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“Concordo que seria impensável que qualquer 
mulher nos dias de Shakespeare tivesse tido o 

dom de Shakespeare. Porque um gênio como o 
de Shakespeare não surgia entre pessoas 

trabalhadoras, sem educação formal, servis. 
Não nascia na Inglaterra entre saxões e os 

bretões. Não surge hoje entre as classes 
trabalhadoras. Como, então, poderia surgir 

entre as mulheres cujo trabalho começava [...] 
pouco antes de deixarem o berço, e ao qual 

eram impelidas pelos pais e obrigadas ao 
poder da lei e dos bons costumes? Ainda 

assim, gênios desse tipo hão de ter existido 
entre as mulheres, da mesma forma que hão 

de ter existido entre as classes trabalhadoras.” 
Virgínia Woolf, 

“Um teto todo seu” (1928)
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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, todas as áreas de formação universitária assistiram ao crescimento da 
participação feminina na configuração do seu alunado. Ao analisar as escolhas profissionais, 
além da preferência por cursos tradicionais, se verificou a ampliação do leque de opções para 
setores consagrados como redutos tipicamente masculinos. No entanto, apesar de não haver 
restrições aparentes para o acesso de meninas e mulheres aos sistemas de formação e trabalho 
nas áreas STEM, as engenharias continuam a revelar-se particularmente assimétrica no que se 
refere à incursão e presença feminina. A partir da abordagem psicossocial de carreira e da teoria 
socioconstrucionista, esta pesquisa teve como objetivo investigar como estudantes mulheres 
dos cursos de engenharia da UFSC estão construindo suas carreiras e identidades profissionais. 
Para tanto, o referencial teórico abordou as temáticas de carreira, construções identitárias e 
relações de gênero na engenharia. A pesquisa exploratória-descritiva, de natureza qualitativa e 
estratégia do tipo de casos múltiplos foi realizada em dois momentos. No primeiro, foi utilizado 
um questionário com a finalidade de reunir informações sociodemográficas, acadêmicas e de 
carreira. Participaram desta fase da pesquisa 50 estudantes de diferentes períodos dos cursos de 
engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de controle e automação. Através da 
utilização de entrevista semi-estruturada e da metodologia de estudo de casos múltiplos, a 
segunda etapa da pesquisa buscou examinar as experiências e expectativas relacionadas à 
construção da carreira e identidade profissional percebida de graduandas de fim de curso. 
Foram entrevistadas dez graduandas das fases finais dos cursos selecionados, sendo os dados 
submetidos à análise de conteúdo temático-categorial. As narrativas das estudantes evidenciam 
aspectos considerados na escolha do curso, como preferência pelas disciplinas escolares de 
ciências exatas, gosto ou interesse pela área, percepção de valorização social da profissão, 
expectativa de retorno financeiro, amplitude de atuação a partir da formação inicial em 
engenharia e possibilidade de contribuir com o desenvolvimento social através do incremento 
de novas soluções e tecnologias. No tocante às experiências vivenciadas na graduação, relatam 
dificuldades em disciplinas dos primeiros ciclos, reprovações e discriminação de gênero, sendo 
ressaltada a importância da mediação dos grupos de mulheres estudantes de engenharia na 
integração ao curso e como referência na academia. Como expectativa de inserção no mercado 
e no desenvolvimento da carreira, figura entre os planos de ação das participantes empregar-se 
na área após a conclusão do curso, preferencialmente nos espaços inaugurados pelas novas 
especialidades da indústria 4.0 ou de interface com as ciências da gestão, biotecnologia, 
computação e meio ambiente, consideradas mais receptivas à diversidade e à inovação. Se 
tratando da construção da identidade profissional, compreendem como barreiras para o 
desenvolvimento de interesses e da identificação de meninas e mulheres com a profissão a 
socialização tipicamente feminina, os estereótipos masculinos associados à engenharia, e a falta 
de informação sobre os conteúdos e carreiras das diferentes habilitações. A pouca exposição a 
modelos profissionais femininos no campo da engenharia e na docência ao longo da graduação 
também é ressaltada por influir na percepção das oportunidades ocupacionais como mais ou 
menos disponíveis às mulheres. Chama a atenção que a maioria das participantes se sente 
satisfeita com seu rendimento acadêmico e a profissão escolhida. Entretanto, devido a 
discriminação e a ausência de redes de apoio, reconhecem que barreiras se interpõem ao futuro 



 

 
 

na profissão. Observa-se que apesar dos avanços, os desafios persistem, e a efeito das 
adversidades vivenciadas na graduação, o gênero é considerado um fator dificultador para a 
inserção no mercado e desenvolvimento da carreira. Os resultados encontrados permitem 
afirmar que a construção da escolha profissional pelas estudantes ocorre ao longo da vida e é 
mediada pela família (na comunicação de repertórios conceituais relacionados ao acesso a 
profissões de prestígio e na formulação de narrativas pessoais geradoras de posicionamentos), 
escola (no que diz respeito a experiências positivas de aprendizagem matemática e da 
experimentação em ciência e tecnologia) e formação acadêmica (no tocante à titulação 
acadêmica, desenvolvimento da carreira e à construção da identidade profissional pela 
assimilação de conhecimentos técnicos, atividades pré-profissionais e de socialização). Os 
elementos utilizados pelas estudantes para a construção de sentidos de identidade profissional 
referem-se à valorização de competências técnicas (ou hard skills) e transversais (soft skills) 
adquiridas na graduação, atreladas ainda a discursos que relacionam a maior diversidade de 
gênero no setor à competitividade e inovação. A análise dos dados evidenciou que as 
construções identitárias das estudantes, embora possam ter se iniciado em vivências anteriores 
à inserção no ensino superior, são predominantemente constituídas a partir de experiências 
travadas nos espaços de formação, socialização acadêmica e de atuação pré-profissional. O 
processo da construção identitária dessas estudantes ocorre, portanto, não somente pela 
assimilação dos signos e valores da profissão, mas sobretudo, pelas negociações cotidianas da 
condição feminina na sociedade e nos sistemas em ciência e tecnologia. Tendo em vista os 
resultados obtidos no presente estudo, constatou-se a necessidade de intervenções de carreira 
no contexto da integração acadêmica para mulheres nas escolas de engenharia, bem como do 
planejamento para a transição universidade-trabalho, período frequentemente marcado por 
dúvidas e angústias com repercussões para a inserção ocupacional, geração de renda, e de 
identificação com a profissão. 
 
Palavras-chave: Carreira. Identidade Profissional. Gênero. Engenharia



 

ABSTRACT 
 
In the last decades, all areas of university education have seen the growth of female participation 
in the configuration of their students. When analyzing professional choices, in addition to the 
preference for traditional courses, there was an expansion of the range of options for sectors 
established as typically male strongholds. However, although there are no apparent restrictions 
on the access of girls and women to training and work systems in the STEM 
areas, engineering continues to prove to be particularly asymmetrical with regard 
to female incursion and presence. From the career psychosocial approach and the 
socioconstructionist theory, this research aimed to investigate how female students of 
engineering courses at UFSC are building their careers and professional identities. To 
this end, the theoretical framework addressed the themes of career, identity constructions and 
gender relations in engineering. The exploratory-descriptive research, of qualitative nature and 
strategy of the type of multiple cases was carried out in two moments. In the first, a 
questionnaire was used to gather sociodemographic, academic and career information. Fifty 
students from different periods of the mechanical engineering, electrical engineering and 
control and automation engineering courses participated in this research phase. Through the 
use of semi-structured interviews and the methodology of multiple case studies, the second 
stage of the research sought to examine the experiences and expectations related to the 
construction of the career and perceived professional identity of undergraduate students. Ten 
undergraduate students from the final stages of the selected courses were interviewed , and the 
data were submitted to thematic-categorical content analysis . The students' narratives show 
aspects considered in the choice of the course, such as preference 
for school subjects of exact sciences, taste or interest for the area, perception 
of social appreciation of the profession, expectation of financial return, scope of action from 
the initial engineering training and the possibility of contributing to social 
development by increasing new solutions and technologies. Regarding life experiences at the 
undergraduate, report difficulties in disciplines of the first cycle, reproofs and gender 
discrimination, and emphasized the importance d the mediation of the group's women 
engineering students in integrating the course and as a reference in the gym. As an expectation 
of insertion in the market and career development, it is among the action plans of the 
participants to be employed in the area after the conclusion of the course, preferably in the 
spaces inaugurated by the new specialties of industry 4.0 or interface with the management 
sciences, biotechnology, computing and environment, considered more receptive to diversity 
and innovation. When it comes to the construction of professional identity, the typically 
feminine socialization, the male stereotypes associated with engineering, and the lack of 
information about the contents and careers of the different people are considered as barriers to 
the development of interests and the identification of girls and women with the profession. 
qualifications. The little exposure to professional female models in the field of engineering an
d teaching throughout their undergraduate studies is also highlighted for influencing the perce
ption of occupational opportunities as more or less available to women. It is 
noteworthy that most participants are satisfied with their academic performance and 
the chosen profession. However, due to discrimination and the absence of support networks, 
they recognize that barriers stand in the future in the profession. It is observed that the grief of 
advances, the challenges remain, and the effect of adversities experienced n graduation, the 
genre is considered a complicating factor for entering the market and career development. The 
results found allow us to state that the construction of professional choice by students occurs 
throughout life and is mediated by the family (in the communication of conceptual repertoires 
related to access to prestigious professions and in the formulation of personal narratives that 
generate positioning), school (with regard to positive mathematical learning and 
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experimentation experiences in science and technology) and academic training ( with regard 
to academic degrees, career development and the construction of professional identity through 
the assimilation of technical knowledge, pre-professional and socialization activities). The 
elements used by students to build professional identity of meanings refer to the appreciation 
of technical or hard skills and transverse or soft ones acquired at graduation, linked to inda 
the speeches that relate to greater gender diversity in the sector the competitiveness and 
inovation. The analysis of the data showed that the student’s identity constructions, although 
they may have started in experiences prior to insertion in higher education, are 
predominantly constituted from experiences held in the spaces of 
formation, academic socialization and pre-professional performance. The process 
of building identity of these students is therefore not only the assimilation of signs and values of 
the profession, but above all for severyday negotiations of the female condition in 
society and in systems in science and technology. In view of the results obtained in the present 
study, there was a need for career interventions in the context of academic integration for 
women in engineering schools, as well as planning for the university-work transition, a period 
often marked by doubts and anxieties with repercussions for occupational insertion, income 
generation, and identification with the profession. 
 
Keywords: Career. Professional Identity. Gender. Engineering.
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando as elaborações discursivas sobre papéis profissionais e os condicionantes 

impostos pelas representações de gênero, não foi raro o entendimento de que diferenças 

biológicas exercessem influência no direcionamento das carreiras de homens e mulheres 

(Carvalho, 2012; Santos & Melo-Silva, 2005; Tabak, 2002). No âmbito das diferenças 

individuais, predominaram durante toda a primeira metade do século XX estudos de perspectiva 

disposicional sobre traços de personalidade e fatores estáveis de capacidade, contribuindo para 

a naturalização de entendimentos segundo os quais homens e mulheres estariam destinados a 

desenvolver determinados tipos de papeis e atividades na sociedade. A partir dessa perspectiva, 

acreditou-se que enquanto as mulheres estariam designadas a ocupações orientadas para o 

cuidado, educação, saúde e bem-estar porque lhes seria próprio e natural a sensibilidade, 

tolerância e passividade (Amâncio, 1993), consistiria de assuntos e atributos eminentemente 

masculinos a técnica, a objetividade, o raciocínio lógico e espacial, o cálculo, a criatividade, a 

liderança e a afirmação nos domínios da experimentação e investigação científica (Foulkner, 

2007b; Lassance & Magalhães, 1997; Pocinho, Correia, Carvalho, & Silva, 2010; Shimada & 

Melo-Silva, 2013).  

Nas últimas décadas, porém, importantes transformações sociais, demográficas e 

culturais interferiram diretamente no crescimento da taxa de ocupação feminina e no perfil de 

sua força de trabalho (Chies, 2010; Ricoldi & Artes, 2016; Rosemberg & Madsen, 2011). No 

Brasil, entre os fatores que convergiram para o incremento das opções de carreira de nível 

superior, destacam-se as medidas governamentais de reconhecimento e enfrentamento das 

desigualdades de gênero previstas na Constituição de 1988, que incluem paridade de direitos 

na esfera trabalhista, combate aos estereótipos e à discriminação no domínio das políticas 

públicas, além da ampliação de garantias fundamentais à educação básica e superior 

impulsionadas por uma substancial reforma do ensino, que contou com modificações nos cursos 

e currículos e significativa expansão na oferta de vagas e novas carreiras (Abreu, Oliveira, 

Vieira & Marcondes, 2016; Lavilas, Cordilla & Cruz, 2016; Ristoff, Grosz, Giolo & Leporace, 

2007).  

Segundo levantamento do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) e da 

Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE), em 

2018 as mulheres ganharam espaço na economia, ocupando 40,1% das vagas em atividades 

formais no Brasil (Brasil, 2019a). Nesse mesmo ano, elas foram as principais responsáveis por 
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cerca de 47% das famílias, e contaram também com maior tempo de estudo e de qualificação, 

representando 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação e mais de 61% entre 

os concluintes (Pnad-Contínua/IBGE, 2018; Inep/MEC, 2017). A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aponta que elas também aproveitaram 

melhor as oportunidades disponíveis para avançar nos sistemas de ensino. De acordo com os 

dados, das bolsas destinadas a iniciação científica na graduação, 55% foram solicitadas por 

pesquisadoras do sexo feminino, e das 304.026 matrículas de mestrado e doutorado 

contabilizadas pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, 165.564 eram de mulheres (Capes, 

2018).  

No compasso das transformações ocorridas com a expansão da educação e nos valores 

relativos ao lugar e papel da mulher na sociedade, processos de racionalização e assalariamento 

pelos quais passaram profissões de maior prestígio também contribuíram para a diversificação 

de sua atuação no mercado de trabalho (Lombardi, 2006a, 2006b; Ribeiro & Schlegel, 2015; 

Siqueira, 2002). Bruschini e Lombardi (1999, 2000) e Ricoldi e Artes (2016a; 2016b) salientam 

que todas as áreas de formação universitária assistiram ao crescimento, em menor ou maior 

grau, da participação feminina na configuração do seu alunado, e ao analisar as escolhas 

profissionais, além da preferência por áreas tradicionais das ciências humanas, sociais 

aplicadas, educação e saúde, se verificou a ampliação do leque de opções para setores 

consagrados como redutos tipicamente masculinos, como negócios, ciências exatas e da terra, 

computação, engenharias e tecnologias da informação e da comunicação - áreas denominadas 

STEM1 (Guedes, 2008; Lombardi, 2008, 2017b; Ribeiro & Schlegel, 2015; Unesco, 2018). 

Cada vez menos centrada na produção industrial e no chão-de-fábrica e cada vez mais 

voltada para a prestação de serviços, a diversificação das atividades provenientes dos novos 

modelos de negócios incidiu especialmente sobre as oportunidades ocupacionais para as 

mulheres (Laudares & Ribeiro, 2000; Lombardi, 2006a, 2006b, 2008). No contexto das 

engenharias, observa-se que elas se encontram predominantemente nos espaços inaugurados 

pelas novas especialidades em interface com as ciências da gestão, saúde, biotecnologia, 

computação e meio ambiente. Por outro lado, isso significa que sua presença segue menos 

frequente nas atribuições e responsabilidades típicas do campo das engenharias mecânica, 

                                                
1 Apesar de não haver na literatura uma única definição para o termo, neste trabalho o acrônimo de Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (STEM), ou CTEM, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática, será utilizado para designar as esferas de conhecimento e de trabalho em ciências exatas, tecnologias, 
engenharias, matemática e desenho industrial, conforme Unesco (2018). 
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elétrica e eletrônica, metalúrgica, de petróleo e afins (Oliveira, 2010; Lombardi & Gonzalez, 

2016; Abreu et al., 2016). Diante do exposto, não obstante a feminização do ensino superior2 e 

do movimento de popularização das “profissões imperiais”3 e de maior prestígio4, determinadas 

áreas no conhecimento continuam a revelar-se particularmente assimétricas no que refere à 

participação feminina (Lombardi, 2013, 2017; Ricoldi & Artes, 2016; Yannoulas, 2011, 2013; 

Vargas, 2010). 

Na sociologia das profissões, o processo de feminização implica na análise estatística 

da incorporação de mulheres na composição de um setor ou profissão historicamente 

territorializado pelo masculino, bem como as origens e efeitos dessa incorporação. Inclui, 

assim, as inferências de gênero observadas nos significados originados e/ou atribuídos ao 

aumento relativo de sua participação, como em questões de escolha e no que se refere aos 

discursos e práticas profissionais (Yannoulas, 2011).  

De acordo com Lombardi (2013), desde os anos 1980 pesquisadoras brasileiras se 

debruçaram sobre as trajetórias de mulheres pioneiras, o perfil das estudantes, docentes e 

profissionais, e as desigualdades de gênero existentes nas carreiras científicas e tecnológicas. 

