidades reais - observando as
tarefas que podem realizar com relativa facilidade e
aquelas com as quais têm dificuldade. Eles podem
oferecer feedback positivo sobre o trabalho bem
executado e oferecer às meninas oportunidades de
“pensar como cientistas” em situações de baixo risco,
onde cometer erros não afeta as notas (OECD, 2015).
(OCDE, 2017, p.111, tradução nossa)

Fonte
OCDE. The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. 2017
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https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-
9789264281318-en.htm

Treinar professores para reconhecer e abordar quaisquer
preconceitos que possam ter sobre meninos e meninas
os ajudará a ensinar de forma mais eficaz, para que os
alunos tirem o máximo proveito de seu potencial. Vários
países revisaram seus livros didáticos para remover
estereótipos e preconceitos, de forma que crianças de
ambos os sexos sejam livres para explorar seus
interesses e perceber o mercado de trabalho como
aberto a suas contribuições. No entanto, as escolas em
muitos sistemas educacionais parecem mal equipadas
para facilitar a entrada dos alunos na educação e
formação ou no mercado de trabalho. Nem parecem bem
posicionados para garantir que as meninas considerem
carreiras em todos os campos, incluindo computação,
matemática, física, engenharia, manufatura e construção.
Os sistemas educacionais devem melhorar seus serviços
de orientação profissional e aconselhamento e dar às
meninas modelos que as façam sentir-se à vontade para
fazer escolhas que não se enquadram nos estereótipos
tradicionais. Além disso, os sistemas educacionais não
devem trabalhar apenas para apoiar as meninas, mas
também para abordar de forma crítica as culturas e
normas masculinas entre os meninos e em educações



14

STEM dominadas por homens que atuam para discriminar
mulheres e meninas. (OCDE, 2017, p.111, tradução nossa)

Fonte
OCDE. The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. 2017

https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-
9789264281318-en.htm

Promover ações como estas, desde o ensino
fundamental, mostrando a elas, através de experimentos,
práticas e jogos, a realidade dessas áreas de formação e,
assim, fazer com que elas se interessem por esses
campos de atuação. (ARAÚJO; TONINI, 2019, p.2)

Fonte
ARAÚJO, Mariana Tonini de; TONINI, Adriana Maria. A participação das
mulheres nas áreas de STEM (Science, Technology Engineering and
Mathematics). 2019

http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/1693

Desenvolver capital humano e social a partir da
promoção de um sistema educativo inclusivo com
medidas e políticas que promovam reforcem a igualdade
e equidade de gênero e integração dos estudantes no
ensino superior considerando o gênero. (UAMUSSE;
COSSA; KOULESHOVA, 2020, p.3)
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Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt

As instituições de ensino superior com cursos de STEM
organizam jornadas estudantis convidando os alunos do
ensino primário e secundário para visitar as suas
unidades e realizar atividades nos laboratórios e locais de
referência para o ensino de cursos de Ciências,
Tecnologias e Engenharia, abrindo espaço para a
interação com docentes e estudantes desses cursos com
sensibilidade a assuntos do género. (UAMUSSE; COSSA;
KOULESHOVA, 2020, p.7)

Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt

Nas práticas de ensino que se caracterizam por uma
concepção tradicional da ciência são reproduzidos
estereótipos de gênero e, portanto, as concepções dos/as
professores/as e a forma como desenvolvem a sua
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prática pedagógica influencia as concepções de ciência e
gênero dos/as estudantes e podem influenciar o
interesse/desinteresse das alunas por carreiras
científicas e tecnológicas, nomeadamente nas áreas de
ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
(FERNANDES; CARDIM, 2018, p.4)

Fonte
FERNANDES, Isabel M. B.; CARDIM, Sofia. Percepção de futuros docentes
portugueses acerca da sub-representação feminina nas áreas e carreiras
científico-tecnológicas. 2018

https://www.scielo.br/j/ep/a/568BY9qktbwnPSsmxZYzzjM/?lang=pt

Sabendo que a sub-representação da mulher no mercado
de trabalho, nomeadamente em áreas como as ciências,
tecnologias ou engenharias, está relacionada com a ideia
equivocada da sociedade em geral em considerar estas
profissões como tipicamente masculinas, é necessário
que os/as futuros/as docentes desenvolvam um sentido
crítico sobre as suas próprias estereotipias de forma a
poderem desmistificar e desconstruir entre os/as
estudantes esta concepção errada acerca das profissões.
(FERNANDES; CARDIM, 2018, p.11)