Partindo de linhas de pensamento com origem nos estudos feministas sobre a formação superior 

e o trabalho, incluindo aí os estudos de gênero e ciência inaugurados por Fanny Tabak (2002) 

no Núcleo de Estudos sobre a Mulher, as investigações apresentam como característica o 

questionamento dos achados estatísticos sobre a participação das mulheres em profissões e na 

pesquisa científica, realizando, dentro das possibilidades de cada época, análises dos processos 

que concorrem para seu ingresso e permanência nesses campos. Como consequência, nos 

últimos dois decênios se avultam pesquisas nas ciências sociais e historiografia da educação 

                                                
2 No Brasil, o acesso ao ensino formal, sobretudo de nível superior, se deu de modo bastante diferenciado para as 
mulheres, que foram autorizadas a ingressar nos cursos superiores apenas no final do século XIX. Atualmente, 
porém, elas ultrapassam os homens em todos os níveis do sistema educacional, gerando um processo que tem sido 
chamado de feminização do ensino (Blay & Conceição, 1991; Yannoulas, 2013).  
3 No Brasil, as carreiras de medicina, engenharia e direito são conhecidas como “profissões imperiais” devido ao 
aspecto histórico e social em que foram institucionalizadas e regulamentadas, isto é, ainda no período do Império 
e da Velha República (Rio de Janeiro – 1822/1930) (Coelho, 1999). 
4 De acordo com Ribeiro e Schlegel (2015) e Vargas (2010), o que define o prestígio das carreiras é sua relação 
corporativo-profissional, que consiste dos retornos financeiros e de colocação no mercado de trabalho propiciados 
pela qualificação especializada de nível superior. A diferenciação e hierarquização das carreiras se dá em termos 
da estrutura de salários ou de renda, que podem se modificar de acordo com os mecanismos de oferta e demanda 
por profissionais no mercado ao longo do tempo. De forma geral, carreiras ligadas à medicina e engenharia 
oferecem os retornos mais elevados, e aquelas ligadas à educação proporcionam as piores remunerações. A área 
de negócios e economia tende a oferecer rendimento acima da média, enquanto as humanidades, abaixo dela. 
Observa-se que o status e o valor de mercado é mais baixo para as profissões tidas como femininas, e que grupos 
de cor ou raça menos privilegiados apresentam um padrão de escolha de carreira universitária semelhante ao das 
mulheres. 
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acerca da subrepresentação feminina nos setores científicos e tecnológicos, mas em especial 

nas engenharias, por apresentarem uma das menores proporções de mulheres nos cursos de 

formação e na docência, se beneficiando de outro movimento que é o “crescimento do interesse 

em investigar a presença de mulheres em profissões que, até algumas décadas, foram 

tradicionalmente desempenhadas por homens” (Lombardi, 2016, p.16).  

No que se refere às STEM, uma vasta literatura permite detectar que apesar de hoje não 

haver restrições aparentes para o acesso de meninas e mulheres aos sistemas educacionais e de 

atuação profissional, uma série de barreiras erguem-se à formulação de autoconceito e 

autoeficácia (Cabral, 2005; Saavedra, 2004, 2009, 2011; Saavedra, Taveira & Silva, 2010), à 

educação científica e matemática orientada para determinadas profissões (Avolio, Chávez & 

Vílchez-Román, 2020; Ristoff et al., 2007; Unesco, 2018), e à integração ao curso e o 

prosseguimento na carreira (Corbett & Hill, 2015; Lombardi, 2006a, 2006b, 2008, 2013, 2016, 

2017a, 2017b; Unesco, 2018). Entre elas, sinaliza-se os discursos normativos de gênero 

(Corbett & Hill, 2015; Faulkner, 2007a, 2007b; Nogueira, 2001; Saavedra, 2004, 2011; Taveira 

& Nogueira, 2004; Vázquez-Cupeiro, 2015), a ameaça da confirmação de estereótipos, que é o 

medo causado pela expectativa de julgamento ou de tratamento com base em estereótipos 

negativos relacionados ao feminino (Avolio, Chávez & Vílchez-Román, 2020; Blackburn, 

2017; Corbett & Hill, 2015), as crenças de talento inato, genialidade ou brilhantismo sobre as 

quais se erigiram os modelos tradicionalmente masculinos de ciência e profissão nos campos 

referidos pelas hard sciences (Abreu et al., 2016; García & Pérez-Sedeño, 2006; Reznik, 

Massarani, Ramalho, Malcher, Amorim & Castelfranchi, 2017; Vázquez-Cupeiro, 2015), a 

antecipação de conflito família-trabalho (Saavedra, 2004, 2011), a discriminação e assédio 

(Saavedra, 2004, 2011; Saavedra, Araújo, Oliveira & Stephens, 2014), e a escassez de recursos 

de apoio e sistemas de significação que possibilitem a construção de estratégias de identificação 

com a profissão (Ferreira, Saavedra, Taveira & Araújo, 2013; Lombardi, 2006a, 2006b, 2017; 

Saavedra & Araújo, 2015; Saraiva, 2005, 2008).  

Considerando que inúmeros mecanismos coadunam para a tendência de que quanto mais 

“dura” e tecnológica é a formação em função da centralidade da física, matemática e 

computação, menos atrativa se torna a especialidade para as mulheres em termos de práticas e 

carreiras a seguir (Abreu et al., 2016; Oliveira, Unbehaum & Gava, 2019), intenciona-se saber 

como estudantes mulheres da Universidade Federal de Santa Catarina que cursam graduações 

em engenharias majoritariamente frequentadas por homens estão construindo suas carreiras 
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psicossociais, especificamente no que se refere ao processo de escolha do curso, trajetória 

acadêmica, expectativas de carreira e construção da identidade profissional.  

Para isso, se fez necessário elucidar quantas e quem são as mulheres matriculadas nos 

cursos de engenharia da instituição; como se constituem suas trajetórias escolares, perpassando 

pelos processos que orientaram a escolha da profissão e a inserção acadêmica; como percebem 

as questões de gênero nas relações com colegas e professores; o lugar que ocupam no cotidiano 

das atividades desenvolvidas dentro e fora da universidade; de que modo exteriorizam as 

expectativas de transição para o mercado e o desenvolvimento futuro da carreira; os atributos 

profissionais por elas assimilados e valorizados; e como se percebem e compreendem que são 

percebidas enquanto futuras profissionais de engenharia. 

Apresenta-se como pressuposto que as construções narrativas eleitas pelas estudantes 

durante suas trajetórias sociais e escolares possibilitaram a identificação com a profissão 

escolhida e o campo do saber em que se encontram inseridas, ao mesmo tempo em que orientam 

a identificação e o reconhecimento com formas de agenciamento necessárias para a 

desestabilização de discursos reguladores de gênero nas relações psicossociais de formação e 

trabalho em ciência e tecnologia. Com isso, espera-se por meio dessa investigação compreender 

os sentidos e significados atribuídos à construção do projeto de vida de trabalho das estudantes 

e suas expectativas em relação à inserção no mercado e ao futuro em uma profissão cujas 

configurações implicam, simultaneamente, em mudanças e permanências à condição feminina.  

Reconhecendo que a análise dos fatores que viabilizam ou constringem o acesso e o 

progresso de meninas e mulheres na C&T configura um campo de estudos em orientação 

profissional e de carreira com tradição em solo norte-americano (Avolio, Chávez & Vílchez-

Román, 2020; Betz & Hackett, 1983; Betz & Fitzgerald, 1987; Blackburn, 2017; Enns & 

Willians, 2013; Evetts, 1996; Farmer, 1985, 2006; Fitzgerald, & Crites, 1980; Hackett, 1985; 

Hackett & Kohlhart, 2013; Hackett, Betz, Casas & Rocha-Singh, 1992) e português (Nogueira, 

2001b; Saavedra, 2009, 2011, 2013; Saavedra, Araújo, Oliveira & Stephens, 2014; Saavedra, 

Loureiro, Silva, Faria, Ferreira, Taveira & Araújo, 2011; Saavedra, Vieira, Araújo, Faria, Sillba 

& Loureiro, 2011; Taveira & Nogueira, 2004), e que as teorizações e práticas em território 

nacional pouco têm se debruçado sobre a problemática, a relevância acadêmica desta 

investigação se da em virtude do desenvolvimento de um tema em psicologia de carreira ainda 

incipiente no Brasil, a despeito de décadas de produção nos Estados Unidos e Europa.  
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Assim, ao propor a investigação de populações ou recortes de populações de cursos 

cujas carreiras são demarcadas por questões de gênero, e em menor proporção, pelo 

atravessamento de outros marcadores sociais de identidade, essa pesquisa objetiva contribuir 

para o desenvolvimento de temas em orientação profissional e de carreira já consagrados na 

literatura nacional, como os estudos dos aspectos considerados para a escolha do curso, 

orientação e re-orientação profissional, integração e vivências acadêmicas, combate a evasão e 

planejamento de carreira para inserção no trabalho, a citar alguns.  

De forma semelhante, ao propor a investigação de mulheres em cursos superiores a 

partir de um referencial sócioconstrucionista, essa pesquisa também visa possibilitar o 

estabelecimento de diálogo com outras perspectivas, como as discursivas e feministas em 

psicologia de carreira, além dos campos de investigação interdisciplinares dos estudos sociais, 

de gênero e feministas em ciência e tecnologia que se ocupam do acesso e desenvolvimento da 

carreira de meninas e mulheres nas STEM (Cabral, 2006, 2015; Freitas & Luz, 2017; García & 

Perez Sedeño, 2006; Lombardi, 2016; Lima & Costa, 2016; Minella, 2013; Saboya, 2013).  

Tendo em conta que pensar a escolha de uma carreira perpassa, necessariamente, pela 

relação entre práticas socioculturais e narrativas pessoais, isto é, pela relação intersubjetiva e 

dialética de construção de projetos de vida de trabalho e das estratégias disponíveis para sua 

realização, considera-se a possibilidade de interlocução dos resultados dessa pesquisa com o 

campo de estudos em psicologia organizacional e demais ciências da gestão, no que diz respeito 

ao tratamento de questões contemporâneas de atração, recrutamento e retenção de talentos, 

contratação diversificada, desenvolvimento organizacional e de criação de culturas de trabalho 

inclusivas (Bendassolli, 2009; Ribeiro & Lehman, 2011).  

Ademais, agências como o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum [WEF], 

2018, 2020), Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2016, 2018) e Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 2018) sinalizam desigualdades 

decorrentes das diferenças de oportunidade na lacuna econômica de gênero (gender gap) dos 

setores de atividades em crescimento, alertando que as mulheres se encontram subrepresentadas 

nos principais postos de trabalho gerados pela revolução digital. No contexto brasileiro, a 

perspectiva racial aliada à de gênero é ainda mais preocupante considerando-se os efeitos 

ocasionados pela automação do trabalho. Isto quer dizer que a pouca incursão feminina na 

educação das áreas STEM e, consequentemente, nas carreiras e setores da chamada “indústria 

4.0” representa o alijamento potencial de sua condição de empregabilidade e geração de renda. 
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Para lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades da quarta revolução industrial, sugere-

se que as estratégias da força de trabalho devam garantir que as mulheres sejam mais bem 

equipadas em termos de aprimoramento ou requalificação para a realização de atividades 

relacionadas a robótica, machine learning, programação, internet das coisas, big data, design, 

cibersegurança e gestão.  

Diante do exposto, a relevância social deste estudo se justifica pela construção de 

práticas de intervenções cientificamente fundamentadas e socialmente arroladas a noções de 

equidade e justiça social (Saavedra, 2010), vindo a beneficiar-se diretamente de seus resultados 

não apenas meninas e mulheres nos cursos e carreiras STEM, mas psicólogos, orientadores 

profissionais, educadores, organizações empregadoras, comunidade acadêmica, instituições de 

ensino e pesquisa e formuladores de políticas públicas de ação restaurativa.  

Assim, nos tópicos a seguir serão apresentados os temas que embasarão o 

desenvolvimento do presente estudo. Inicialmente, serão tratadas as definições de carreira 

psicossocial a partir da teoria socioconstrucionista, sendo enfatizada a articulação entre 

trajetórias ou histórias, projetos de vida de trabalho e processos identitários. Nesse mesmo 

tópico, serão apresentados os principais resultados da revisão de literatura sobre carreira e 

identidade profissional de estudantes universitários publicados nos últimos dez anos em bases 

de dados nacionais. No item seguinte, serão tematizados os estudos de carreira em psicologia 

que se ocupam das trajetórias femininas no campo da C&T, bem como os principais conceitos 

e teorias trabalhados pelas perspectivas. A presença feminina nas escolas de engenharia no 

Brasil, bem como os resultados da revisão de literatura tendo como foco as estudantes 

brasileiras dos cursos de engenharia também será brevemente abordada, incluindo as medidas 

de incentivo adotadas por órgãos governamentais e não-governamentais para minorar o hiato 

de gênero no setor.  

Em seguida, serão elencados os objetivos que orientaram este estudo e a seção de 

métodos e procedimentos, que apresenta a identificação do ambiente em que se deu a presente 

investigação, o processo de seleção das participantes, os instrumentos e metodologias 

empregadas na coleta e análise dos dados, e os aspectos éticos envolvidos nos procedimentos 

de investigação com seres humanos. O processo de escolha profissional, trajetórias acadêmicas, 

expectativas de inserção no trabalho e desenvolvimento da carreira, e os discursos e práticas 

que caracterizam as trajetórias e contribuem para a constituição da identidade profissional das 

estudantes dos cursos de engenharia selecionados são tratados no tópico de apresentação e 
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discussão dos resultados, sendo, por fim, tecidas algumas considerações sobre os achados.  
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1.1 CARREIRA E IDENTIDADE PROFISSIONAL 
 

A carreira psicossocial  

A fim de iniciar as reflexões sobre as articulações estabelecidas com as alternativas de 

identificação disponibilizadas no mundo do trabalho, faz-se necessário assinalar alguns 

pressupostos, e o primeiro diz respeito a evolução da concepção de carreira e do seu 

entendimento em termos psicossociais. Ao longo de boa parte do século XX, o conceito de 

carreira foi tratado como um construto teórico-prático que atendia a uma estrutura sociolaboral 

predefinida, condizente com a sistematização relativamente estável e progressiva da sequência 

de papéis, posições ou cargos ocupados pelas pessoas no interior das organizações. Nessa 

conjuntura, a avaliação das aptidões ou inclinações pessoais e das características da atividade 

se davam com o intuito de adequação entre vocação e ocupação, sendo o diagnóstico diferencial 

dos aspectos da personalidade orientados para o correto ajustamento entre pessoa e função 

(Ribeiro & Uvaldo, 2011a; 2011b). 

Considerando que os estudos de carreira se enraízam tanto numa matriz psicológica 

quanto sociológica, atualmente o fenômeno se encontra reposicionado, podendo ser apreendido 

simultaneamente em termos objetivos e subjetivos (Bendassolli, 2009). Constituída de uma 

dupla determinação, o caráter externo da carreira é tomado pelas ciências da gestão e psicologia 

organizacional e sinaliza a sequência objetiva de vínculos do sujeito com o mundo do trabalho. 

Circunscrito mais especificamente na organização dos recursos humanos em termos de cargos 

e funções, por essa perspectiva as trajetórias e atribuições sociolaborais consistem do principal 

referencial de conexão dos sujeitos com a esfera produtiva da vida, à medida que fazem 

referência direta a ideia de progressão ou de desenvolvimento profissional no interior das 

empresas.  

Em termos de mudanças das variáveis afetivas, cognitivas e sociais das diferentes etapas 

do desenvolvimento humano, a concepção subjetiva ou interna da carreira, por seu turno, 

apresenta-se como uma das principais contribuições do campo da psicologia vocacional 

(Lassance, Paradiso & Silva, 2011). Apreendida a partir do entendimento dos movimentos e 

experiências percebidas pelo trabalhador, a carreira articulada a uma dimensão subjetiva 

compreende os processos psicológicos e do desenvolvimento vocacional no mundo do trabalho. 

Por conseguinte, os vínculos dos trabalhadores com as práticas e estruturas sociolaborais são 

tomadas de objeto das teorizações que se voltam para o delineamento de estratégias de 
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orientação e desenvolvimento profissional (Ribeiro, 2011; 2014; Lassance, Paradiso & Silva, 

2011; Teixeira, 2011). 

Com o advento dos pressupostos desenvolvimentista e sociocognitivo no campo das 

teorias de carreira, são incorporadas às bases psicológicas dos processos que orientam a escolha 

e o comportamento vocacional uma apreciação mais integrativa das relações estabelecidas pelo 

sujeito com o trabalho (Teixeira, 2011). Inscrito na complexa relação entre pessoa, contexto e 

comportamento, a Teoria Life-Span, Life-Space, de Donald Super, busca compreender como os 

indivíduos desenvolvem suas carreiras e gerenciam toda uma constelação de papeis sociais ao 

longo da vida. Para o autor, a carreira pode ser definida como a sequência ou combinação dos 

papéis desempenhados, de modo que os diversos papéis que os trabalhadores representam 

contribuem para a constituição da carreira e para o movimento de configuração da identidade 

(Oliveira, Melo-Silva & Coleta, 2012).  

Nas últimas décadas, em função dos processos de reestruturação das economias 

mundiais e da flexibilização e precarização das relações de trabalho, a dimensão normativa 

incutida nos principais aspectos do desenvolvimento vocacional passou a exigir um 

entendimento mais aprofundado das questões abordadas pelas conceituações clássicas da escola 

ocupacional (Bendassolli, 2009; Ribeiro; Lehman, 2011). De acordo com Oliveira, Melo-Silva 

e Coleta (2014), nas teorias contemporâneas de carreira é enfatizado que os indivíduos 

constroem diferentes discursos sobre si, suas trajetórias e interesses, tendo como base os 

referenciais interpretativos que lhe são disponíveis. Assim, na compreensão da carreira como 

narrativa processual, o enfoque da teoria Life Designing propõe que a carreira não é 

independente de outras áreas da vida, sendo necessário uma melhor interlocução das histórias 

e atividades desenvolvidas pelos indivíduos, incluindo aí os percursos profissionais. Derivada 

das propostas contextualistas de construção da carreira (career construction) de Mark Savickas, 

da construção de si (self-construction) de Jean Guichard, e da modelagem da identidade (identy 

shaping), essa abordagem conserva em suas bases prerrogativas construtivistas no 

entendimento de como os indivíduos constroem suas vidas através do trabalho, enquadrando o 

aconselhamento de questões de trabalho ou carreira como um processo intersubjetivo a ser 

estruturado e co-construído ao longo do tempo e de modo contínuo (Duarte; Lassance; 

Savickas; Nota; Rossier; Dauwalder; Guichard; Soresi; Esbroeck; Vianen, 2009; Ribeiro, 2014). 

No âmbito dos estudos sobre a relação do indivíduo com a carreira, e dos discursos de 

carreira enquanto formas socialmente disponíveis de experienciar e dar sentido às trajetórias de 
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vida de trabalho, a perspectiva sócioconstrucionista desponta partindo do questionamento das 

tendências empiricistas de universalização, naturalização e polarização da natureza humana até 

então predominantes nas teorizações e práticas orientadas ao desenvolvimento humano e 

vocacional individual (Ribeiro, 2014). Compreendendo o conhecimento e a noção de verdade 

como datados, parciais e interdependentes, os novos arranjos postulam que o sujeito, 

perpassado por práticas e discursos histórica e culturalmente situados, já não pode mais ser 

apartado de suas relações e posições assumidas nas comunidades em que se encontra inserido, 

alterando o foco das investigação da natureza cognitiva das pessoas ou da estrutura da sociedade 

para as interações e o funcionamento da linguagem segundo os padrões culturais e econômicos 

de relacionamento (Bendassolli, 2009; Spink; Menegon, 2013). Nesse contexto, os grandes 

modelos explicativos de carreira, volição e desenvolvimento passam a ser relativizados, 

assumindo como perspectiva a compreensão dialética e dialógica do modo com que as pessoas 

contam e tornam inteligíveis suas trajetórias passadas, experiências vivenciadas e cenários 

futuros considerados ideais (Rasera; Guanaes; Japur, 2004; Souza; Scorsolini-Comin, 2011).  