Fonte
FERNANDES, Isabel M. B.; CARDIM, Sofia. Percepção de futuros docentes
portugueses acerca da sub-representação feminina nas áreas e carreiras
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científico-tecnológicas. 2018

https://www.scielo.br/j/ep/a/568BY9qktbwnPSsmxZYzzjM/?lang=pt

Necessidade urgente de concentrar esforços na
educação básica e superior, elegendo cinco áreas
prioritárias de investimentos federais: formação de
professoras nas áreas STEM; estímulo para que jovens
acessem as disciplinas STEM durante a educação básica;
acesso a cursos de graduação nas áreas STEM; e
ampliação do número de estudantes pertencentes a
grupos sub-representados nos cursos de graduação nas
áreas STEM. (OLIVEIRA; GAVA; UNBEHAUM, 2019, p.6)

Fonte
OLIVEIRA, Elisabete Regina Baptista de; UNBEHAUM, Sandra; GAVA, Thais. A
educação STEM e gênero: uma contribuição para o debate brasileiro. 2019

http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/5644

Legewie e DiPrete (2014) examinam o papel do contexto
escolar nas decisões dos estudantes em escolher as
disciplinas STEM como área prioritária de estudos,
argumentando que as crenças hegemônicas mais
difundidas sobre gênero se manifestam de forma
diferente entre as escolas. Nessa perspectiva, a decisão
de cursar disciplinas – considerando a especificidade de
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gênero – estaria afetada pelo contexto local das escolas.
Segundo eles, as escolas que se mostram bem-sucedidas
em atrair jovens para as disciplinas STEM conseguem
reduzir a disparidade de gênero em pelo menos 25%, o
que abre possibilidades de intervenção de políticas
públicas. (OLIVEIRA; GAVA; UNBEHAUM, 2019, p.12)

Fonte
OLIVEIRA, Elisabete Regina Baptista de; UNBEHAUM, Sandra; GAVA, Thais. A
educação STEM e gênero: uma contribuição para o debate brasileiro. 2019

http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/5644

A educação em STEM pode fornecer aos estudantes
conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos
necessários para sociedades inclusivas e sustentáveis.
Deixar meninas e mulheres de fora da educação e das
carreiras em STEM é uma perda para todos. (UNESCO,
2018, p.12)

Fonte
UNESCO. Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691_por

Os sistemas educacionais e as escolas exercem um papel
central em determinar o interesse das meninas em
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disciplinas de STEM, bem como em oferecer
oportunidades iguais para que elas acessem e se
beneficiem de uma educação de qualidade em STEM.
(UNESCO, 2018, p.13)

Fonte
UNESCO. Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691_por

Ambientes de aprendizagem favoráveis podem aumentar
a autoconfiança e a autoeficácia das meninas em STEM.
Exposição a oportunidades de aprendizagem similares à
do mundo real, tais como atividades extracurriculares,
pesquisas de campo, acampamentos e outros, podem
ajudar a inspirar e a manter o interesse das meninas.
(UNESCO, 2018, p.13)

Fonte
UNESCO. Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691_por

Os sistemas educacionais e as escolas desempenham um
papel central na determinação do interesse das meninas
em assuntos de STEM e podem proporcionar ou não
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oportunidades iguais de acesso, a depender da qualidade
da educação ofertada para essas áreas. (QUEIROZ, 2018,
p.38)

Fonte
QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes de. Avaliação de um programa para
inclusão de meninas em STEM na Paraíba - Brasil : articulação entre o Ensino
Médio e o Superior. 2018

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15381?locale=pt_BR
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Incentivo familiar

CITAÇÕES

Envolver as famílias nas atividades realizadas para que
seu impacto não se restrinja apenas ao centro
educacional. (BOTELLA, et. al., 2020, p.352, tradução
nossa)

Fonte
BOTELLA, Carmen; et. al. Iniciativas contra la brecha de género en STEM. Una
guía de buenas prácticas. 2020

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
342467260_Iniciativas_contra_la_brecha_de_genero_en_STEM_Una_guia_de_b
uenas_practicas

Professores e pais podem ajudar a aumentar a confiança
das meninas em suas habilidades em matemática e
ciências, avaliando suas habilidades reais - observando as
tarefas que podem realizar com relativa facilidade e
aquelas com as quais têm dificuldade. Eles podem
oferecer feedback positivo sobre o trabalho bem
executado e oferecer às meninas oportunidades de



22

“pensar como cientistas” em situações de baixo risco,
onde cometer erros não afeta as notas. (OECD, 2015).
(OCDE, 2017, p.111, tradução nossa)