Tendo como característica a primazia dos relacionamentos humanos na produção e 

sustentação do conhecimento, a carreira deixa então de requerer necessariamente um plano 

incutido nos desenhos organizacionais ou de ser exclusivamente a expressão de aprendizagens 

e comportamentos vocacionais para constituir-se como um fenômeno aposto das relações 

consigo mesmo e com os outros. Apreendida pelo discurso enquanto movimento contínuo, em 

que diferentes racionalidades estão sempre implicadas na consideração de sentidos, modos de 

ser e de conhecer, a carreira passa a ser concebida como dimensão relacional de um continuum 

subjetivo-social de caráter indissociável, processual e, por isso mesmo, psicossocial (Ribeiro, 

2014; Ribeiro; Lehman, 2011).  

Por continuum subjetivo-social, tem-se que a realidade sociolaboral pressupõe um 

processo de construção contínua e compartilhada entre pessoa (processos narrativos) e contexto 

social (processos discursivos), por meio da qual o indivíduo “significa, interpreta e dá coerência 

a suas experiências e histórias singulares de vida em relação ao trabalho - e à vida como um 

todo” (Bendassolli, 2009, p. 390). Por psicossocial, podemos pensar a dinâmica do 

entendimento de carreira operada subjetiva e objetivamente pela performatividade da 

linguagem, em que atividades narrativas concebidas enquanto práticas sociais que comunicam 

significado sobre o que se faz e o que os outros dizem fazer não decorrem de um reflexo ou 

representação da realidade objetiva do mundo do trabalho, mas da sua construção pelas relações 
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cotidianas de compartilhamento, negociação e legitimação de sistemas culturais e de 

identificação (Henning; Guareschi, 2006; Ribeiro, 2014; Ribeiro; Lehman, 2011).  

De modelos normativos passíveis de serem seguidos, a carreira orientada pelas relações 

flexibilizadas e instáveis de trabalho constituem-se em sínteses temporárias de possíveis. 

Carregando em sua conjuntura elementos já constituídos de práticas do mundo do trabalho e 

significados particulares de um grupo social (macronarrativas), as carreiras enquanto discursos 

simultaneamente interpelam os sujeitos para determinadas posições, mas também permitem 

significar padrões de experiência pessoais, temas de vida, biografias e os momentos ou fases 

vivenciadas no desempenho de um papel profissional através de produções narrativas geradoras 

de posicionamentos na ordem dos discursos (micronarrativas) (Bendassolli, 2009; Ribeiro, 

2014).  

Desse modo, tratar carreira como narrativa implica concebê-la 

 
 
como um processo de fabricação do cotidiano pela transformação das incertezas 
oriundas das múltiplas referências psicossociais existentes (discursos e práticas) em 
movimentações espaço-temporais legíveis (trajetórias) traduzidas (produção de sentidos 
e significados) em cocontrução de carreira (projetos) (Ribeiro, 2014, p.137). 
 
 
Construir carreira consiste, portanto, de um processo interativo e em curso, que envolve 

a restituição de referências hegemônicas que oferecem práticas conhecidas e legitimadas 

socialmente, bem como sua ressignificação. Significa, ainda, que na qualidade de projeto que 

articula interesses, aspirações e objetivos, possibilita forjar a construção de um futuro desejado, 

e na reiteração do passado, tornar elegível ou modificável os efeitos dos contornos dados a uma 

trajetória ou história vivida de trabalho, isto é, as narrativas de experiências profissionais que a 

pessoa identifica como significativas para a continuidade de sua trajetória ou práticas espaço-

temporais de carreira (Ribeiro; Lehman, 2011). Assim, enquanto “construções psicossociais 

relacionais, que antes de se tornarem práticas legitimadas socialmente como carreiras (ou 

discursos legitimados de trajetórias de vida de trabalho), consistiriam de narrativas sobre o que 

se fez e o que se pretende fazer” (Ribeiro, 2014, p.138), o projeto e a trajetória de vida de 

trabalho assumem posição central no processo de construção de carreira. 

Para Ribeiro (2014), ao conceber a carreira com base na análise de suas dimensões 

articuladas psicossocialmente e em contextos discursivos relacionais não-sequenciados, 

destacam-se os planos de ação, as construções identitárias, os enredos e os temas de vida (Figura 





 

 
 

32 

Identidade profissional como construção de sentidos  

Em resposta às alterações dos quadros de referência que estabilizavam a sociedade e 

tornavam possível a concepção de uma identidade unificada, autêntica e coerente, a noção de 

identidade sofre modificações, passando a ser concebida em condições sócio-históricas 

concretas e vocabulários interpretativos disponíveis.  

Referente às construções identitárias incutidas no plano de ação dos projetos de vida, 

analisa-se que construir identidade significa acionar pessoalidade ao discurso, ou seja, construir 

um senso de unicidade, singularidade e continuidade a experiência pessoal (Rasera; Guanaes; 

Japur, 2004; Ribeiro, 2014, p.105). Segundo Woodward (2000), construir identidade implica 

investir em posições de diferenciação que os discursos da identificação proporcionam 

relativamente a outras identidades, viabilizando as produções narrativas contadas por nós sobre 

nós e pelos outros sobre nós a partir de determinados lugares e sistemas interpretativos que 

contribuem para reiterar ou interpelar uma identidade enquanto resultante possível daquilo que 

apenas se é descrito. Com isso, a concepção de identidade incorre necessariamente em um 

paradoxo, pois “ao mesmo tempo em que é transformação e multiplicidade, é também 

permanência e unicidade, o que a torna relativamente estável, sendo a pluralidade humana 

constituída de um duplo aspecto: igualdade e diferença” (Luna, 2003, p. 91).  

Compreendida como processos conversacionais abertos à modificação, e não produtos 

ou expressões de uma suposição estática de representação da personalidade, as construções 

identitárias acenam proposições narrativas de reconhecimento e diferenciação permitindo a 

consecução dos planos de estado (permanência) e de ação (reposicionamento) que anunciam. 

As posições que assumimos e as quais aderimos constituem então nossas identidades, que 

atuam como conceito mediador entre o eu e o outro, sendo o eu ou o self efeito e agente do 

modo pelo qual o sujeito se faz na experiência consigo mesmo (história singular) e em 

associação a influências culturais e sociais (história coletiva). Isso quer dizer que as identidades 

nunca são um processo individual, mas sim formadas através da articulação entre processos 

narrativos subjetivos e processos discursivos sociais compartilhados psicossocialmente 

(Ribeiro, 2014). Tendo em vista as identidades são apenas passíveis de serem tomadas de 

sentido por meio dos sistemas conceituais que lançam mão, isto é, dos repertórios simbólicos e 

interpretativos das redes discursivas as quais integram, pensar identidade implica, portanto, 

“concebê-la como uma fixação em uma determinada posição na linguagem, [...] sendo então as 

posições identitárias que os sujeitos ocupam plurais e relacionais” (Hennigen & Guareschi, 
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2006, p. 70).  

Nesse sentido, o sujeito não é lido como detentor de uma identidade essencial ou anterior 

a si mesmo, mas de várias identidades intercambiantes que são transformadas continuamente 

em relação ao modo como é localizado pelos sistemas culturais, fixando-o, ao menos 

temporariamente, com cada uma das quais poderia se identificar. Por consistir de um conceito 

relacional multifacetado, a identidade então se expressaria na forma como o sujeito se forja 

discursivamente, tornando-se algo ou alguém em uma determinada composição de grupo e em 

relação as variadas dimensões demarcativas e/ou classificatórias da vida, como origem 

socioeconômica, cor, etnia, gênero, orientação sexual e atividade exercida na organização social 

do trabalho, a citar alguns (Hennigen; Guareschi, 2006; Ribeiro, 2014).  

O trabalho, enquanto fenômeno com o qual os sujeitos são demandados a estabelecer 

relações em algum momento da vida, configura, portanto, elemento constituinte da 

subjetividade humana e de sua identidade (Coutinho; Krawulski; Soares, 2007). Nesse sentido, 

não apenas a mutualidade da relação psicossocial estabelecida pela díade trabalho-identidade é 

reconhecida, como também os resultantes possíveis dessa relação (Ribeiro; Lehman, 2011; 

Luna, 2005).  

Com base na sistematização das atividades de trabalho que produzem e são produzidas 

no campo sociolaboral, calcula-se que as relações psicossociais que influenciam o processo de 

construção da identidade realizam-se em diferentes níveis. A esse respeito, Ribeiro (2014) 

sinaliza como possíveis construções identitárias com o mundo do trabalho aquelas que se dão 

em conformação com realidades discursivas parciais e objetivamente identificáveis, referentes 

as macronarrativas sobre vocação, ocupação, atuação profissional, carreira, organização 

empregadora, e de modo mais abrangente, a própria trajetória pessoal face as posições de sujeito 

assumidas nas relações de trabalho. Nesse sentido, macronarrativas associadas à formação 

profissional de nível superior integram-se à determinadas realidades discursivas relacionadas a 

construções identitárias. Processos de construção de identidades profissionais são, portanto, 

passíveis de serem analisadas no contexto das trajetórias acadêmicas de alunos no ensino 

superior. 

Etimologicamente, vocação se origina da palavra vocatione do latim, que pode ser 

definida como inclinação, aptidão, tendência, disposição ou dom para uma atividade laboral 

específica. Precedente da descrição moral-secular do conceito que se converteria no de 

profissão com a racionalização do trabalho no regime capitalista (Bendassolli, 2009; Borges; 
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Yamamoto, 2014), na atualidade, vocação conserva relação com comportamentos específicos 

indicativos da facilidade ou predisposição natural para aprender ou desempenhar uma tarefa 

com eficiência, possuindo estreita relação com processos de identificação profissional (Ribeiro, 

2011a).  

No campo da orientação profissional, autoconceito vocacional designa a dimensão 

subjetiva ou interna da carreira, encontrando-se então associada a construção de um discurso 

singular que expressa a natureza “psíquica” a partir do qual interesses, valores e significados 

construídos sobre o trabalho são tematizados (Ribeiro, 2014; Bendassolli, 2009). Na 

perspectiva socioconstrucionista, por identidade vocacional compreende-se o conjunto de 

narrativas de si (do self) que indicam características pessoais-chave para as construções 

identitárias. Trata-se de posicionamentos ou artifícios retóricos negociados na constituição de 

um senso de estabilidade que permite às pessoas se reconhecerem subjetivamente em relação 

consigo mesmas e comunicarem os significados tomados como verdades sobre si na arena do 

trabalho (Rasera; Guanaes; Japur, 2004; Ribeiro, 2014). 

Na arena do trabalho, ocupação, enquanto discurso instituído, refere-se ao “exercício de 

uma forma qualquer de atividade de trabalho, considerando que a ocupação de uma pessoa é a 

espécie de trabalho realizado por ela, independente do espaço em que esse trabalho se encerra 

ou do status que o emprego confere ao indivíduo” (Dicionário de Ciências Sociais, 1986, 

p.829). Para Bendassolli (2009), ocupação corresponde ainda a um “conjunto de tarefas 

voltadas à realização de certos propósitos ou objetivos” (p.110). Institucionalizada na forma 

racional simples enquanto normas de ofício e determinada pela divisão do trabalho, independe 

da requisição de um tipo de qualificação particular para o emprego (assalariado ou não), haja 

vista que o núcleo da competência é a “formação in loco” ou a capacidade de produzir 

resultados proveniente da experiência e do domínio da atividade de trabalho (Dubar, 2005).  

No estudo das profissões, profissão é compreendida como categoria social e econômica 

com relevância para a sociedade moderna enquanto sociedade profissionalizada. Assim, 

profissão decorre necessariamente da especialização do saber-poder-fazer através da formação 

de nível técnico ou superior, isto é, da articulação entre ensino formal, mercado de bens e 

serviços e associativismo profissional que controla a oferta de trabalho (Dubar, 2005). Como 

grupo social, as profissões fundamentam-se em critérios teóricos (legitimidade científica da 

disciplina na qual se apoia), técnicos (demonstração de eficácia na satisfação de uma 

necessidade ou resolução de um problema social) e socioculturais (ao qual se integra e se refere 
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intersubjetivamente na incorporação de valores, normas e maneiras de ser, agir e pensar), ou 

seja, no domínio de uma expertise e das credenciais técnicas e semióticas para exercê-la 

(Barbosa, 1993; Dubar, 2005). Desse modo, profissão implica em uma determinação objetiva 

e autônoma, com feição corporativo-profissional, organizada por regras de atividade e 

legitimada pela constituição de um sistema de ação e de significação próprios, diferenciando-

se de outras profissões.  

Assim sendo, a fonte da construção da identidade profissional é a relação do indivíduo 

com o saber e o fazer proveniente da interação com a profissionalização (Dubar, 2005), ou seja, 

com um tipo de formação e qualificação particular, e não com uma forma qualquer de atividade 

de trabalho. Evidencia-se, assim, que o contexto do ensino superior se configura como um 

ambiente propício à articulação dos elementos associados à constituição da identidade 

profissional. Posto isso, numa proposta socioconstrucionista,  

 
 
as identidades profissionais seriam definidas como produções discursivas sociais ou 
identitárias sociais, se configurando nas possibilidades instituídas de relação 
sociolaboral através dos discursos coletivamente construídos em dado contexto. [...] 
Seriam, então, discursos socialmente construídos que indicariam as características 
objetivas sociais como ponto de apoio central para os processos de construção 
[intersubjetiva] da identidade de trabalho (Ribeiro, 2014, p. 120).  
 
 

 
A identidade organizacional, por seu turno, pode ser compreendida como aquela que se 

encontra atrelada a estruturas organizacionais modernas, com racionalizações, práticas e 

culturas próprias contributivas ao desenvolvimento das atividades profissionais. Nesse sentido, 

a maneira com que seus membros se percebem como grupo demarca o arranjo conceitual com 

os quais se identificam e também se diferenciam na relação com os outros, operando as 

organizações na qualidade de recurso central para o estabelecimento de vínculo e de processos 

de construção identitária. Com isso, “as organizações ou empresas seriam discursos 

socialmente construídos que indicariam os espaços psicossociais de trabalho como ponto de 

apoio central para os processos de construção identitária dos trabalhadores” (Ribeiro, 2014, p. 

121).  

Diante das novas ordens mundiais com foco nos discursos de apelo à flexibilidade, 

criatividade, inovação e iniciativa individual, é relegado ao indivíduo maior responsabilidade 
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pela sua carreira. Assim sendo, mesmo prescindindo historicamente da organização 

empregadora enquanto macronarrativa a partir da qual outras narrativas de carreira são 

construídas, a identidade de carreira não admite como ponto central para a identificação com o 

trabalho discursos ou artefatos que localizem o sujeito como membro de um coletivo ou de uma 

estrutura organizacional, elegendo, ao invés disso, a sequência de eventos percebida por ele e 

que tematizam os enredos de sua história de vida, possibilitando legitimação e continuidade no 

tecido social.  

Segundo Chanlat (1995), “uma carreira de tipo profissional baseia-se no monopólio de 

um certo saber, da especialização, da profissão e da reputação” (p. 73). Sua trajetória ou 

percurso se faz, portanto, no interior da disciplina profissional, a efeito do conhecimento e da 

expertise acumulada, estando assim o desenvolvimento da carreira ligado à sua reputação e ao 

seu saber. O autor também analisa que o profissional em seu quadro de referências apresenta 

como recurso central para a construção da identidade a especialização reconhecida, de modo 

que os profissionais se identificam mais com a profissão, isto é, com a própria natureza do seu 

trabalho, do que com a ocupação ou a organização em que o trabalho é realizado. Uma vez que 

o recurso central da identidade profissional consiste do reconhecimento da especialização, a 

carreira profissional também apresenta como característica a autonomia e amplitude de atuação. 

Conforme o autor, enquanto a pessoa detém os meios e a capacidade de aprender e se 

aperfeiçoar na sua área de atuação, ela pode crescer e se desenvolver no interior da profissão. 

Nessa direção, o contexto do ensino superior, além de favorecer a emergência da identidade 

profissional pelo fato de propiciar a aprendizagem de determinados conhecimentos e 

competências vinculados a áreas específicas do saber, pode, ainda, se configurar como uma 

importante mediação para outras formas de construção identitária vinculadas ao trabalho e à 

carreira, uma vez que as vivências na universidade se integram de forma significativa aos 

enredos e temas presentes nas histórias e projetos de vida. 

Tendo em vista que a construção da identidade consiste de parte inerente dos discursos 

e práticas oriundos do mundo do trabalho, sendo o trabalho uma dimensão inevitável da própria 

identidade, conceber identidade consiste, portanto, do processo de forjar-se discursivamente 

pela atividade de trabalho. Isto posto, a construção das identidades de trabalho compreende  

 
 
narrativas de si [self narrativo] produzidas nas relações e ações de trabalho em 
articulação com os discursos socialmente produzidos, sendo, simultaneamente, processo 
de construção contínuo e produto resultante deste processo, possibilitando a 
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compreensão de si, dos outros e das possíveis relações psicossociais estabelecidas 
enquanto base para a construção de projetos de vida de trabalho e dos planos de ação 
sobre ele (RIBEIRO, 2014, p.123). 
 
 

Compreende-se, diante do exposto, que as construções identitárias de trabalho, isto é, as 

estratégias processuais orientadas para o reconhecimento e diferenciação do sujeito na trama 

de profissões, ocupações ou interesses de ordem intersubjetiva, coadunam com a generalização 

de determinado estado de ação das coisas (saberes, lugares, práticas, enfim, modos de 

agenciamento e subjetivação), ao mesmo tempo que as transgride, diferenciando-se. Desse 

modo, a identidade configura-se como uma realidade discursiva de si (micronarrativa ou 

narrativas sobre o sefl) articulada pelas práticas de significação da cultura (conversões 

normativas) que orientam e legitimam descrições acerca de nós e do mundo; e recurso 

conversacional capaz de influir na transformação cultural pela não conformação com discursos 

regulativos que operam na organização das profissões e identidades sociais. 

 
Trajetórias acadêmicas e identidade profissional de estudantes universitários em 

bases de dados nacionais 

Tendo por finalidade conhecer a expressão dos estudos que possuem como objeto a 

constituição da identidade profissional de estudantes universitários, foi realizada uma revisão 

integrativa de literatura em periódicos nacionais indexados nas bases Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Index Psi Periódicos 

Técnico-Científicos (INDEXPSI – BVS-Psi) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), além da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDBTD/Ibict). A escolha por estas 

bases eletrônicas se deu por apresentarem-se expoentes na área, pois agrupam artigos, teses e 

dissertações de relevância e rigor metodológico, além de concentrarem trabalhos de psicologia 

no Brasil. O método de revisão integrativa foi empregado em razão da possibilidade de inclusão 

simultânea de estudos teóricos e empíricos, bem como de diferentes abordagens metodológicas 

(quantitativa e qualitativa) sobre o tema de interesse, integrando evidências disponíveis na 

literatura e as suas conclusões (Botelho, Cunha & Macedo, 2011; Mendes, Silveira & Galvão, 

2008; Pompeo, Rossi & Galvão, 2009; Souza, Silva & Carvalho, 2010). 

Na operacionalização da busca, primeiro o termo identidade profissional foi utilizado 

isoladamente. Em seguida, foram realizadas combinações duas a duas, relacionando identidade 
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profissional às palavras escolha, ensino superior, universitários e carreira. O período de tempo 

definido para inclusão dos materiais na revisão foi de estudos publicados entre 2008 e 30 de 

setembro de 2018, data em que se deu a realização da busca.  

Considerando o objetivo proposto, os seguintes critérios foram adotados para a inclusão 

dos achados: 1) trabalhos publicados no período predeterminado; 2) disponíveis na íntegra; 3) 

que abordam o fenômeno de identidade profissional sob a perspectiva da psicologia; 4) que 

apresentam relação com aspectos psicossociais atinentes as trajetórias de formação profissional 

ou de construção de carreira; 5) cujo público alvo das investigações pertença ao universo do 

ensino superior brasileiro. Como critério de exclusão das obras identificadas, não foram 

incorporados na análise capítulos de livros, resenhas e resumos publicados em anais de evento 

científico. Mediante a análise dos títulos, resumos e palavras-chave das publicações 

identificadas na busca na literatura, e considerando os critérios indicados, foram selecionadas 

6 publicações no SciELO, 1 no indexador PePSIC, 3 publicações no indexador LILACS e 5 no 

BDTD, totalizando 15 trabalhos, conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1  

Índice de buscas sobre a temática identidade profissional de estudantes universitários em bases 
de dados nacionais 

 SciELO PePSIC LILACS BDBTD/ 
Ibict 

Total 
Descritores 

Identidade 
Profissional 

370 resultados 
encontrados; 
5 analisados. 

15 resultados 
encontrados; 
1 analisado. 

103 resultados 
encontrados;  
5 analisados. 

3.383 
resultados 

encontrados; 
5 analisados. 

16 resultados 
analisados;  
3 repetidos. 

Identidade 
Profissional 

(AND) 
Escolha 

18 resultados 
encontrados; 
1 analisado. 

3 resultados 
encontrados. 

48 resultados 
encontrados; 
5 analisados. 

494 resultados 
encontrados; 
3 analisados. 

9 analisados;  
8 repetidos. 

Identidade 
Profissional 

(AND) 
Ensino 

Superior 

12 resultados 
encontrados;  
3 analisados. 

3 resultados 
encontrados. 

32 resultados 
encontrados; 
1 analisado. 

436 resultados 
encontrados; 
4 analisados. 

8 analisados; 
7 repetidos. 

Identidade 
Profissional 

(AND) 
Universitário$ 

31 resultados 
encontrados; 
5 analisados. 

1 resultado 
encontrado. 

64 resultados 
encontrados; 
1 analisado. 

149 resultados 
encontrados; 
3 analisados. 

9 analisados; 
9 repetidos. 

Identidade 
profissional 

(AND) 
Carreira 

78 resultados 
encontrados;  
4 analisados. 

2 resultados 
encontrados. 

24 resultados 
encontrados;  
5 analisados. 

249 resultados 
encontrados;  
4 analisados. 

14 analisados; 
14 repetidos. 
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Total 
Base de Dados 

18 resultados 
analisados. 

10 resultados 
analisados. 

18 resultados 
analisados. 

19 resultados 
analisados. 

15 achados 
analisados.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Em seguida, procedeu-se a análise das seções de objetivos, métodos e considerações 

finais com o intuito de extrair as informações de interesse para a revisão. Desconsiderou-se, 

então, 3 produções na esfera das profissões e do trabalho em psicologia que não abordavam a 

constituição da identidade profissional de estudantes universitários (Magalhães, 2013; 

Mandelli, Soares & Lisboa, 2011; Nascimento & Souza, 2017), 1 que não tratava da 

constituição da identidade profissional no contexto da construção da carreira (Andrade, 2016), 

e 1 que tratava de dissertação de mestrado cujos resultados eram apresentados em artigo já 

selecionado (Silva, 2010), sendo a amostra final constituída por 10 achados. Após esse 

procedimento, os trabalhos foram organizados e sumarizados em uma tabela, sendo elencados 

os dados referentes ao tipo de publicação (artigo, dissertação de mestrado ou tese de doutorado), 

autoria, ano de publicação, título do trabalho, tipo de estudo, área de conhecimento e instituição 

ou periódico. O Quadro 2 apresenta a compilação dos achados. 

 

Quadro 2  

Revisão integrativa de literatura: carreira e identidade profissional de estudantes 
universitários em base de dados nacionais 

 
Tipo 

Autoria 
e  

Ano 

 
Ano 

 
Título do Trabalho 

Natureza 
do 

Estudo 

Área 
do 

Conhecimento 

Instituição 
ou 

Periódico 
A Ito,  

L. H. I., & 
Soares,  
D. H. P. 

2008 Projeto de futuro e 
identidade: um estudo 

com estudantes 
formandos 

Quali-
tativo 

Psicologia Aletheia Revista 
Interdisciplinar 
de Psicologia 

A Scorcolini-
Comin, F., 

Souza,  
L. V., & 
Santos,  
M. A. 

2008 Tornar-se psicólogo: 
experiência de estágio de 

Psico-oncologia em 
equipe multiprofissional 

de saúde 

Quali-
tativo 

Psicologia Revista 
Brasileira de 
Orientação 
Profissional 

A Silva, A. 
D., 

Taveira, 
M. C., & 

Ribeiro, E. 

2009 Mudanças no self de 
carreira em estudantes 

universitários 

Quanti-
tativo 

Psicologia Paidéia 
Cadernos de 
Psicologia e 
Educação 

T Uvaldo, 
M. C. C. 

2010 Tecendo a trama 
identitária: um estudo 

Quali-
tativo 

Psicologia USP 
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sobre mudanças de 
carreira 

D Tadim,  
M. G. F. 

2011 A Construção de 
Identidade Profissional 

das Mulheres 
Engenheiras Mecânicas:  
um estudo com egressas 

do CEFET-MG 

Quali-
tativo 

Administração 
 
 

Unihorizontes 

A Silva,  
C. S. C., & 
Teixeira, 
M. A. P. 

2013 Experiências de estágio: 
Contribuições para a 

transição universidade-
trabalho 

Quanti-
Quali 

Psicologia Revista 
Brasileira de 
Orientação 
Profissional 

A Souto,  
T. da S., 
Batista,  
S. H., & 
Batista,  
N. A. 

2014 A educação 
interprofissional em 

Psicologia: olhares de 
estudantes 

Quali-
Quanti 

Psicologia Revista 
Psicologia: 
Ciência e 
Profissão 

A Luna,  
I. N., 

Bardargi, 
M. P., 

Gaikoski, 
M. M., & 

Melo,  
F. S. 

2014 Empresas juniores como 
espaço de 

desenvolvimento de 
carreira na graduação: 

reflexões a partir de uma 
experiência de estágio 

Estudo 
Teórico 

Psicologia Revista 
Psicologia, 

Organizações e 
Trabalho 

T Malki, Y. 2015 A crise com o curso 
superior na realidade 

brasileira contemporânea: 
análise das demandas 
trazidas ao Núcleo de 

Orientação profissional 
da USP 

Quanti-
Quali 

Psicologia USP 

T Gomes,  
D. F. N. 

2016 Construção da identidade 
profissional em jovens 
universitários bolsistas: 
um estudo a partir dos 

valores e das definições 
de âncoras de carreira 

Quali-
tativo 

Administração PUC-SP 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Tendo como objetivo compreender o modo com que estudantes universitários em 

transição para o mercado de trabalho se relacionam com o futuro, e como a escolha profissional 

contribui para a construção da identidade e dos projetos de vida, as autoras Ito e Soares (2008) 

analisaram as narrativas de 11 formandos matriculados na disciplina optativa de orientação e 

planejamento de carreira oferecida pelo curso de Psicologia às demais graduações da UFSC. 

Por identidade, as autoras compreendem a expressão da síntese processual em que constrições 

históricas, sociais e temporais articulam-se, conferindo igualdade e diferença aos indivíduos em 
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termos objetivos (referente a identidade profissional/ocupacional, localizada na concretude das 

escolhas realizadas no plano sociolaboral e nos sentidos atribuídos ao trabalho e a carreira) e 

subjetivos (identidade vocacional, circunscrita nos interesses por certas ocupações ou campos 

ocupacionais e na percepção do mundo laboral). Através da análise temático-categorial do 

material redigido sobre o tema “Eu e meu futuro”, verificou-se nos estudantes preocupação com 

o futuro profissional e com as expectativas de estabilidade financeira, realização pessoal, 

qualidade de vida e temporalidade (a curto, médio e longo prazo), sendo tomado como central 

na construção das dimensões pessoal e da identidade do eu trabalhador a interdependência entre 

escolha inicial e prática profissional experienciada ao longo do processo de formação.  

Com base nas contribuições da psicologia social para o entendimento da identidade 

como construção, Scorsolini-Comin, Souza e Santos (2008) analisaram as práticas de 

estudantes de psicologia no contexto da saúde coletiva e o impacto da atuação em equipe 

interdisciplinar na configuração da sua identidade profissional. Pensando a questão da formação 

e da experiência de estágio como um espaço de contato entre teoria, práticas e modos de 

subjetivação, as atividades desenvolvidas pelos graduandos em um serviço de psico-oncologia 

evidenciaram a importância da contextualização de técnicas e procedimentos típicos em 

psicoterapia no acolhimento da população atendidas, no caso, de mulheres acometidas pelo 

câncer de mama. Tendo como foco a relação estagiário-paciente-equipe multiprofissional, os 

autores concluíram que o engajamento dos estudantes em ações colaborativas possibilita o 

aperfeiçoamento das intervenções terapêuticas para além das delimitações tradicionalmente 

clínicas, ampliando os modos de ser e de fazer psicologia em consonância com a realidade do 

SUS e da saúde coletiva. 

Também no contexto das experiências em equipe interdisciplinar desenvolvidas no 

SUS, Souto, Batista e Batista (2014) avaliaram os papéis, responsabilidades e a identidade do 

estudante de psicologia a partir do questionário RIPLS (The Readiness for Inter-professional 

Learning Scale) e das falas emergidas de práticas de grupo focal. No tocante a dimensão da 

identidade, os resultados revelaram que o desenvolvimento de competências colaborativas 

contribui para a formação de um profissional psi mais ciente de seu papel e responsabilidades, 

bem como das atribuições e lugar das demais profissões na clínica ampliada de saúde. Com 

isso, a proposta de uma especialização com enfoque na educação interprofissional para a 

atuação no SUS parece auxiliar os processos de construção da identidade do estudante de 

psicologia, influindo também na estrutura curricular do curso, cultura de trabalho, e nos 
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cuidados com o usuário na perspectiva da integralidade em saúde. 

Com base em instrumento adaptado do Role Construct Repertory Test que permite 

mensurar como estudantes organizam significados acerca das suas carreiras, Silva, Taveira e 

Ribeiro (2009) avaliaram as mudanças na estrutura do self de carreira, isto é, no conteúdo das 

teorias implícitas ou redes de significado pessoais de carreira de 80 graduandos no último ano 

da formação. Para as autoras, o self de carreira consiste do subconjunto do universo cognitivo 

que permite aos indivíduos processar papeis sociais e os sentidos que lhe são atribuídos. Essa 

dimensão do eu corresponde a carreira subjetiva e caracteriza-se pelo seu caráter integrador na 

discriminação de opções para tomada de decisão, direcionando os comportamentos vocacionais 

a níveis de desenvolvimento cada vez mais avançados. Cientes que a trajetória acadêmica 

propicia o desenvolvimento pessoal e profissional pela exploração de questões associadas à 

construção da identidade, os resultados do estudo evidenciaram variações intraindividuais, na 

flexibilidade cognitiva e na definição do self de carreira entre o começo e o final do último ano 

da graduação, sugerindo que no final da licenciatura os estudantes podem mostrar-se mais ou 

menos seguros em relação a carreira, sobretudo após experiências de estágio e de outras tarefas 

de inserção pré-profissional e profissional, impactando no planejamento da transição para o 

mercado de trabalho. 

No tocante à formação da identidade profissional durante a graduação, Silva e Teixeira 

(2013) também entrevistaram formandos do curso de engenharia civil de uma universidade 

pública e analisaram como as experiências universitárias, como as de estágio, influenciam o 

desenvolvimento da adaptabilidade de carreira e a transição dos papéis ou identidade de 

estudante a de profissional. De acordo com os autores, o modo com que os estudantes se 

relacionam com o processo formativo retrata diferenças na adaptabilidade de carreira e nos 

autoconceitos ou imagens de si. Considerando que as pessoas desempenham diversos papéis a 

partir dos quais as identidades são construídas, no presente trabalho os contructos identidade e 

autoconceitos são tomados como equivalentes. Desse modo, os resultados revelam que as 

experiências de estágio influenciam positivamente no desenvolvimento da adaptabilidade de 

carreira, especialmente nas dimensões de curiosidade/exploração e confiança, por permitirem 

a formação de competências, definição de interesses, valores, habilidades, conhecimento de si, 

do mundo do trabalho e de projetos profissionais mais realistas e integrados. Os autores 

analisam ainda que tal efeito também tem relação com o refinamento do autoconceito 

vocacional e a autoeficácia profissional necessários para a qualidade da transição para o 
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mercado e o desenvolvimento posterior da carreira.  

A partir do relato de experiência de alunas de psicologia em uma empresa júnior, Luna, 

Bardargi, Gaikoski e Melo (2014) buscaram evidenciar a importância das EJs (empresas 

juniores) como um espaço propício para a exploração, integração acadêmica e melhora da 

qualidade dos autoconceitos e autoeficácia, sendo a identidade profissional entendida como “a 

representação do indivíduo enquanto possuidor de determinados conhecimentos e habilidades 

específicas que permitem a execução de um trabalho especializado e com significado” (p.445). 

De acordo com os autores, a participação enquanto membros ou estagiários em empresas 

juniores se constitui como uma importante iniciativa para a construção da identidade 

profissional e desenvolvimento da carreira, impactando na satisfação com o curso, identificação 

de oportunidades de trabalho, comprometimento e adaptação para a tomada de decisão, e no 

aprimoramento de competências, habilidades e atitudes relativas à prática profissional para 

além das técnicas oportunizadas pela formação inicial.  

Tendo por intuito discutir a questão da crise do aluno com o curso superior, bem como 

oferecer subsídios para os atendimentos em orientação profissional e de carreira, Malki (2015) 

analisou as fichas de inscrição e os relatórios de triagem de alunos de graduação atendidos pelo 

Núcleo de Orientação Profissional da Universidade de São Paulo (NOP/USP) entre os anos de 

2007 e 2012. A importância das identificações com modelos ocupacionais do mundo externo é 

focalizada na composição dos objetos que são internalizados e projetados pelo ego, 

caracterizando a construção da identidade em Malki (2015). Na identificação dos fatores 

relativos à crise dos alunos com o curso, a autora classificou 37 motivos de procura pelo NOP-

USP, distinguindo-os em saliente e periféricos. Verificou-se nos relatos de atendimento as 

contradições, ambivalências e dilemas atinentes a centralidade do trabalho, os sentidos da 

carreira acadêmica, a autoconstrução da identidade pessoal e social, a baixa tolerância a formas 

falso-self de identidade profissional (sentimento de incongruência com o curso), adaptação 

universitária, narcisismo quanto ao rendimento acadêmico e incorporação do habitus 

institucional. Quanto a prática da OPC com foco na crise do aluno com o curso universitário, 

evidenciou-se a importância da continência da entrevista de triagem realizadas pelo NOP-USP 

e do encaminhamento psicológico propriamente dito. A autora sugere ainda uma maior 

consideração quanto aos atravessamentos sociais e institucionais no diagnóstico e condução dos 

atendimentos realizados pelos estudantes de psicologia da instituição, reforçando o papel 
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auxiliar do orientador na integração de sentidos e na construção da identidade ocupacional dos 

indivíduos que procuram o Núcleo. 

Por meio de entrevistas semi-estruturadas, do Inventário de Âncoras de Carreira e do 

Inventário de Valores Motivacionais, Gomes (2016) procurou compreender como se processa 

a construção da identidade profissional de jovens atendidos por programas de acesso ao ensino 

superior a partir das dimensões pessoais, sociológicas e antropológicas constitutivas. Para além 

do ingresso no ensino superior, destacou-se na configuração da identidade profissional dos 

estudantes bolsistas elementos como identidade pessoal, escolhas e inclinações profissionais 

(âncoras), trajetória e valores de vida, expectativas de carreira, sentido do trabalho e outros 

elementos de orientação vocacional. Com relação as dimensões ambivalentes resultantes das 

compatibilidades e incompatibilidades motivacionais, a autora ressalta que a competência em 

lidar com ambiguidades e contradições de forma dinâmica pode ser concebida como um 

diferencial competitivo e de permanência no mercado de trabalho, à medida que contribui para 

a adaptabilidade de carreira e empregabilidade. Sugere-se que as IES (instituições de ensino 

superior) ofereçam serviços especializados voltados para o desenvolvimento da autoconfiança 

e autoestima desse público em específico, tendo como foco o combate à evasão através de 

iniciativas que promovam atendimento psicológico e de orientação profissional. 