Fonte
OCDE. The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. 2017

https://www.oecd.org/publications/the-pursuit-of-gender-equality-
9789264281318-en.htm

A família e a escola são actores cruciais para vencer-se as
barreiras do acesso das raparigas ao ensino superior e,
em particular, aos cursos de STEM. (UAMUSSE; COSSA;
KOULESHOVA, 2020, p.7)

Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt

A fim de inverter esta situação, é urgente o
encorajamento social, através do estreitamento da
relação escola/família, com apoio de pais e professores.
(FARIAS; MARTINS, 2018, p.7)
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Fonte
FARIAS, Salete Silva; MARTINS, Alcina de Oliveira. Invisibilidade Feminina e
Representações Sociais de Gênero em tecnologia e ciências. 2018

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
328492617_INVISIBILIDADE_FEMININA_E_REPRESENTACOES_SOCIAIS_DE_GE
NERO_EM_TECNOLOGIA_E_CIENCIAS
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Incentivo externos

CITAÇÕES

Estabelecer uma rede de profissionais STEM entre
familiares de alunos da escola ou através de iniciativas
nas proximidades. Uma rede próxima pode ajudar na
realização de atividades de visibilidade e na colaboração
em ações específicas dentro da sala de aula (explicar um
conceito específico relacionado à sua profissão, negar
estereótipos, etc.). (BOTELLA, et. al., 2020, p.352,
tradução nossa)

Fonte
BOTELLA, Carmen; et. al. Iniciativas contra la brecha de género en STEM. Una
guía de buenas prácticas. 2020

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
342467260_Iniciativas_contra_la_brecha_de_genero_en_STEM_Una_guia_de_b
uenas_practicas

Divulgar as atividades tanto nas redes sociais quanto na
imprensa local permitindo também chegar à comunidade
com a qual os alunos devem conviver no seu dia a dia.
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(BOTELLA, et. al., 2020, p.352, tradução nossa)

Fonte
BOTELLA, Carmen; et. al. Iniciativas contra la brecha de género en STEM. Una
guía de buenas prácticas. 2020

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
342467260_Iniciativas_contra_la_brecha_de_genero_en_STEM_Una_guia_de_b
uenas_practicas

Em segundo lugar, o trabalho começou a promover a
vocação STEM em meninas e mulheres jovens nas escolas
secundárias. Embora as tarefas associadas a este objetivo
estivessem agendadas para o início do segundo ano do
projeto, os parceiros decidiram aproveitar as várias
oportunidades de colaboração externa para iniciar
algumas das atividades relacionadas com a referida ação.
Especificamente, o desenvolvimento de material
multimídia para campanhas de atração, e o
desenvolvimento da aplicação móvel para tornar visíveis
os diferentes perfis de mulheres a seguir na área de
STEM. (GARCÍA-HOLGADO, DÍAZ, GARCÍA-PEÑALVO, 2019,
p.707, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA-HOLGADO, Alicia; Amparo Camacho, DÍAZ; Francisco J., GARCÍA-
PEÑALVO. La brecha de género en el sector STEM en América Latina: una
propuesta europea. 2019
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https://core.ac.uk/download/pdf/286370316.pdf

Apenas alguns exemplos de boas políticas e instrumentos
em andamento nos países, como:

• Clubes de ciências específicos para mulheres na
ciência.
• Escolas de talentos para mulheres na ciência.
• Quotas.
• Protocolos sobre assédio e violência.
• Alguns países (Chile e Costa Rica) têm políticas

nacionais específicas para lidar com a disparidade
de gênero em ciência e inovação.

As políticas educacionais devem ser revisadas para incluir
um componente de gênero e STEM.

Necessidade de mais prêmios e bolsas específicas e
políticas de longo prazo. (GARCÍA-PEÑALVO, et. al., 2019,
p.6-7, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA-PEÑALVO, Francisco José, et. al. Gender Balance Actions, Policies and
Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation. 2019

https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1880
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A criação de grupos de apoio às mulheres no STEM é
considerada uma boa prática, onde serão realizados
seminários, palestras, reuniões de conscientização de
gênero. [...] Do ponto de vista social, deve haver
campanhas de sensibilização para a perspectiva de
gênero, apoio psicológico para melhorar a autoestima,
eventos que levem a uma mudança de cultura,
quebrando estereótipos, etc. (GARCÍA-PEÑALVO, et. al.,
2019, p.11, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA-PEÑALVO, Francisco José, et. al. Gender Balance Actions, Policies and
Strategies for STEM: Results from a World Café Conversation. 2019

https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1880

Atividades extracurriculares como acampamentos e
pesquisas de campo alargam a visão e compreensão e
podem ajudar a aumentar o interesse das raparigas pelas
STEM. (UAMUSSE; COSSA; KOULESHOVA, 2020, p.6)

Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt
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Criação de oportunidades através de materiais online e
gratuitos, tanto educacionais quanto para organização de
workshops para mulheres. (MAESTRI, 2019, p.98)

Fonte
MAESTRI, Desirée Sant’Anna. Ux design, gênero e tecnologia: a mídia do
conhecimento como instrumento para inclusão de mulheres. 2019

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215502

A Ciência, a Tecnologia e a Inovação são os motores do
desenvolvimento sustentável e precisam de políticas
públicas específicas para promover a igualdade de
gênero que atuem na força de trabalho científica.
(QUEIROZ, 2018, p.37)

Fonte
QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes de. Avaliação de um programa para
inclusão de meninas em STEM na Paraíba - Brasil : articulação entre o Ensino
Médio e o Superior. 2018

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15381?locale=pt_BR

Programas de incentivo à participação de mulheres na
EPT são essenciais neste contexto de segregação.
Infelizmente, o PRONATEC – Mulheres Mil e o Mulheres
SIM não tiveram expressividade nas estatísticas
institucionais, reforçando a importância de ampliar sua
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oferta. A instituição pode pensar, ainda, em outros
programas para diferentes modalidades de curso,
principalmente naqueles com maior desigualdade de
gênero. (BRANDÃO, 2016, p.46)

Fonte
BRANDÃO, Milena de Mesquita. Um estudo sobre gênero e escolha
profissional entre estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina. 2016

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/173802
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Influência de outras
mulheres inseridas na
STEM

CITAÇÕES

Onde se observou que havia mais diferenças é nas
percepções dos alunos de pós-graduação e dos alunos de
graduação. Isso indica que há expectativas antes de
iniciar os estudos STEM, mas as opiniões podem mudar
com o tempo e, principalmente, com a experiência que se
vai adquirindo no mundo profissional ao longo dos anos.
Por isso, acreditamos que é fundamental que os
potenciais alunos STEM conheçam os pontos de vista de
quem já percorreu um caminho maior nestas áreas e,
assim, se sintam motivados e encorajados a escolher
carreiras STEM se é isso que realmente desejam. (GARCÍA,
2020, p.48, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA, Lucía Amores. La brecha de género: Análisis de perfiles de estudiantes
y profesionales en las áreas STEM. 2020
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https://gredos.usal.es/handle/10366/143607

As entrevistas geradas ao longo do projeto serão
partilhadas em diferentes canais de forma a servir, por
um lado, como material de divulgação e, por outro, tornar
visíveis perfis reais de mulheres STEM como elementos-
chave nas campanhas de atração desenvolvidas por cada
uma das universidades latino-americanas envolvidas no
projeto. (GARCÍA-HOLGADO, DÍAZ, GARCÍA-PEÑALVO,
2019, p.708, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA-HOLGADO, Alicia; Amparo Camacho, DÍAZ; Francisco J., GARCÍA-
PEÑALVO. La brecha de género en el sector STEM en América Latina: una
propuesta europea. 2019

https://core.ac.uk/download/pdf/286370316.pdf

Mulheres que trabalham em áreas que incorporam o
conceito STEM, juntamente com outros líderes
empresariais, iniciaram um movimento para envolver as
meninas com ciência, tecnologia, engenharia e
matemática. (REINKING, MARTIN, 2018, p.163, tradução
nossa)

Fonte
REINKING, Anni;MARTIN, Barbara. La brecha de género en los campos STEM:
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Teorías, movimientos e ideas para involucrar a las chicas en entornos STEM.
2018

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6501208

Há uma ampla gama de recursos, incluindo pesquisas,
artigos e sites, bem como mulheres fazendo seu trabalho
profissional STEM em nível local. Encontre um engenheiro
ou fale sobre mulheres cientistas famosas, ou até mesmo
procure livros que descrevam mulheres reais e expliquem
suas trajetórias de vida. Mostre às meninas que as
mulheres podem fazer isso e ter sucesso. Uma vez que as
meninas consigam se ver no papel de cientistas, seu
interesse e positividade em relação a tópicos
relacionados a STEM aumentará.(REINKING, MARTIN,
2018, p.165, tradução nossa)

Fonte
REINKING, Anni;MARTIN, Barbara. La brecha de género en los campos STEM:
Teorías, movimientos e ideas para involucrar a las chicas en entornos STEM.
2018