Uvaldo (2010) investigou o processo de transição de carreira e a construção de uma 

nova identidade profissional de 15 sujeitos, com o objetivo de ampliar o entendimento sobre as 

mudanças na carreira para a pessoa e sua identidade profissional, compreendida no estudo 

enquanto identidade vocacional/ocupacional, isto é, elemento da realidade subjetiva arrolada 

ao processo de socialização em articulação com dimensões biográficas e relacionais estratégias 

de Dubar. Como resultado, a autora obteve a descrição de seis formas de transição de carreira 

e seus respectivos impactos, e quatro tipos de construções identitárias distintas, entre elas uma 

sustentada pelo diploma, uma baseada na identidade almejada, uma em movimento e outra 

funcional. A autora sugeriu que a transposição da carreira, seus motivadores e respectivos 

impactos sobre os sentidos integrados à identidade do trabalhador sejam tomados na questão 

do trabalho ou da crise profissional enquanto aspectos relacionais inerentes às trajetórias 

biográficas e profissionais na contemporaneidade. Com isso, aponta para a necessidade de 

desenvolvimento de teorias e práticas de OP que englobem a complexidade do momento 

presente, voltando-se para o auxílio dialógico e acompanhamento estratégico de profissionais 

que querem ou precisam mudar de carreira. 
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Por fim, visando explorar o processo de constituição da identidade profissional de 

mulheres engenheiras mecânicas egressas do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG), Tadim (2009) propôs compreender a forma como ocorreu o 

processo de inserção dessas profissionais no mercado de trabalho, suas expectativas em relação 

à carreira e os elementos utilizados como referência para exprimir suas identidades 

profissionais. A partir de entrevistas com mulheres engenheiras no exercício da profissão há 

mais de três anos, Tadim (2009) discorreu acerca dos mecanismos que facilitaram a inserção 

feminina nos empregos para engenheiro e os que se configuraram enquanto barreiras de 

carreira, incluindo a análise das condições de trabalho que contribuíram para a construção da 

identidade profissional das participantes no desempenho da profissão. Subsidiada pelas 

estratégias identitárias de Demazière e Dubar que incluem as dimensões biográfica (para-si), 

relacional (para-outro) e de sentimentos de pertença, os elementos que as engenheiras 

entrevistadas utilizaram fazem referência à valorização de uma autoimagem positiva, 

autoconsciência profissional, e valorização de habilidades e competências individuais 

atribuídas ao feminino. A autora ressaltou que a legitimação e a qualidade do processo 

identificatório percebido pelas mulheres no mercado da engenharia mecânica foi proporcional 

ao aumento do número de engenheiras na área, alterando a composição do setor e também 

práticas historicamente estabelecidas. 

No conjunto dos dez trabalhos incluídos na revisão de literatura, foi possível observar 

que nos últimos anos houve a diminuição de publicações sobre o tema. Entre os achados, 

identificou-se quatro perspectivas metodológicas, dentre os quais de natureza mista (n=3), 

qualitativa (n=5), quantitativa (n=1) e teórica (n=1). Os temas de análise mais frequentes nos 

estudos selecionados foram: 1) sentidos da escolha do curso universitário e sua influência no 

processo de construção da identidade profissional (Ito & Soares, 2008; Silva, Taveira & 

Ribeiro, 2009; Uvaldo, 2010; Tadim, 2011; Malki, 2015; Gomes, 2016); 2) papel das 

experiências de estágio e atividades extracurriculares na consolidação dos referenciais 

identitários e de carreira (Scorsolini-Comin, Souza & Santos, 2008 Souto, Batista & Batista, 

2014; Scorsolini-Comin, Souza & Santos, 2008; Silva, Taveira & Ribeiro, 2009; Silva & 

Teixeira, 2013; Luna, Bardargi & Gaikoski; Melo, 2014); 3) efeitos dos sistemas curriculares e 

dos parâmetros disciplinares na formatação da identidade profissional (Scorsolini-Comin, 

Souza & Santos, 2008; Souto, Batista & Batista, 2014; Malki, 2015); 4) implicações da 

interdisciplinaridade no reconhecimento e diferenciação de estudantes em formação 
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(Scorsolini-Comin, Souza & Santos, 2008; Souto, Batista & Batista, 2014); e 5) papel dos 

discursos de identificação com a profissão na construção dos projetos de vida e no planejamento 

da carreira (Ito & Soares, 2008; Uvaldo, 2010; Tadim, 2011; Malki, 2015). 

Apesar dos estudos de Uvaldo (2010) e Tadim (2009) terem se dado a partir de relatos 

autobiográficos de profissionais já inseridos no mercado de trabalho, a centralidade reservada 

à questão da identidade nas esferas biográfica e relacional; a atenção destinada a memória das 

trajetórias formativas, e a leitura sobre as condições de empregabilidade na atualidade e sua 

relação com questões gênero foram bastante relevantes aos objetivos aos quais se propôs essa 

revisão de literatura no conjunto dos materiais resgatados, justificando a inclusão dos achados. 

Com isso, a maioria dos achados que tratam da identidade profissional da população 

universitária também priorizou estudantes “quintanistas”, “formandos” ou “de final de curso”, 

isto é, em momento de transição universidade-trabalho (school-to-work transition), devido às 

especificidades do processo de socialização e constituição identitária investigado no universo 

das práticas de profissionalização via ensino superior (Ito & Soares, 2008; Scorsolini-Comin, 

Souza & Santos, 2008; Silva, Taveira & Ribeiro, 2009; Silva & Teixeira, 2013; Souto, Batista 

& Batista, 2014; Gomes, 2016). Nesse sentido, os autores Silva e Teixeira (2013), Luna et al., 

(2014), Scorsolini-Comin et al., (2008), Souto et al., (2014) enfatizam a importância do 

envolvimento dos alunos em atividades acadêmicas extraclasse ou pré-profissionais como 

antecipadoras da realidade de trabalho, tendo em conta a possibilidade de desenvolvimento de 

competências transversais a estrutura curricular e sua influência na qualidade de aquisição dos 

autoconceitos e crenças de autoeficácia percebidas.  

Também foi possível apreender uma pluralidade de linhas de compreensão e de 

expressão sobre identidade profissional enquanto categoria de análise. De acordo com Silva, 

Taveira e Ribeiro (2009), nos estudos do desenvolvimento da identidade, perspectivas 

construtivistas recentes tendem a sublinhar o carácter transformacional do self ou identidade 

pessoal, que consiste do sistema de significação que se desenvolve e é atualizado no contexto 

das relações sociais, dando sentido às experiências individuais em direção a níveis de maior 

diferenciação e integração. No ensino superior, a construção da identidade profissional se 

encontraria relacionada ao desenvolvimento de tarefas de inserção pré-profissional e da 

concretização de escolhas que orientam a entrada progressiva do jovem na vida adulta, tendo 

como expoente as experiências de estágio profissionalizante vivenciadas ao longo do curso. 

Com isso, observa-se que o self de carreira e a identidade vocacional dimensionam a carreira 
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interna dos estudantes, enquanto a identidade profissional revelaria seus aspectos em termos 

objetivos. 

No âmbito da literatura sobre desenvolvimento vocacional, Silva e Teixeira (2013) e 

Luna et al. (2014) tomam a noção de identidade ou autoconceito necessariamente em relação a 

dinâmica dos papeis sociais. Por esta perspectiva, as diversas identidades ou autoconceitos dos 

indivíduos corresponderiam ao conjunto de expectativas dos papéis que desempenham e das 

percepções que possuem sobre si. Referente ao desenvolvimento da identidade, a escolha do 

curso superior representaria uma primeira tentativa de expressão dos autoconceitos pessoais em 

termos profissionais, e durante a trajetória acadêmica, importaria para este processo o contato 

com atividades de trabalho vinculadas a profissão. Assim, deixar de ser apenas estudante para 

se tornar um profissional decorreria da exploração das diversas facetas da área de atuação 

escolhida, sobretudo no contexto do estágio supervisionado e do engajamento em atividades 

não-obrigatórias como EJs, por consistirem de importantes agentes de mediação dos processos 

de desenvolvimento cognitivo, psicossocial, de formação da identidade e do papel de 

profissional. 

Em oposição às definições do eu que precedem o indivíduo e o localizam como produto 

do desenvolvimento humano típico e dos processos de individualização, os autores Ito & Soares 

(2008) e Scorsolini-Comin, Souza e Santos (2008) compreendem identidade como 

“metamorfose”, processada nas trajetórias pessoal, profissional e nas relações que o indivíduo 

estabelece em sua história de vida, estando aí incluídas as condições históricas, sociais e 

materiais em que se encontra inserido. Para Malki (2015), a identidade vocacional pode ser 

compreendida como motivação, que se desenvolve a partir de determinantes pessoais, sociais e 

culturais relativamente aos impulsos reparatórios, necessidades libidinais, defesas efetivas, 

sublimações bem-sucedidas e identificações significativas com papeis sociais. Assim, a questão 

da crise é tratada por Malki (2015) a partir do referencial psicanalítico atrelado ao contexto 

clínico do processo de escolha do curso universitário proposto por Bohoslavsky, ao passo que 

Uvaldo (2010) parte de abordagens contemporâneas sobre modelos de carreira e os impactos 

do processo de transposição sociolaboral na configuração identitária dos estudantes para o 

mundo do trabalho.  

Tendo como referência Dubar, que assinala que as identidades seriam resultantes 

constituídos das possíveis articulações de dois processos heterogêneos, a saber, o relacional 

(identidade para si) e o biográfico (identidade para o outro), Tadim (2011) e Uvaldo (2010) 
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compartilham da abordagem utilizada pela psicologia e sociologia na análise da construção das 

identidades profissionais mediadas por processos de socialização.  

Se tratando da construção da identidade, Ito & Soares (2008), Scorsolini-Comin et al. 

(2008), Malki (2015), Tadim (2011) e Uvaldo (2010) levam em consideração a integração dos 

termos profissional/ocupacional/relacional (objetivos, referente a dimensão social) e 

vocacional/biográfico (subjetivos, relativamente a dimensão psicológica), e a transposição das 

posições de estudante ao de trabalhador através da prática no mundo do trabalho. Nesse 

contexto, Souto, Batista e Batista (2014) também compreendem a identidade profissional como 

um processo que integra fatores pessoais e da formação acadêmica para a vivência como 

profissional. Para estes autores, construir identidade consiste de um movimento contínuo, 

perpassado pelas múltiplas práticas da realidade social, representando o ensino superior um 

contexto propício para seu desenvolvimento. 

Ressalta-se ainda que dos dez achados elencados nessa revisão sobre estudos que tomam 

como objeto a identidade profissional de estudantes universitários, seis trabalhos tratam de 

pesquisas desenvolvidas na esfera da OPC tendo como fundamento teorias psicológicas de 

carreira (Ito & Soares, 2008; Silva et al., 2009; Uvaldo, 2010; Silva & Teixeira, 2013; Luna et 

al. 2014; Malki, 2015). Entre os pressupostos que orientaram os materiais analisados, estão o 

enfoque psicodinâmico atrelado ao contexto clínico de Bohoslavsky (Ito & Soares, 2008; 

Malki, 2015) e o modelo de construção da vida de Savickas, que faz ponte com a teoria 

desenvolvimentista-contextual de Super (Scorsolini-Comin et al, 2008; Silva, Taveira & 

Ribeiro, 2009; Silva & Teixeira, 2013), e as concepções sociocognitivas de Bandura (Silva 

&Teixeira, 2013). Há ainda dois estudos que não são da psicologia (Tadim, 2011; Gomes, 

2016), mas que se utiliza de pressupostos teóricos e metodológicos transversais a esta 

disciplina, como os modos de articulação dos processos relacional e biográfico na formação de 

identidades sociais propostos por Demazière e Dubar, e o modelo teórico de âncoras de carreira 

de Schein, sendo a identidade profissional representada por objetivos, valores, pontos de 

referência ou áreas de competência que identificam uma pessoa com determinadas inclinações 

profissionais.  

Observa-se que quatro estudos estão ligados a importantes centros de pesquisa e 

atendimento em carreira no país, como o Laboratório de Informação e Orientação Profissional 

do Departamento de Psicologia da UFSC, o Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e 

Orientação Profissional da USP, do qual o Núcleo de Orientação Profissional para os Alunos 
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do Instituto de Psicologia da USP faz parte, e o Serviço de Orientação Profissional da UFRGS, 

que conta também com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) enquanto locais de extensão, 

ensino e pesquisa na área de orientação profissional e aconselhamento de carreira (Ito & Soares, 

2008; Uvaldo, 2010; Malki, 2015; Silva & Teixeira, 2013).  

Na direção em que os serviços de informação e orientação profissional voltados à 

população universitária são tematizados, as contribuições apresentadas por Gomes (2016) 

coadunam com as considerações realizadas por Ito e Soares (2008), Luna, Bardargi, Gaikoski 

e Melo (2014), Silva e Teixeira (2013), Silva et al., (2009) e Malki (2015) no que se refere à 

necessidade de ampliação de iniciativas voltadas para o planejamento de carreira e o combate 

à evasão na graduação, sobretudo de populações menos privilegiadas ou em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica que nas duas últimas décadas tiveram a oportunidade de 

acessar esse nível de ensino, alterando o universo da formação superior e os sistemas de 

aconselhamento. Para esses autores, é comum que estudantes enfrentem dificuldades no 

desenvolvimento de comportamentos relacionados à adaptação de carreira e elaboração de 

projetos de vida, sendo de fundamental importância que a universidade proporcione durante a 

trajetória no curso espaços de reflexão e integração das experiências acadêmicas, à medida que 

permitem organizar recursos psicossociais e de aspectos da identidade, bem como antecipar 

formas possíveis de lidar com a transição universidade-trabalho e outros momentos 

significativos da carreira, especialmente no que diz respeito às exigências de adaptação ao papel 

de trabalhador ou de integração socioprofissional assumidas com a conclusão da graduação. 

Tendo em vista as mudanças ocorridas nas relações sociolaborais de trabalho, da 

configuração das categorias ou nichos profissionais e no sistema superior de ensino nas últimas 

décadas, chama a atenção que, com exceção do trabalho de Gomes (2016) e Tadim (2009), não 

foram encontrados através dos descritores utilizados estudos que versassem sobre o fenômeno 

da escolha profissional e formação superior e o significado dessa escolha na construção da 

identidade profissional de populações específicas, a exemplo de estudantes beneficiados por 

sistema de reserva de vagas (cotas), financiamento estudantil e assistência à permanência, e 

também mulheres e homens brancos ou não-brancos em áreas não-tradicionais, o que revela 

campos de pesquisa ainda pouco percorridos.  

Por fim, a relevância do período da vida caracterizado pela adultez jovem e do ingresso 

no ensino superior nos estudos sobre identidade e trabalho é sublinhada por Ito e Soares (2008) 

e Silva, Taveira e Ribeiro (2009), por tratar de uma fase de escolhas profissionais com múltiplas 
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implicações para a elaboração dos projetos pessoais e profissionais no âmbito da carreira, 

trazendo consigo o caráter norteador da trajetória de estudo e trabalho na constituição das 

subjetividades, da identidade profissional e do papel de trabalhador. 

Constata-se, portanto, que o desenvolvimento da OP, em consonância com tendências 

internacionais, pode vir a se beneficiar de investigações que utilizem recortes de populações 

mais frequentemente investigadas, a exemplo dos estudantes universitários (Aguiar & 

Conceição, 2012; Ambiel, Campos & Campos, 2017; Noronha & Ambiel, 2006), incluindo em 

suas proposições discussões que girem em torno de questões identitárias de caráter multicultural 

e de gênero na escolha profissional, formação superior e inserção no trabalho, a fim de que 

novos pressupostos teóricos, instrumentos avaliativos e práticas de intervenção abrangendo as 

especificidades desses grupos sejam levadas em consideração e se instituam como foco para o 

desenvolvimento científico e de atuação do profissional em OPC em contexto nacional. 

Com isso em vista, no próximo tópico serão apresentados os estudos de carreira em 

psicologia que se ocupam das trajetórias profissionais femininas em C&T, bem como seus 

principais conceitos e teorias; a presença feminina nos cursos de graduação e as medidas de 

incentivo adotadas por órgãos governamentais e não-governamentais visando uma maior 

incursão de mulheres nos sistemas em C&T no Brasil; e os resultados da revisão de literatura 

sobre trajetórias de estudantes mulheres nos cursos de engenharia em território nacional. 

 

1.2 AS MULHERES EM C&T NOS ESTUDOS DE CARREIRA  
 

Na psicologia social norte-americana e, em especial, nas teorias de carreira, a 

compreensão das especificidades acerca das trajetórias femininas teve início nos domínios de 

investigação intitulados de “estudo das mulheres”. Em resposta a um número crescente de 

investigadoras que se preocupavam com os efeitos sobre a “psicologia feminina” da posição de 

subordinação, escassez de oportunidades de emprego e da pressão a que eram submetidas para 

o desempenho de papeis tradicionais, em 1974 foi institucionalizada pela American 

Psychological Society (APA) uma divisão de estudos das mulheres, se afirmando como nova 

área de investigação em toda a comunidade científica com a fundação das revistas Sex-Roles 

e Psychology of Women Quaterly entre os anos de 1975 e 1977 (Amâncio, 2001; Nogueira, 

2001c).  

Tendo em conta o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e da 

complexidade do desenho de suas carreiras, a partir dos anos 1970, temas como a baixa incursão 
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de meninas nas formações em ciência e tecnologia ocuparam lugar de destaque no conjunto das 

investigações em torno das variáveis preditivas ou explicativas de seu desenvolvimento 

vocacional5 típico (Betz & Hackett, 1981; Nogueira, 2001b; Silva & Taveira, 2012; Taveira & 

Nogueira, 2004). De acordo com Nogueira (2001b), Saavedra (2004, 2011, 2013) e Taveira e 

Nogueira (2004), os primeiros estudos relativamente a essa matéria voltaram-se para a 

compreensão da importância do trabalho remunerado e os efeitos do papel de trabalhadora na 

vida das mulheres. Importava à época entender os fatores que diferenciavam as norte-

americanas das camadas médias que ingressavam no mercado de trabalho daquelas que 

permaneciam exclusivamente em atividades relacionadas ao cuidado da casa e da família, sendo 

o conceito de motivação para o trabalho compreendido como o “desejo” de trabalhar fora, e o 

de orientação para a carreira, a “tendência” de atribuir a uma atividade socialmente reconhecida 

maior importância que as definições expectáveis de esposa e mãe.  

Assim, o envolvimento das mulheres com a família e a saliência dos papeis por elas 

desempenhados consistiram de objeto dos estudos iniciais sobre o comportamento vocacional 

feminino. Na atualidade, a influência desse tema pode ser observada nas investigações que 

tratam do desenvolvimento de estratégias de coping ou de enfrentamento/adaptação a situações 

que constringem o equilíbrio trabalho-família ou família-trabalho, sobretudo em famílias de 

dupla carreira. Entretanto, com a ampliação das ocupações, as diferenças entre as mulheres que 

escolhiam profissões condizentes com o seu gênero e as que optavam por atividades comumente 

associadas ao masculino assumiram o foco das discussões, tendo em vista que, em termos de 

psicologia vocacional, a escolha por profissões menos tradicionais implicaria em um 

compromisso e envolvimento maiores com a carreira se comparado às profissões consideradas 

compatíveis com as atribuições e competências tipicamente femininas (Nogueira, 2001b; 

Taveira & Nogueira, 2004). 

No início dos anos 1980, o segmento da variável contextual inscrito nos conceitos de 

socialização e estereótipos de gênero (ou sexo, que, nessa perspectiva, são praticamente 

equivalentes)6, incluindo aí a saliência de papeis, barreiras internas ou de autoconceito, 

                                                
5 Aqui, o termo “vocacional” designa a dimensão subjetiva ou interna da carreira, nos termos concebidos pelos 
enfoques funcionalistas (essencialistas) de carreira (Ribeiro, 2014).  
6 Em linhas gerais, estereótipos de gênero podem ser compreendidos como representações sociais ou sistemas de 
crenças e significados que definem modelos expectáveis de comportamentos, características e atributos em 
feminino e masculino. Conforme Amâncio (1992), os estereótipos estão associados a construção de papeis de 
gênero e expectativas de comportamento sob a forma de teorias implícitas da personalidade (traços), que tomam 
comportamentos atribuídos a homens e mulheres como naturais e universais, isto é, decorrentes de diferenças 
biológicas. Para Nogueira (2001c), os estereótipos de gênero implicam em prescrições que se manifestam nos 



 

 
 

52 

barreiras externas referente a configuração do leque de opções, modelos de referência, conflito 

casa-carreira, rede de recursos, influência familiar e discriminação de sexo/gênero7 passaram a 

integrar as analíticas individuais e desenvolvimentistas dos estudos do comportamento 

vocacional feminino (Nogueira, 2001b). Juntamente com o contexto de identificação das 

injunções socioambientais e cognitivas, propõe-se que as diferentes experiências de 

socialização8 de homens e mulheres resultam em diferentes padrões de desenvolvimento 

vocacional ou tomadas de decisão de carreia. Nessa conjuntura, pouco se compreendia sobre o 

desenvolvimento vocacional das mulheres, haja vista que o campo teórico-conceitual a partir 

do qual esse conhecimento havia se edificado tinha como base o comportamento vocacional do 

homem, evidenciando que relativamente a assimetria nos estereótipos de gênero, os atributos 

masculinos eram os que valiam de “medida” para ambos os sexos por se confundirem com o 

significado de sujeito, enquanto que os femininos serviam apenas as mulheres, embora também 

apresentassem traços positivos generalizáveis (Amâncio, 2001c; Taveira & Nogueira, 2004).  

Sendo assim, duas linhas teóricas e de investigações passaram a determinar o 

entendimento das disparidades no tipo de escolha de carreira e a posição ocupada pelas 

mulheres no setor produtivo, nomeadamente os modelos que tratam da construção de 

estereótipos de gênero associados às profissões, como a teoria sócio-cognitiva da carreira, a 

teoria da circunscrição e compromisso e o modelo de escolha das carreiras; e os que dizem 

respeito às relações família-trabalho (Saavedra, 2004, 2011).  

Com base na teoria da aprendizagem social de John Krumboltz (1975, 1979) e da teoria 

de autoeficácia9 de Albert Bandura (1977, 2008), as autoras Louise Fitzgerald, Nancy Betz e 

Gail Hackett inauguram um modelo explicativo do desenvolvimento de carreira fundamentado 

nos efeitos do processo típico de socialização dos papeis sexuais (Ambiel & Noronha, 2012; 

Nunes, 2008; Nogueira, 2001b, Nunes & Noronha, 2009; Pajares & Olaz, 2008, Teixeira, 

                                                
papéis de gênero. Tais prescrições configuram conjuntos de comportamentos e características considerados mais 
ou menos apropriados para mulheres e homens. 
7 Nas perspectivas desenvolvimentista e sócio cognitiva de carreira, sexo e gênero são concebidos como opostos 
e distintos, sendo o primeiro uma variável biológica, e o segundo, um conceito socialmente aprendido através de 
processos de modelagem e de imitação do comportamento (Nogueira, 2001c; Taveira & Nogueira, 2004).  
8 Aqui, socialização dos papeis de gênero é entendida como o processo de aprendizagem social que fundamenta a 
adoção pessoal (introjeção) de determinados papéis, externalizados no desempenho cotidiano de tarefas a partir 
do qual se dá o desenvolvimento psicológico e cognitivo. 
9 A autoeficácia refere-se ao julgamento ou confiança na capacidade pessoal para organizar e executar atividades 
e certos cursos de ação. São expectativas ou crenças de que se é capaz de lidar com determinada categoria de 
situações, realizar ações específicas e alcançar certos tipos de desempenho. Em suma, crenças de autoeficácia são 
percepções que os indivíduos têm de suas próprias capacidades para desempenhar com sucesso tarefas específicas 
(Nunes & Noronha, 2009; Pajares & Olaz, 2008).  
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2011). Compreende-se por essa perspectiva que a família, a escola e o trabalho constituem os 

grandes universos de socialização, e que numa primeira fase desse processo, a criança 

internaliza a noção de diferença entre os sexos. Por intermédio dos papeis atribuídos a homens 

e mulheres na sociedade, a orientação apreendida de papel adequado à identidade de gênero 

direciona percepções e o comportamento, tendo em vista as expectativas de feminilidade ou 

masculinidade que lhe estão associadas (Amâncio, 1992).  

Para as autoras, uma vez internalizada a noção de permanência da identidade 

(autoconceito) de gênero, essa estruturação acaba por orientar os papeis e experiências por toda 

a vida. Sendo então as expectativas de eficácia derivadas de experiências, sugere-se que as 

atividades tradicionalmente femininas tendem a limitar a exposição de mulheres a importantes 

fontes de informação e oportunidades de aprendizagem, repercutindo no desenvolvimento de 

competências, interesses10 e autoeficácia em importantes áreas profissionais (Amâncio, 1994; 

Hackett e Betz, 1981, 1995; Betz e Hackett, 1981). A percepção ou crença de menor 

competência relacionada a importantes dimensões ligadas a carreira (nos moldes masculinos), 

portanto, teria como efeito um desenvolvimento vocacional mais restrito, o que explicaria a 

composição limitada do leque de opções ocupacionais comparativamente às especificidades 

dos papeis tipicamente masculinos e sua consequente sub-representação nesses domínios 

(Saavedra, 2011; Taveira & Nogueira, 2004). 

No que se refere a escolha da carreira, Astin (1984) também dialoga com as noções de 

socialização de papeis de gênero e estruturas de oportunidades. Partindo dos fatores 

considerados na motivação e expectativas (conteúdos) da escolha, a autora incorpora às 

características pessoais ou psicológicas de autoconceito uma combinação de variáveis 

contextuais, argumentando que no que diz respeito as mulheres, a estrutura de oportunidades 

influencia a qualidade e o tipo de experiência, bem como as expectativas relativas à 

acessibilidade ocupacional e atitudes face as escolhas de carreira. Desse modo, a autora volta-

se as variáveis ambientais sugerindo que mudanças na estrutura de oportunidades implicaria 

em alterações na modelagem dos processos de percepção e seleção ocupacionais característicos 

dessa parcela da população. 

                                                
10 O desenvolvimento dos interesses profissionais para as escolhas de carreira é orientado pela exposição e contato 
das pessoas a uma série de atividades potencialmente relevantes, sobretudo na infância e adolescência, 
compreendidos como padrões de gostos acerca de atividades e ocupações relacionadas a uma carreira. Interesses 
também podem ser definidos como atividades pelas quais o indivíduo acredita poder concretizar seus valores e 
metas de vida (Magalhães, 2011). Sugere-se que as crenças de autoeficácia, aliadas às expectativas de resultados 
precedem a formação dos interesses (Nunes & Noronha, 2009). 
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Sendo de conhecimento que, no domínio vocacional, a importância do autoconceito11 já 

havia sido enfatizada por Super (1963), as autoras Hackett e Betz (1981, 1995) defendem que 

a teoria da autoeficácia poderia ser igualmente aplicada aos esquemas cognitivos e afetivos de 

significação da experiência de socialização dos papeis de gênero fundamentados nas diferenças 

fisiológicas, repercutindo, de uma forma geral, no comportamento vocacional ou nos padrões 

de escolha de carreira dos indivíduos. Para as autoras, mesmo que a baixa percepção de 

autoeficácia afete o comportamento vocacional de ambos os grupos, observa-se que o 

comportamento vocacional das mulheres tende a ser progressiva e cumulativamente mais 

prejudicado tendo em vista que elas já se encontram em posição de desvantagem no mercado. 

Com isso, as baixas ou diminuídas expectativas de autoeficácia passam a ser entendidas como 

barreiras12 internas maiores para elas, à medida que demandam um engajamento superior para 

que ocorra o enfrentamento dos intervenientes ou barreiras externas (Nogueira, 2001b).  

Por barreiras externas ao desenvolvimento vocacional feminino, Hackett, Betz & Dory 

(1985) classificam a discriminação de gênero e a falta de sistemas de apoio enquanto obstáculos 

especificamente típicos que exigem fortes expectativas de autoeficácia para serem 

ultrapassados, sendo a teoria da autoeficácia relevante para a modificação e gestão de ambas as 

dimensões em que se opera o conceito. Demonstra-se, ainda, que a autoeficácia em domínios 

específicos consiste de um fator preditor de interesses, escolha, realização, persistência, 

indecisão e exploração de carreira (Taveira & Nogueira, 2004). 

Acrescido do entendimento das escolhas estereotipadas das mulheres, as autoras 

amplificam a questão da percepção de competências ao explorar as relações existentes entre 

autoeficácia e habilidades matemáticas, tomando por base a reduzida participação de jovens do 

sexo feminino em áreas das ciências exatas e tecnológicas (Betz, 2001; Betz & Hackett, 1981; 

Betz & Hackett, 1983). Segundo os trabalhos realizados, tais domínios tendem a ser 

                                                
11 Autoconceitos são percepções pessoais do sujeito sobre si mesmo construídas a partir dos papeis desempenhados 
e experiências vivenciadas (role self concepts). Conforme Oliveira, Melo-Silva & Coleta (2012), “os indivíduos 
possuem uma constelação de autoconceitos, cada um dos quais constitui um retrato de si numa dada situação com 
possibilidades de realizar um conjunto de funções ou de estar em determinadas redes de relações” (p.229). 
Representa ainda o elemento organizador de interesses, características da personalidade e valores na qualidade de 
atributos do self que podem ou não se traduzir em preferências vocacionais/ocupacionais (Lassance, Paradiso & 
Silva, 2011).  
12 O conceito de barreiras de carreira foi desenvolvido para dar conta das especificidades de influências que se 
impunham ao desenvolvimento de carreira das mulheres. Assim, as barreiras foram inicialmente concebidas como 
mecanismos de restrição as aspirações de carreira de mulheres estabelecendo um defasamento entre capacidades 
e realizações. Atualmente, as barreiras são genericamente definidas como “as condições ou os acontecimentos 
intrínsecos ao indivíduo (autoconceito, autoeficácia) ou ao meio (discriminação, sexismo, racismo, falta de rede 
de apoio) que dificultam a sua progressão na carreira” (Saavedra, 2011, p.190). 
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profissionalmente evitados em razão de dificuldades na tradução13 correspondente dos 

autoconceitos vocacionais, da percepção de competências e de satisfação pessoal nas 

disciplinas que envolvem habilidades matemáticas, incluindo a pouca exposição a modelos 

profissionais femininos de sucesso em setores não-tradicionais. Na qualidade de barreiras 

internas que se antepõem a gama de ocupações relacionadas à C&T, encontram-se os altos 

níveis de ansiedade decorrentes do gerenciamento de questões associadas à feminilidade em 

atividades ou ambientes considerados masculinos, a baixa expectativa de autoeficácia ou de 

confiança nas capacidades pessoais para organizar e executar atividades e certos cursos de ação 

com o grau de qualidade exigidos pela academia, a falta de habilidades e comportamentos que 

indiquem comprometimento com a escolha e prosseguimento na carreira, além da pouca 

tendência a competição ou a condução de comportamentos de risco (Nogueira, 2001b; Nunes 

& Noronha, 2009; Saavedra, 2009, 2011, 2013). 

Na teoria da circunscrição e compromisso formulada por Linda Gottfredson (2002, 

2005), a cor e a classe social também assumem fundamental importância nos processos de 

aprendizagem e socialização dos indivíduos. A autora analisa que entre os 6 e 8 anos de idade 

ocorre a orientação para o papel sexual, a partir do qual as crianças começam a diferenciar as 

pessoas em termos dicotômicos de masculino e feminino, e as profissões pelos atributos 

“genderizados” ou “gendrados” que os caracterizam, isto é, pelas especificidades de gênero (De 

Lauretis, 1994; Faulkner, 2007a), a partir de uma leitura estereotipada das pessoas que as 

exercem e o prestígio social do qual gozam. Nessa fase, as crianças tendem a excluir de seu 

leque de opções todas as atividades que não sejam compatíveis com o seu gênero, afetando os 

interesses e o comportamento vocacional de forma a circunscrever o leque de opções 

profissionais no início da adolescência, quando são exigidas as primeiras decisões quanto à 

escolha da carreira. Além da compatibilidade com o gênero, presencia-se a hierarquização das 

profissões e a operacionalização das expectativas de compromisso conforme a percepção do 

grau de acessibilidade às oportunidades, sendo as aspirações profissionais classificadas como 

realistas ou idealistas. Assim, num processo típico de escolha profissional, as primeiras 

ocupações a serem eliminadas são as consideradas inapropriadas para seu sexo, em seguida, as 

                                                
13 Conforme Lassance, Paradiso & Silva (2011), o termo tradução no contexto da teoria desenvolvimentista remete 
à ideia de equivalência, congruência ou correspondência percebida entre características que uma pessoa atribui a 
si mesma (autoconceitos) e aquelas que atribui a uma determinada ocupação. A escolha vocacional seria então a 
tradução dos autoconceitos em termos ocupacionais. 
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que entram em contradição com o autoconceito de classe social de pertença, e por fim, as que 

confrontam as expectativas de autoeficácia.  

No domínio das investigações conduzidas pelas teorias spillover e de compensação no 

estudo das relações família-trabalho (Santos, 2008), a saliência de papéis profissionais 

exercidos na esfera pública da vida, bem como dos papeis domésticos atinentes à esfera 

privativa desempenha um lugar importante na planificação da carreira de jovens e adolescentes 

(Saavedra, 2004, 2011). De acordo com Nogueira (2001a) e Saveedra (2004, 2011) a 

antecipação do conflito família-trabalho, em sua maioria, constitui-se prematuramente como 

uma barreira à tomada de decisão e à constituição da identidade vocacional de meninas e 

adolescentes, se estendendo a populações adultas quando a influência da família ou do trabalho 

na outra esfera da vida mostra-se negativa. Nessa perspectiva, a influência do gênero é 

percebida quando os indivíduos levam em consideração o papel da família e do trabalho na 

escolha da carreira, de modo a adaptar-se ou ajustar-se aos papéis mais ou menos condizentes 

com o que é esperado. Assim sendo, as mulheres deixam de escolher trabalhos com acesso a 

salários mais elevados, prestígio social e possibilidade de ascensão por exigirem um maior 

investimento e tenderem a conflitar com a realização de tarefas domésticas e na educação dos 

filhos.  

Diante do exposto, na consideração da evolução relativa à forma com que as estudiosas 

de carreira trataram das questões de gênero, as teorias desenvolvimentistas e sociocognitivas 

são concebidas como as mais significativas do ponto de vista vocacional, dado que recolhem 

influências da teoria de Super e Bandura no reconhecimento do papel preponderante do 

contexto e das variáveis interpessoais. Observa-se, no entanto, que na tentativa de responder às 

questões do desenvolvimento de interesses, tomada de decisão e do sucesso na carreira, 

promovem uma virada do foco das diferenças fisiológicas para os efeitos da socialização, em 

que compartilham de uma visão liberal das relações sociais. Conforme Nogueira (2001a), 

Taveira e Nogueira (2004) e Amâncio (1992), partindo de uma visão funcionalista, sexo e 

gênero são concebidos por essas teorias como distintos, sendo o primeiro uma variável 

biológica e o segundo um conceito socialmente aprendido através de processos de modelagem 

e imitação do comportamento. Com isso em vista, o termo “gênero” sublinha o fato das relações 

entre os sexos serem sociais, mas não trata das razões pelas quais essas relações são desiguais 

e hierarquizadas. Como resultado, atributos assimilados pela masculinidade e feminilidade 
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terminam por ser naturalizados como características estáveis da personalidade, relativamente 

ao desenvolvimento cognitivo e emocional dos indivíduos (Scott, 1995).  