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6501208

Algumas intervenções como Inspirando meninas na
Espanha e outros países ou Expandindo seus horizontes
nos Estados Unidos usam esse tipo de abordagem para
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dar sentido à intervenção, uma vez que parece que as
meninas se sentem mais inspiradas por modelos de
mulheres que trabalham ou estudam nestas áreas
quando se trata de ter interesse em estudos STEM e
áreas com pouca presença feminina. Isso também
incentiva as meninas a se considerarem capazes de se
desenvolver acadêmica e profissionalmente nessas áreas
de STEM. (SÁINZ, 2020, p.15, tradução nossa)

Fonte
SÁINZ, Milagros. Brechas y sesgos de género en la elección de estudios STEM::
¿Por qué ocurren y cómo actuar para eliminarlas?. 2020

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7478894

Dar visibilidade à trajetória de mulheres que se
destacaram em suas áreas de atuação e que servem de
exemplos para outras meninas e mulheres. (ARAÚJO;
TONINI, 2019, p.4)

Fonte
ARAÚJO, Mariana Tonini de; TONINI, Adriana Maria. A participação das
mulheres nas áreas de STEM (Science, Technology Engineering and
Mathematics). 2019

http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/1693

Organização de eventos para mostrar mulheres bem-
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sucedidas em carreiras das STEM como modelos para as
restantes raparigas. (UAMUSSE; COSSA; KOULESHOVA,
2020, p.6)

Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt

Com representações mais positivas na mídia, num campo
que é dominado por homens, mais mulheres poderiam
considerar a tecnologia como uma opção, diminuindo as
percepções negativas das mulheres e aumentando as
suas aspirações de liderança. (FARIAS; MARTINS, 2018,
p.7)

Fonte
FARIAS, Salete Silva; MARTINS, Alcina de Oliveira. Invisibilidade Feminina e
Representações Sociais de Gênero em tecnologia e ciências. 2018

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
328492617_INVISIBILIDADE_FEMININA_E_REPRESENTACOES_SOCIAIS_DE_GE
NERO_EM_TECNOLOGIA_E_CIENCIAS

Expor as meninas a modelos femininos que são bem-
sucedidos na área das STEM, desde o início da
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escolaridade obrigatória, pode ajudar na luta contra o
estereótipo de que as meninas não são bem sucedidas.
(FARIAS; MARTINS, 2018, p.7)

Fonte
FARIAS, Salete Silva; MARTINS, Alcina de Oliveira. Invisibilidade Feminina e
Representações Sociais de Gênero em tecnologia e ciências. 2018

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
328492617_INVISIBILIDADE_FEMININA_E_REPRESENTACOES_SOCIAIS_DE_GE
NERO_EM_TECNOLOGIA_E_CIENCIAS

As representações de mulheres nos meios de
comunicação, assim como o status da igualdade de
gênero na sociedade, também são fatores que têm uma
influência importante, uma vez que influenciam as
expectativas e o status das mulheres, inclusive nas
carreiras de STEM. (UNESCO, 2018, p.13)

Fonte
UNESCO. Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691_por

Os estudos de gênero nas Ciências da Natureza e Exatas
não são novos, mas algumas discussões são
relativamente recentes. Embora as mulheres tenham sido
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excluídas da instrução ao longo da história, ainda assim,
algumas das poucas que conseguiram estudar chegaram
a voltar-se a áreas científicas, o que é bem pouco citado.
(ROSENTHAL, 2018, p.21)

Fonte
ROSENTHAL, Renata. Ser mulher em Ciências da Natureza e Matemática. 2018

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-10072018-141247/
publico/Renata_Rosenthal.pdf

Fator considerado também determinante ao afastamento
de meninas e jovens mulheres das áreas STEM refere-se
à ausência de representações e modelos femininos
nestas áreas. (MOURA, 2020, p.44)

Fonte
MOURA, Acácia Jéssica Maia de. Stemarias: o uso da gamificação para inserção
de jovens mulheres nas áreas STEM. 2020

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/30671

Mesmo quando meninas vivenciam experiências positivas
em relação às ciências em suas vidas escolares, a
ausência de modelos e figuras femininas que as
representem nos espaços STEM, limitam sua projeção
sobre se tornar cientistas. (MOURA, 2020, p.44)
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Fonte
MOURA, Acácia Jéssica Maia de. Stemarias: o uso da gamificação para inserção
de jovens mulheres nas áreas STEM. 2020