É sabido, porém, que nas últimas décadas, os paradigmas em psicologia passaram por 

profundas alterações em razão da intensificação da globalização e das reinvindicações de 

movimentos sociais que contribuíram para a introdução de novas leituras sobre o trabalho, a 

carreira, as identidades sociais, as relações de gênero e os modos de subjetivação (Nogueira, 

2001b; Nogueira & Taveira, 2004; Ribeiro, 2014; Saavedra, 2011, 2013; Santos, 2012; 

Siqueira, 2002). Cientes que os modelos formulados tendo como referência o masculino já não 

eram simplesmente transponíveis para a análise do desenvolvimento vocacional das diferentes 

mulheres, e que para a maioria dos homens e mulheres o desenvolvimento da carreira 

simplesmente já não seguia mais um padrão progressivo tendo como referência a organização 

empregadora e o regime de trabalho formal, abordagens de carreira passaram a refletir sobre as 

grandes narrativas de definição dos atributos masculinos e femininos face à forma como são 

apresentadas nos domínios dos saberes especializados e das ocupações (Lima, Voig, Feijó, 

Camargo & Cardoso, 2017). Nessa conjuntura, tomando a noção de gênero como um aparato 

linguístico e semiótico do desempenho político de determinados entendimentos acerca das 

diferenças socioculturais percebidas entre os gêneros, a problemática do diagnóstico de 

inclinações vocacionais e predição de barreiras à carreira assume contornos distintos (Nogueira, 

2001a).  

Nas ciências humanas e sociais, a palavra gênero encontra espaço próprio e amplo desde 

a década de 1980. Nas abordagens pós-estruturalistas, gênero consiste de um sistema de ação e 

de significação que tem como função operar no ordenamento das práticas sociais regulando a 

distribuição e o acesso ao poder. A família, a escola, o mundo do trabalho, o Estado, o sujeito 

da ciência, os discursos midiáticos, etc., consistem de instituições produtoras e reprodutoras de 

signos e significados, que agem numa complexa rede de comunicação e disciplinamento dando 

sentido ao gênero e generificando os sentidos. Não sendo, portanto, atributos de feminilidade e 

masculinidade traços da personalidade individual, mas repertórios performativos contidos na 

economia das negociações cotidianas, o gênero, em suas dimensões descritiva e analítica 

fornece ferramentas para a compreensão do caráter inteiramente cultural e transitório das 

representações, papéis ou posições consideradas adequadas para homens e mulheres na 

sociedade, situando a compreensão da construção das identidades masculinas e femininas e dos 
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processos de subjetivação necessariamente aos contextos históricos e sociais em que se 

encontram inseridos, isto é, aos processos de enculturação (Scott, 1995).  

Assim sendo, o conceito de gênero, ao mesmo tempo que possibilita a desnaturalização 

da explicação das desigualdades entre homens e mulheres a efeito de imposições da biologia, 

também viabiliza a desconstrução das hierarquias sexuais decorrentes dessa organização (Scott, 

1995). E isto de ver a identidade e a diferença como processos de construção psicossocial ou 

elementos afeitos da socialização da cultura, significa tratar da construção das identidades de 

gênero e identidades profissionais como uma questão de produção e atribuição de sentidos 

(Dubar, 2005; Faulkner, 2007a; Silva, 2000). No item a seguir, questões que envolvem a 

presença de mulheres nas escolas de engenharia são discutidas.  

 

1.3 AS ESTUDANTES DE ENGENHARIA  
 

Na sociologia das profissões, a engenharia, em conjunto com a medicina e o direito 

constituem o campo das chamadas “profissões imperais” do Brasil. Como tal, historicamente 

produziu práticas que reforçaram sua posição hierárquica e monopolística de prestígio frente às 

demais profissões na esfera das ciências exatas e tecnológicas (Coelho, 1999; Vargas, 2010). 

Reservada por muitos anos aos domínios da experimentação e do desenvolvimento tecnológico 

tendo como referência o masculino, a engenharia manteve suas práticas profissionais restritas 

à maioria da população, e sobretudo a feminina até o começo dos anos 1980 (Cabral, 2005; 

Lombardi, 2006).  

Segundo Oliveira e Almeida (2010), as primeiras escolas de engenharia no país 

consistiam de instituições de origem militar, voltadas para a formação e o ensino de técnicas 

relacionadas à defesa e ao desenvolvimento de edificações com fins militares. A partir da 

década de 1950, para fazer frente à complexidade demandada do processo de modernização do 

país em um cenário de desenvolvimento tecnológico e industrial mais global, a engenharia 

como área de conhecimento e atuação profissional teve suas modalidades originalmente 

militares (civil, minas, elétrica, industrial, química e metalúrgica) desmembradas em diversas 

novas ênfases, que na história recente da disciplina se constituíram em cursos tecnológicos 

específicos (Lombardi, 2008; Oliveira, 2010; Gusso & Nascimento, 2014).  

Hoje, são encontradas no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior (e-MEC) cerca de 66 modalidades de curso de formação em engenharia, que 

combinadas com as suas diversas ênfases, encerram mais de 200 denominações distintas, 
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agrupadas em 94 títulos profissionais pelo Sistema dos Conselhos Federal e Regional de 

Engenharia e Agronomia (Sistema Confea/CREA) (Oliveira & Almeida, 2010). Conforme a 

Associação Brasileira de Educação em Engenharia (Abenge, 2018),  

 
 
o desdobramento em modalidades e ênfases decorreu da organização da engenharia 
segundo contextos infraestruturais (como a civil e a elétrica), de insumos e matérias 
primas (como minas, agrícola e materiais), nos quais articulam-se fenômenos físicos e 
químicos da natureza (caso da mecânica e da química), que transformam-se em produtos 
e empreendimentos (bens e/ou serviços), sendo projetados (calculados, dimensionados, 
modelados), construídos, geridos, utilizados e, ainda, reciclados ou descartados. Há 
também as que perpassam todas as demais modalidades e estão inseridas nos diversos 
contextos (organizacional e estratégico) e no ciclo de vida dos produtos e 
empreendimentos, como é o caso da engenharia de produção (ou das organizações) e a 
engenharia ambiental (ou da sustentabilidade), entre outras. (p.06).  
 
 
Nesse contexto, as mudanças ocasionadas pela fragmentação interna e alargamento do 

campo de atividades profissionais decorrentes da assimilação com outras áreas de 

conhecimento alteraram não apenas os conteúdos curriculares e a taxa de composição do setor 

por gênero, mas também as representações sociais e os atributos exigidos para o exercício de 

suas funções. No entanto, a distribuição feminina nas diferentes modalidades da engenharia não 

se deu de forma homogênea. De acordo com o levantamento da Unesco (2018), as mulheres 

representam, a nível global, apenas 35% de todos os estudantes matriculados nos campos de 

estudo relacionados as STEM. Entre as concluintes, elas são 33,1% nas ciências exatas, 29,5% 

nas engenharias e 18% na computação.  

A respeito dos fatores ou eventos subjacentes das motivações que poderiam elucidar a 

baixa procura de mulheres por determinadas habilitações da engenharia como profissão no país, 

Lombardi (2013) identifica teorias que comumente se reportam às limitações impostas pela 

profissão, como sua origem militar, as condições adversas de trabalho encontradas em algumas 

especialidades, a presunção de habilidades manuais e força física, a necessidade de comando 

de equipes masculinas, e uma suposta incompatibilidade entre o saber e o fazer relativamente a 

concepções de feminilidade e o estatuto epistêmico atribuído às mulheres. 

Para Saraiva (2008) e Faulkner (2000), os valores culturais específicos relacionados a 

engenharia se encontram historicamente fundamentados em normas sociais masculinas, sendo 

as convenções tradicionais de masculinidade preponderantes na constituição das imagens e do 

ideário da profissão. Nesses termos, as carreiras são traçadas de acordo com uma visão de 
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sucesso, pesquisa ou engajamento ativo e ininterrupto, em que sistemas meritocráticos refletem 

e reproduzem o discurso das práticas de masculinidade estabelecendo desvantagens para a 

maioria das mulheres e também alguns homens. O modelo meritocrático de igualdade de 

oportunidades inclui discriminação sexual, que somado à divisão e hierarquização do trabalho 

produtivo sobre o reprodutivo iniciado na socialização infantil, compõe um conjunto de fatores 

que reforça a vantagem de homens sobre mulheres. Assim, as configurações resultantes dessa 

dinâmica com base em convenções sociais de gênero servem como facilitadores ou barreiras 

no estabelecimento de uma identidade funcional de si como engenheiro ou engenheira. 

A assimetria de gênero nas STEM se caracteriza enquanto um fenômeno complexo e 

multifacetado, que chama a atenção pelo seu caráter persistente (ao longo do tempo), 

progressivo (aprofunda-se de acordo com a elevação dos níveis de especialização ou atuação 

profissional), e por espelhar nas diferentes fases da vida das mulheres e contextos culturais 

efeitos de vieses existentes na sociedade como um todo. Com isso, a partir da década de 1990, 

fóruns nacionais e internacionais, intuições de ensino, órgãos governamentais e a iniciativa 

privada têm realizado um esforço orientado para a promoção de medidas de sensibilização e 

reversão desse quadro. A justificativa mais amplamente utilizada para a atração de diferentes 

mulheres aos sistemas em C&T tem sido pautada nos princípios da equidade e justiça social, 

argumentos recentemente alinhados a outros relacionados ao desenvolvimento e retenção de 

talentos, uso correto de investimentos públicos e privados, inovação e diversidade para 

competitividade, maior demanda por profissionais altamente qualificados e desenvolvimento 

socioeconômico (Saavedra et al., 2010; Unesco, 2018; Vázquez-Cupeiro, 2015). 

No Brasil, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República (SPM/PR), criada em 2003 com status de ministério, inaugurou um novo momento 

da história do país no que se refere à formulação, coordenação e articulação de políticas voltadas 

para a promoção de igualdade entre os gêneros (SPM/PR, 2005, p. 05)14. A atuação da SPM 

desdobrava-se em três principais linhas de ação, a saber: Políticas do Trabalho e da Autonomia 

Econômica das Mulheres; Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; e Programas e Ações 

nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Participação Política, Igualdade de Gênero e 

                                                
14 A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), criada no governo Lula, consistiu de uma experiência 
inédita no país, considerada por especialistas em gestão pública e ativistas uma vitória dos movimentos de 
mulheres. No entanto, após sucessivos cortes entre os anos 2015 e 2018, ela continuou existindo, mas subordinada 
ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a qual foi anexada em 2019 pelo então 
presidente Jair Bolsonaro.  
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Diversidade. A institucionalização do Programa Mulher e Ciência da SPM e Governo Federal, 

em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério da 

Educação (MEC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Organização das Nações Unidas para as Mulheres (ONU Mulheres) foi responsável por 

estimular a reflexão acerca das relações de gênero no campo das ciências e das carreiras 

acadêmicas no país. Chamadas públicas também têm sido ferramentas bastante utilizadas para 

a concessão de apoio e financiamento a projetos de recrutamento, capacitação e formação de 

meninas e mulheres em ciências naturais e da terra, matemática e computação.  

Por articularem necessariamente instituições de ensino superior, núcleos de pesquisa e 

instituições escolares, os programas que mais se destacam nesse sentido são o “Meninas e 

Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação”, e “Gestão para Equidade: Elas 

nas Exatas”. O “Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação”, 

desenvolvido pela Petrobrás, Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), teve sua primeira edição realizada em 2013, e a segunda em 2018. 

Tendo como objetivo apoiar projetos de incentivo a formação de mulheres para as carreiras nas 

exatas, propõe por meio de atividades interativas despertar o interesse vocacional de estudantes 

do sexo feminino da educação básica e do ensino superior por profissões e pela pesquisa nos 

campos STEM. Tendo em vista que a incidência de abandono nos cursos da área é maior nos 

primeiros anos (Tonini & Pereira, 2018), outro objetivo do projeto volta-se para o combate a 

evasão universitária através da melhoria da perspectiva de carreira e da qualidade da integração 

acadêmica de mulheres estudantes em diferentes níveis de formação nesses domínios.  

Na mesma linha, o “Gestão para Equidade: Elas nas Exatas”, do Fundo ELAS de 

Investimento Social em parceria com o Instituto Unibanco, Fundação Carlos Chagas e ONU 

Mulheres, assume como missão incentivar e favorecer ações que estimulem meninas da última 

etapa do ciclo de educação básica da rede pública a se envolverem com atividades no campo 

das ciências exatas e tecnológicas, contribuindo para a redução do impacto da assimetria de 

gênero nas escolhas profissionais dessas estudantes. O projeto existe desde 2015 e teve sua 

segunda edição em 2017.  

Vale ressaltar ainda que o Plano Nacional de Educação do Governo Federal (PNE) em 

vigor, seguindo diretrizes voltadas para equidade de gênero de documentos anteriores, estipulou 

para os anos de 2014 a 2024 a promoção e participação de mulheres em cursos de pós-graduação 
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stricto sensu nas áreas de engenharia, matemática, física, geografia, informática, computação e 

campos correlatos, considerando a especialização feminina nessas disciplinas como 

fundamental para a qualidade da educação científica e o melhor desempenho de meninas nos 

níveis básico e superior de ensino. Trata-se de um desdobramento do entrecruzamento das 

agendas de gênero e educação realizado pela Secretaria especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM) do governo federal, extinta no governo Temer, que, nessa direção, organizou nos Planos 

Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPM) dos anos 2004, 2008 e 2013, ações voltadas 

para a promoção e permanência das diferentes mulheres – nos aspectos étnico-raciais, 

geracionais e regionais – na educação profissionalizante e em áreas tecnológicas pouco 

ocupadas por elas. 

Aprovada em 2016 a normativa sobre o papel da Unesco em dar maior visibilidade à 

questão do hiato de gênero nas carreiras científicas e tecnológicas através da realização de 

conferências e relatórios que sirvam de referência para a elaboração de políticas públicas e 

educacionais de caráter regional entre seus Estados-membros, o documento “Decifrar o código: 

educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)” 

(Unesco, 2018) consiste de uma iniciativa-chave do programa de igualdade e paridade nas 

ciências da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Organização 

das Nações Unidas), que conta com 17 objetivos. Por meio dessa iniciativa, mira-se o 

enfrentamento de desigualdades e da discriminação de gênero através da diversificação de 

pesquisas e criação de tecnologias de reversão de danos e monitoramento de tendências em 

áreas críticas para o futuro, como água e saneamento, saúde e segurança alimentar, poluição de 

solos, gerenciamento de ecossistemas oceânicos e mudanças climáticas.  

Também em parceria com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), o Para 

Mulheres na Ciência, desenvolvido pela L’Oréal Brasil, divulga e premia financeiramente 

estudos de mulheres cientistas nas categorias ciências da vida, química, matemática e física, 

promovendo a igualdade de gênero através do fomento de pesquisas inovadoras com grande 

potencial para a solução de problemas ambientais, econômicos e de saúde no Brasil e no mundo 

(Lima & Costa, 2016). Nas engenharias, o Programa Mulher dos Conselhos Federal e Regional 

de Engenharia e Agronomia, o chamado Sistema Confea/CREA, assume como diretriz o Plano 

Nacional de Política para Mulheres do Governo Federal e se encontra diretamente relacionado 

ao número 05 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, 

que trata da igualdade de gênero e empoderamento feminino. Através do Programa, o Sistema 



 

 
 

63 

objetiva elaborar políticas atrativas para as mulheres engenheiras, agrônomas e da área das 

geociências dentro das diversas entidades de classe, Conselhos e instituições de ensino. Para 

isto, é previsto o desenvolvimento de ações práticas específicas, entre elas, estimular a 

formulação e difusão de dados com indicadores da participação feminina dentro do Sistema, 

incentivar o registro profissional das engenheiras, agrônomas e profissionais das geociências 

após a formação acadêmica, incluir nas agendas espaços de debate relacionados à inserção no 

mercado de trabalho e à representação feminina nos diferentes níveis da organização, promover 

eventos e seminários de combate ao assédio moral e sexual, fornecer diretrizes com foco em 

uma maior equidade de gênero em torno das oportunidades de trabalho no setor e para a 

liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política institucional (Confea, 2019).  

A demanda por qualificação que se estabelece no mercado de trabalho em função da 

robotização e virtualização dos processos de produção e comunicação da informação também 

exige cada vez mais habilidades e competências condizentes com o desenvolvimento das 

chamadas indústrias digitais. Para os próximos anos, o Fórum Econômico Mundial (World 

Economic Forum, 2018) prevê acentuada redução de postos de trabalho de baixa remuneração, 

comumente executado por mulheres em linhas de montagem e chão-de-fábrica, por exemplo, e 

um exponencial aumento da demanda por profissionais da área de mecatrônica e da tecnologia 

e sistemas da informação. Com isso, nunca se falou tanto da necessidade de reversão do 

disparate entre ensino e trabalho nas áreas de maior crescimento econômico sob uma ótica de 

gênero. 

A proliferação do interesse sobre indicadores em educação científica e matemática e sua 

influência nas carreiras e setores das engenharias e tecnologias no Brasil teve um impacto 

significativo na literatura gerada sobre o assunto. Nos últimos anos, o destaque da educação 

STEM e da identificação de talentos nos diferentes níveis de ensino deu origem a estudos que 

tratam desde o acesso e retenção de estudantes mulheres nos cursos profissionalizantes e 

superiores, até a análise e diagnóstico do clima percebido por elas nas carreiras docente, 

indústrias de base e organizações inovadoras (Cabral, 2015; Freitas & Luz, 2017; Lima & 

Costa, 2016; Lombardi, 2016). Essas novas investigações aumentaram a demanda por pesquisas 

e informações atualizadas para profissionais, pesquisadores e administradores. Um exemplo 

disso é o resultado da busca de estudos científicos nas principais bases de dados do país sob os 

domínios “engenharia e gênero”, como será apresentado abaixo.  
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As mulheres estudantes de engenharia em bases de dados nacionais  

A fim de verificar de que maneira a temática engenharia e gênero no contexto da 

formação superior está representada em periódicos nacionais, optou-se por fazer uma revisão 

das produções acadêmicas publicadas entre 2008 e 30 de setembro de 2018 nos portais 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) 

e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (BDBTD/ Ibict) e do banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BTD/Capes). Para tanto, foram utilizadas 

combinações por pares dos termos mulher e (OR) gênero, de um lado, e (AND) engenharia, 

escolha profissional, profissão e carreira, de outro.  