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/30671

A representatividade também é relevante nos estudos
sobre a experiência de ser mulher na tecnologia.
Exemplos de pessoas bem-sucedidas influenciam a
tomada de decisão sobre a escolha profissão e do curso
superior, como afirmam Amaral et al. (2017, p. 870).
Nesse sentido, é importante compartilhar exemplos de
mulheres. (MAESTRI, 2019, p.85)

Fonte
MAESTRI, Desirée Sant’Anna. Ux design, gênero e tecnologia: a mídia do
conhecimento como instrumento para inclusão de mulheres. 2019

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215502

Estudos apontam que uma solução possível para
aumentar a igualdade de gênero no campo da STEM são
grupos de mulheres e iniciativas de educação para
mulheres em espaços mais amigáveis, que proporcionem
melhores experiências para ser mulher na tecnologia.
(MAESTRI, 2019, p.87)
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Fonte
MAESTRI, Desirée Sant’Anna. Ux design, gênero e tecnologia: a mídia do
conhecimento como instrumento para inclusão de mulheres. 2019

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215502
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Possibilidade de
crescimento profissional
na STEM

CITAÇÕES

A organização de visitas de estudo a empresas e
instituições das áreas de STEM permitiria aos estudantes
visualizarem as reais oportunidades de emprego com
possibilidades de interagirem com profissionais da área e
assim aprofundar as suas possíveis escolhas no futuro.
Muitas raparigas desconhecem a diversidade de carreiras
profissionais associadas à STEM. (UAMUSSE; COSSA;
KOULESHOVA, 2020, p.7)

Fonte
UAMUSSE, Amália Alexandre; COSSA,Eugenia Flora Rosa; KOULESHOVA,
Tatiana. A mulher em cursos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática
no ensino superior moçambicano. 2020

https://www.scielo.br/j/ref/a/jrDkMfLpkmnv8CJYYLzBg7M/?lang=pt
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CATEGORIA DE ANÁLISE:
Superação de
preconceitos
relacionados ao gênero

CITAÇÕES

Portanto, em último lugar, conclui-se que a ferramenta de
perfis anônimos onde serão inseridas todas as opiniões e
percepções dos participantes da pesquisa pode ser de
grande ajuda para que os alunos, principalmente do
ensino médio, possam escolher livremente que carreira
universitária querem estudar. Além disso, eles poderão
aprender mais sobre carreiras em STEM e eliminar certos
estereótipos que geralmente estão associados a eles.
(GARCÍA, 2020, p.48, tradução nossa)

Fonte
GARCÍA, Lucía Amores. La brecha de género: Análisis de perfiles de estudiantes
y profesionales en las áreas STEM. 2020

https://gredos.usal.es/handle/10366/143607
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No mesmo nível de escolaridade, os homens são mais
incentivados a seguir opções científicas; por outro lado,
tutores e orientadores acadêmicos aceitam mais
facilmente que um excelente aluno siga alternativas não
científicas, no caso de um homem. (GRAÑA, 2008, p.85,
tradução nossa)

Fonte
GRAÑA, François. El asalto de las mujeres a las carreras universitarias
“masculinas”: cambio y continuidad en la discriminación de género. 2008

https://www.redalyc.org/pdf/1531/153112902008.pdf

Em suma, a antecipação do que podem esperar do
mundo real de oportunidades, condiciona suas opções,
tendo como pano de fundo crenças e autopercepções
diferenciadas de gênero internalizadas desde os
primeiros anos de socialização familiar e escolar. (GRAÑA,
2008, p.85, tradução nossa)

Fonte
GRAÑA, François. El asalto de las mujeres a las carreras universitarias
“masculinas”: cambio y continuidad en la discriminación de género. 2008

https://www.redalyc.org/pdf/1531/153112902008.pdf

Uma forma de os educadores se envolverem na mudança
dos estereótipos de gênero é por meio do fornecimento
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de experiências. É importante que as meninas tenham
experiências que envolvam construção, tentativa e erro,
compreensão de problemas relacionados ao mundo real
e trabalho em equipe.[...] As experiências de
apresentação, bem como as práticas, devem ser atrativas
para elas; caso contrário, são vistas como apenas mais
uma experiência prosaica ou rotineira obtida da leitura
de um livro. (REINKING, MARTIN, 2018, p.164, tradução
nossa)

Fonte
REINKING, Anni; MARTIN, Barbara. La brecha de género en los campos STEM:
Teorías, movimientos e ideas para involucrar a las chicas en entornos STEM.
2018

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6501208

Nesse sentido, um estudo recente descobriu que a
exposição a biografias de pessoas que desafiam os
estereótipos de gênero teve um efeito positivo no
interesse que os alunos STEM e não STEM desenvolveram
em relação às disciplinas STEM, bem como a percepção
de compatibilidade da sua identidade com a dos campos
STEM. Da mesma forma, teve um efeito positivo em sua
autoeficácia acadêmica (Shin et al., 2016). (SÁINZ, 2020,
p.15, tradução nossa)
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Fonte
SÁINZ, Milagros. Brechas y sesgos de género en la elección de estudios STEM::
¿Por qué ocurren y cómo actuar para eliminarlas?. 2020

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7478894

Na América Latina, a baixa representação feminina nas
áreas científicas e tecnológicas não permite que sejam
produzidos modelos de referência para sua incursão
nessas áreas. Portanto, a equidade no desenvolvimento
de competências CTEM deve ir além da oferta
educacional ou da promoção de profissões voltadas para
a ciência e tecnologia, levando em consideração a
necessidade de empoderar as jovens antes de
escolherem uma carreira universitária. A redução do
hiato de gênero nas disciplinas STEM deve levar em conta
todos os elementos sociais e culturais que circundam o
que significa ser mulher nos países da região, pois só
assim as mulheres latino-americanas mudarão sua visão
de futuro incluindo-se como parte do desenvolvimento
científico e tecnológico da área. (TRAPERO; PARRA;
SÁNCHEZ, 2019, p.154, tradução nossa)

Fonte
TRAPERO, Florina Guadalupe Arredondo; PARRA, José Carlos Vázquez;
SÁNCHEZ, Luz María Velázquez. STEM y brecha de género en Latinoamérica.
2019

h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
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332333117_STEM_y_Brecha_de_Genero_en_Latinoamerica

A transformação digital do mercado de trabalho traz
consigo vários desafios importantes para a igualdade de
gênero. Notavelmente, as mulheres correm um risco
ligeiramente maior do que os homens de serem
substituídas em seus empregos (por exemplo, no
trabalho de apoio administrativo) por máquinas
habilitadas digitalmente; e os empregos emergentes (por
exemplo, profissionais de TIC) estão frequentemente
concentrados nos setores de TIC e ciência, tecnologia,
engenharia e matemática (STEM) dominados por homens.
Também existe potencial para promover a igualdade de
gênero - por exemplo, eliminando os velhos padrões de
segregação do mercado de trabalho ou melhorando a
qualificação de determinados empregos ocupados
principalmente por mulheres. (BARBIERI, et. al., 2020,
p.20, tradução nossa)

Fonte
BARBIERI, Davide; et.al. Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the
future of work. 2020

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-
and-future-work
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No contexto institucional, as experiências escolares das
alunas são, muitas vezes, influenciadas pela prática
pedagógica dos/as professores/as, também ela associada
a estereótipos de gênero, que condicionam as suas
escolhas profissionais. Neste contexto, as normas
culturais e os estereótipos podem afetar o acesso das
mulheres a carreiras nas áreas CTEM. (FERNANDES;
CARDIM, 2018, p.3)

Fonte
FERNANDES, Isabel M. B.; CARDIM, Sofia. Percepção de futuros docentes
portugueses acerca da sub-representação feminina nas áreas e carreiras
científico-tecnológicas. 2018

https://www.scielo.br/j/ep/a/568BY9qktbwnPSsmxZYzzjM/?lang=pt

Quando há uma exposição saliente a estereótipos de
gênero em áreas STEM, mulheres demonstram menor
interesse nestas áreas. A cultura ocidental
tradicionalmente ensina indivíduos a relacionarem
predominantemente mais homens a ciência do que
mulheres através de estereótipos comunicados de
diversos modos como a mídia e até mesmo a
caracterização de estudantes e ambientes (Cheryan et al.,
2015). Ainda nesse sentido, a alteração destes
estereótipos pode contribuir para o aumento do senso de
pertencimento e interesse nas áreas bem como evitar
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que indivíduos afastem-se de determinadas áreas e
campos de saber (Cheryan et al., 2015). Isto é, com uma
menor tensão a respeito destes estereótipos, mulheres
tendem a obter melhores resultados relacionados a
ansiedade e auto eficácia nestas áreas. (MOREIRA, 2020,
p.21)

Fonte
MOREIRA, Murilo Cesar. Investigando vieses de gênero a respeito de
profissões entre alunos das áreas de ciências exatas e humanas. 2020

https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12340

Estudos sugerem que a desvantagem das meninas em
STEM é resultado da interação de uma gama de fatores
inseridos nos processos de socialização e de
aprendizagem. Tais fatores incluem normas sociais,
culturais e de gênero, que influenciam a forma como
meninas e meninos são criados, como aprendem e como
interagem com seus pais, com sua família, amigos,
docentes e com a comunidade como um todo, assim
como formam sua identidade, suas crenças, seu
comportamento e suas escolhas. (UNESCO, 2018, p.13)

Fonte
UNESCO. Decifrar o código: educação de meninas e mulheres em ciências,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM). 2018

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691_por
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A desigualdade de gênero no mercado de trabalho se
estrutura pela concentração das mulheres em setores e
ocupações que já são vistos como femininos pela tradição
e cultura; e se manifesta em desigualdades salariais.
(TÁPIAS; LUNA, 2020, p.2)

Fonte
TÁPIAS, Bruna M.; LUNA, Ivette. Desigualdade de gênero nas áreas STEM no
atual contexto da digitalização das economias e da indústria 4.0. 2020

h t t p s : / / w w w . p r p . u n i c a m p . b r / i n s c r i c a o - c o n g r e s s o / r e s u m o s /
2020P16498A34358O2691.pdf

Essa não participação feminina decorre da expectativa de
gênero criada a partir da cultura androcêntrica de que já
se espera que meninas não tenham habilidades para a
área de STEM. Essa expectativa é problematizada e tem
sua naturalização questionada, quando ocorre a
superação da relação amanual das mulheres com a
tecnologia. (SILVA, 2016, p.31)

Fonte
SILVA, Jane Reolo da. Educação, Tecnologias e Gênero: uma reflexão sobre o
androcentrismo na tecnologia. 2016

https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19825



48

Desde muito cedo, portanto, meninos e meninas recebem
diferentes estímulos a partir dos quais nascem
expectativas específicas sobre o papel que cada gênero
ocupará na sociedade. Esse movimento condiciona
comportamentos e projeções, inclusive no que se refere
a ambições profissionais. Os meninos são
constantemente estimulados a partir de jogos e
brincadeiras que envolvem o desenvolvimento de
capacidades motoras e intelectuais, enquanto as meninas
têm suas brincadeiras associadas a atividades
reconhecidamente de caráter feminino, relativas ao
cuidado e ao doméstico, como bonecas, fogõezinhos etc.
Tais estímulos, recebidos durante o crescimento, são
determinantes para o desenvolvimento de capacidades
que poderão determinar, no futuro, afinidades e
facilidades, o que pode implicar, por exemplo, no
afastamento de jovens mulheres das áreas STEM.
(MOURA, 2020, p.41)

Fonte
MOURA, Acácia Jéssica Maia de. Stemarias: o uso da gamificação para inserção
de jovens mulheres nas áreas STEM. 2020

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/30671

Nós, mulheres atuantes no campo da STEM, estamos em
uma posição inferior tanto quantitativamente (em menor



49

número), quanto qualitativamente (não somos as
lideranças, as produtoras, nem as disseminadoras de
conhecimento tecnológico) no “campo de forças”. Isso
nos leva a atuar no “campo de lutas” para que possamos
transformar a sua estrutura. (MAESTRI, 2019, p.43)

Fonte
MAESTRI, Desirée Sant’Anna. Ux design, gênero e tecnologia: a mídia do
conhecimento como instrumento para inclusão de mulheres. 2019

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215502

É a partir da aquisição de conhecimento que as mulheres
tomam consciência não apenas das condições
relacionadas às questões de gênero mas, principalmente,
daquelas relacionadas a si próprias. Assim, ao
compreenderem a situação das mulheres na sociedade,
as mulheres compreendem também sua própria situação
cotidiana em diversos âmbitos. (MAESTRI, 2019, p.45)

Fonte
MAESTRI, Desirée Sant’Anna. Ux design, gênero e tecnologia: a mídia do
conhecimento como instrumento para inclusão de mulheres. 2019

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215502

O incentivo à pesquisa científica e à equidade de gênero
é um objetivo declarado pela Assembleia Geral das



50

Nações Unidas, manifestado, simbolicamente, na
institucionalização do dia 11 de fevereiro como o Dia
Internacional da Mulher e da Menina em Ciências, numa
tentativa de visibilizar o vínculo entre a igualdade de
gênero em todos os âmbitos e os objetivos do
desenvolvimento sustentável (ODS). (QUEIROZ, 2018,
p.37)

Fonte
QUEIROZ, Cecília Telma Alves Pontes de. Avaliação de um programa para
inclusão de meninas em STEM na Paraíba - Brasil : articulação entre o Ensino
Médio e o Superior. 2018

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15381?locale=pt_BR