Como forma de operacionalizar e delimitar o escopo dos achados, tomou-se por base a 

classificação dos eixos temáticos propostos por Lombardi (2016) em trabalho de revisão de 

literatura recente. De acordo com a autora, no que se refere a análise dos achados sobre a 

articulação entre engenharia e gênero, é possível observar a confluência de quatro abordagens 

temáticas que ora complementam-se, ora distanciam-se, mas jamais se excluem mutualmente, 

no que se refere à (1) participação das mulheres nos cursos superiores e nas escolas de 

engenharia que, nessa perspectiva, trata, por um lado, (1.1) da formação universitária do ponto 

de vista das alunas, e do outro, (1.2) do desenvolvimento de carreira das engenheiras que optam 

pela docência superior e as posições por elas ocupadas em um ambiente acadêmico histórica e 

culturalmente dominado por um sistema masculino de valores; (2) sobre as relações de gênero 

no mercado da engenharia, diagnosticando e discutindo os mecanismos que facilitam ou 

constringem a seleção e inserção feminina nos empregos para engenheiro e os que se 

apresentam como barreiras para sua ascensão; (3) sobre as trajetórias de engenheiras e docentes 

pioneiras em cursos de engenharia, valorizando-as através da comunicação de suas histórias e 

enquanto modelos profissionais de referência a serem seguidos; e (4) no que se refere as 

informações estatísticas oficiais que identificam e quantificam a presença feminina nas ciências 

por área de conhecimento, ressaltando a evolução das políticas públicas para a promoção da 

equidade de gênero nas STEM, assumindo a engenharia com frequência lugar de destaque na 

leitura dos dados e posterior discussão.  

Para esta revisão, além de trabalhos publicados fora do período selecionado e 
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indisponíveis na íntegra, não foram considerados materiais que não abordassem a trajetória 

acadêmica e as perspectivas de carreira de mulheres alunas no universo da formação superior 

em engenharia (conforme item 1.1 acima). Na operacionalização da busca, primeiro o termo 

gênero foi utilizado de forma conjunta com engenharia. Em vista da amplitude dos assuntos 

englobados na busca, e da pouca especificação com relação ao público e domínios visados, 

foram realizadas combinações três a três, sinalizando gênero como sinônimo de mulher (OR), 

e relacionando ambos à (AND) engenharia, escolha profissional, profissão e carreira, 

respectivamente. O período de tempo definido para inclusão dos materiais na revisão foi de 

estudos publicados entre 2008 e 30 de setembro de 2018, data em que se deu a realização da 

busca. Considerando o objetivo proposto, os seguintes critérios foram adotados para a rejeição 

dos achados: 1) trabalhos publicados fora do período selecionado; 2) indisponíveis na íntegra; 

3) capítulos de livros, resenhas e resumos publicados em anais de evento científico; 4) que não 

enfocassem a temática mulheres na engenharia; 5) cujo público-alvo das intervenções não 

pertencessem ao universo do ensino superior; e 6) que não tivessem relação com aspectos 

psicossociais atinentes as trajetórias de formação profissional ou de construção de carreira.  

Após a leitura dos elementos pré-textuais e, quando necessário, das seções de 

introdução, metodologia e considerações finais dos achados, as buscas nas bases de dados 

nacionais permitiram recuperar 3 trabalhos no portal de periódicos SciELO; 2 publicações no 

indexador PePSIC; 7 no banco de teses e dissertações da Capes; e 2 no BDTD, totalizando 14 

trabalhos. No Quadro 3 é possível observar os resultados obtidos por meio dos descritores 

citados nesses portais. 

 

Quadro 3  

Índice de buscas sobre a temática mulheres na Engenharia em bases de dados nacionais 

  SciELO PePSIC LILACS BTD/ 
Capes 

BDBTD/ 
Ibict 

Total 
Descritores 

Mulher 
(OR) 

Gênero 
(AND) 

Engenhari
a 

157 
resultados 

encontrado; 
3 

analisados. 

6 resultados 
encontrado; 

1  
analisado. 

59 
resultados 

encontrado; 
1 analisado. 

1.049 
resultados 

encontrado; 
7 

analisados. 

233 
resultados 

encontrado; 
5 

analisados. 

17 resultados 
analisados; 

4 
repetidos. 

Mulher 
(OR) 

Gênero 
(AND) 

6 resultados 
encontrado. 

15 
resultados 

encontrado. 

61 
resultados 

encontrado; 
1 analisado. 

1.287 
resultados 

encontrado; 
2 

analisados. 

417 
resultados; 

2 
analisados. 

5 resultados, 
todos repetidos. 
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Escolha 
Profis-
sional 

Mulher 
(OR) 

Gênero 
(AND) 

Profissão 

91 
resultados 
encontrado

s. 

34 
resultados 
encontrado

s. 

241 
resultados 

encontrado; 
1 analisado 

2.261 
resultados 

encontrado; 
3 

analisados. 

144 
resultados; 

2 
analisados. 

 

5 resultados, 
todos repetidos. 

Mulher 
(OR) 

Gênero 
(AND) 
Carreira 

65 
resultados 

encontrado; 
1 analisado. 

 

23 
resultados 

encontrado; 
2 

analisados. 

83 
resultados 
encontrado

s; 2 
analisados. 

1.190 
resultados 

encontrados
; 3 

analisados. 

142 
resultados 

encontrados
; 

1 analisado. 

7 resultados;  
6 

repetidos. 

Total  
Base de 
Dados 

4 
resultados.  

 

3 
resultados.  

 

5 
resultados. 

15 
resultados 

10 
resultados. 

14 achados 
analisados. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Desse montante, 1 dissertação de mestrado cujos resultados são apresentados em artigo 

já selecionado (Moraes, 2016) foi desconsiderado, sendo a amostra final constituída por 13 

trabalhos. O Quadro 4 demonstra o resultado final da busca. 

 

Quadro 4  

Revisão Integrativa de Literatura: estudantes mulheres de Engenharia em bases de dados 
nacionais 

 
Tipo 

 
Autoria 

 

 
Ano 

 
Título do Trabalho 

Tipo 
de 

Estudo 

Área 
do 

Conhecimento 

Instituição 
ou 

Periódico 
T Saboya,  

M. C. R. 
2009 Alunas de Engenharia 

Elétrica e Ciência da 
Computação:  

estudar, inventar, resistir 

Quanti-
Quali 

Educação USP 
 

D Marins,  
M. T.  

2009 Transgressões ou 
Reprodução? Discursos de 

homens e mulheres em 
profissões alternativas ao 

seu gênero 

Quanti-
Quali 

Sociologia 
 
 

UFRJ 

D Tadim,  
M. G. F. 

2011 A Construção de 
Identidade Profissional das 

Mulheres Engenheiras 
Mecânicas:  

um estudo com egressas do 
CEFET-MG 

Quali-
tativo 

Administração 
 
 

Unihorizont
es 

D Corrêa,  
R. N. F. 

2011 Gênero, Saber e Poder:  
mulheres nas engenharias 

da Universidade Federal do 
Pará 

Quali-
tativo 

Planejamento e 
Desenvolvi-

mento 

UFPA 
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A Saavedra, L., 
Loureiro, T., 
Silva, A. D., 

Faria, L., 
Ferreira, S., 
Taveira, M. 
C., Araújo, 

A., &  
Vieira, C.  

2011 Condições necessárias e 
suficientes para escolher ou 

não as Engenharias:  
os olhares das raparigas 

Quali-
tativo 

Psicologia Revista 
Psicologia 
Educação e 

Cultura 

D Melo,  
M. C. M. A. 

2013 Gênero e Universidade:  
a presença da mulher aluna 

nos cursos do Centro de 
Ciências Exatas e 

Tecnologia da 
Universidade Federal do 

Maranhão 

Quali-
tativo 

Educação 
 
 

UFMA 

A Ferreira, S. 
I., Saavedra, 
L., Taveira, 

M. C., & 
Araújo,  
A. M. 

2013 Escolhas e Planeamento de 
Carreira:  

a tirania dos discursos 
tradicionais 

Quali-
tativo 

Psicologia Revista 
Brasileira 

de 
Orientação 
Profissional 

A Casangrande, 
L. S., & 
Souza,  

A. M. F. L. 

2016 Para Além do Gênero: 
mulheres e homens em 

Engenharias e 
Licenciaturas 

Quali-
tativo 

Educação Revista 
Estudos 

Feministas 

D Flontino, S. 2016 Profissão para homem? A 
escolha feminina por 

cursos de recrutamento 
majoritariamente 

masculino na UFMG 

Quali-
tativo 

Educação 
 
 

UFMG 

D Almeida,  
E. de S. 

2016 Relações de Gênero e seus 
efeitos discursivos na 

constituição de 
subjetividades nos cursos 
de Engenharia do Campus 
Universitário de Tucuruí – 

CAMTUC/UFPA 

Quali-
tativo 

Educação 
 
 

UFPA 
 

A Casangrande, 
L. S., & 

Souza, A. M. 
F. L. 

2017 Percorrendo Labirintos: 
trajetórias e desafios de 

estudantes de Engenharias 
e Licenciaturas 

Quali-
tativo 

Educação Cadernos 
de Pesquisa 

T Nascimento, 
J. D. 

2017 Mulheres nos Cursos de 
Engenharia na UFBA:  

um estudo sobre o acesso e 
desempenho 

Quanti-
tativo 

Educação UFBA 

A Moraes, A. 
Z., &  

Cruz, T. M. 

2018 Estudantes de Engenharia:  
entre o empoderamento e o 

binarismo de gênero 

Quali-
tativo 

Educação Cadernos 
de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Subsidiada pelas noções de C&T enquanto campo epistemológico constituído com base 

em critérios de classe e raça, além de gênero, e do caráter situado, parcial e datado do 

conhecimento científico, Saboya (2009) entrevistou 49 alunas das especialidades de engenharia 

elétrica e ciência da computação de uma instituição privada da região metropolitana de São 

Paulo. Tendo por objetivo investigar os motivos que levam tão poucas mulheres a escolher 

esses cursos, incluindo as relações estabelecidas com colegas e professores, em sua maioria do 

sexo masculino, e as situações de discriminação vivenciadas no cotidiano de formação, a autora 

concluiu que as alunas provenientes de estratos populares dos cursos de engenharia e 

computação visavam ascender social e economicamente via qualificação superior, e uma vez 

inseridas em áreas de formação e trabalho consideradas de domínio masculino, criaram modos 

alternativos de relacionamento como estratégia de enfrentamento aos discursos e práticas 

naturalizantes do papel da mulher na sociedade, em que ora integravam o modelo hegemônico 

pela experimentação de poder, ora negavam a própria feminilidade na busca por melhores 

condições de vida e de trabalho.  

Visando oferecer uma contribuição para o entendimento da relação entre gênero e 

ensino superior a partir dos conceitos-chave do pensamento bourdieusiano, Marins (2009) 

mapeou os cursos da Universidade Federal Fluminense e entrevistou 14 alunos, homens e 

mulheres, formandos de engenharia elétrica e nutrição. Na investigação sobre estudantes que 

transgrediram barreiras tradicionais de gênero na escolha profissional, os resultados da pesquisa 

demonstraram que a influência parental adquiriu valor propositivo nas trajetórias masculinas 

nas engenharias, enquanto que nas femininas, tal influência tendeu a ser suprimida como forma 

de evitamento do estigma de paternalismo ou de proteção/facilitação para inserção em um 

ambiente acadêmico e profissional de pouca participação feminina. Também chama a atenção 

que enquanto as mulheres graduandas de engenharia adaptaram-se mais facilmente às 

condições e ao habitus cultural existente nas escolas de formação e trabalho majoritariamente 

masculinos, os homens no curso de nutrição mostraram-se resistentes à identificação com o 

universo profissional em que se encontravam inseridos, criando novas especialidades e práticas 

profissionais tipicamente masculinas no campo.  

No domínio da historiografia e da sociologia da educação, Corrêa (2011), Melo (2013) 

e Flontino (2016) também realizaram um mapeamento por sexo das matrículas na Universidade 

Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), respectivamente. A partir do levantamento dos cursos com maior e 
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menor incidência feminina na UFMA, Melo (2013) discutiu a história recente das mulheres nas 

áreas científicas e tecnológicas, analisando a inserção feminina nos cursos de graduação do 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET/UFMA), onde entrevistou alunas e professoras 

dos cursos de ciência da computação, engenharia elétrica e engenharia civil. Subsidiada pelos 

estudos sobre a história das mulheres, a autora apontou que apesar da incursão tardia nos 

espaços das ciências hard, elas estão ingressando em setores até pouco tempo considerados 

redutos estritamente masculinos por interesse próprio e identificação com a área.  

Na UFMG, Flontino (2016) também investigou como as atribuições de gênero 

influenciam na escolha das profissões, e de que modo as estudantes que ingressaram nos cursos 

de engenharia mecânica e física percebem suas trajetórias e escolhas profissionais. De acordo 

com a autora, as estratégias utilizadas pelas estudantes na escolha do curso superior estão 

invariavelmente relacionadas a um conjunto de disposições incorporadas ao longo de suas 

trajetórias familiares e escolares. Como resultado, a pesquisa mostrou que, além do histórico 

de alto rendimento escolar e das preferências individuais pelas disciplinas de matemática e 

ciências exatas, as meninas que se inseriram nos espaços das engenharias eram, em sua maioria, 

oriundas de famílias com maior capital cultural e econômico, cujo projeto de vida e trabalho 

necessariamente perpassava pela formação acadêmica. Aliado a isso, a definição pela futura 

carreira também decorreu da possibilidade de acesso a salários elevados, prestígio social e 

progressão profissional – diferentemente das estudantes de física, cuja motivação principal foi 

descrito como predileção pelo conteúdo curricular do próprio curso.  

De forma semelhante, Corrêa (2011) buscou compreender as questões de gênero e suas 

implicações no acesso e sucesso de mulheres nas engenharias da UFPA. Para isso, entrevistou 

alunas e professoras dos cursos de engenharia civil e engenharia de minas e meio ambiente, 

refletindo sobre os fatores que influenciaram suas escolhas profissionais, os desafios por elas 

enfrentados, as estratégias articuladas para se manterem presentes na área, e as perspectivas de 

futuro. A autora avaliou que, nos últimos anos, as mulheres amazonenses têm se beneficiado 

do processo de expansão e diversificação do ensino superior e das atividades ligadas à 

engenharia civil e de minas e energia na região. Ressaltou que a abertura de novas 

especialidades em engenharia configura um atrativo para a incursão feminina na profissão, mas 

que muitas estudantes acabam por enfrentar uma dupla seleção para acessarem esses ambientes: 

uma de natureza econômica, referente ao custeamento da condição de estudante em um curso 

de dedicação exclusiva, e outra de natureza social, instituída pelos valores relativos ao papel e 
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lugar da mulher. Dessa forma, Corrêa (2011) sinalizou que apesar da participação crescente das 

mulheres no sistema superior de ensino e nos espaços da engenharia, as políticas de 

permanência e fomento à pesquisa ainda são insipientes, sobretudo por não tomarem como foco 

o desenvolvimento da carreira de mulheres – quiçá as oriundas de camadas populares – em 

cursos tecnológicos, trazendo importantes contribuições para as discussões sobre o hiato de 

gênero em C&T no Brasil e também da inequidade da educação de nível superior e do saber 

especializado em termos de acesso e oportunidades.  

Partindo de uma perspectiva sociológica pautada na hierarquia das profissões mais 

valorizadas social e economicamente e, por conseguinte, do gendramento das diferentes áreas 

do conhecimento e carreiras acadêmicas, Casagrande & Souza (2016, 2017) procuraram 

compreender como se deu a inserção e permanência de homens e mulheres nas engenharias e 

licenciaturas da UTFPR e UFBA mais receptivas e também mais resistentes à sua participação. 

Os cursos de recrutamento majoritariamente masculino selecionados para análise foram 

engenharia mecânica (bacharelado) e matemática (licenciatura), ao passo que os mais 

receptivos ao acesso e sucesso feminino foram engenharia civil (bacharelado) e letras 

(licenciatura). De acordo com as autoras, embora os fatores relacionados ao gênero tenham sido 

pouco relevantes na escolha pelo curso superior, tanto as trajetórias femininas nas engenharias 

quanto as masculinas nas licenciaturas foram, em algum momento, atravessadas por 

discriminação baseada em estereótipos de gênero. A discriminação por orientação sexual 

procedeu-se de forma mais contundente com os homens nas licenciaturas, ao passo que para as 

mulheres nas engenharias, as barreiras colocadas à sua permanência no curso traduziram-se em 

termos de violência simbólica (quanto a capacidade intelectual, aparência física e orientação 

sexual), institucional e assédio sexual. Para ilustrar esse cenário, Casagrande & Souza (2016, 

2017) e Flontino et al. (2011) recorrem aos fenômenos intitulados “teto de vidro” e “labirinto 

de cristal” pela literatura especializada. 

Em contexto Português, Saavedra et al. (2011) procuraram explicar porque um número 

elevado de meninas continua a não escolher determinados ramos das engenharias e das ciências, 

evidenciando as principais razões de atração por estas áreas, bem como os principais fatores 

para seu evitamento. Assim, as autoras entrevistaram estudantes secundaristas proficientes nas 

áreas de exatas, graduandas de cursos de engenharia e mulheres engenheiras. Entre as principais 

razões que as levaram a escolher a área, são citadas a habilidade nas disciplinas escolares de 

matemática e física e, consequentemente, o interesse pelas profissões dos campos STEM. A 
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influência familiar, a exposição a modelos profissionais, a possibilidade de boa colocação no 

mercado de trabalho, e a identificação com as tarefas características da profissão (a exemplo do 

exercício de funções operacionais e de implantação, e da valorização de determinadas 

qualidades pessoais e profissionais comumente associadas ao masculino) também foram 

mencionadas pelas entrevistadas. Como motivos para seu evitamento, sublinhou-se a falta de 

apoio das figuras parentais decorrente da manutenção dos estereótipos de gênero na tomada de 

decisão, baixas crenças de autoeficácia e referência ao ambiente de formação em engenharia 

como hostil, associado ainda a antecipação de práticas discriminatórias nos processos de 

seleção, remuneração e desenvolvimento de carreira. Considerando que os indivíduos se 

encontram inseridos em um complexo histórico e cultural a partir do qual múltiplas categorias 

indentitárias são geridas, sendo o gênero uma dimensão fundamental, as autoras concluíram 

que o autoconceito traduzido pela identidade de gênero se encontra invariavelmente ligado a 

esfera vocacional, de modo que as relações interpessoais e as concepções de feminilidade e 

masculinidade assumem papel primordial na maneira com que meninas e meninos efetuam suas 

escolhas profissionais.  

Para além da congruência entre ambientes educacionais e profissionais e a sua 

adequação às noções de masculinidade e feminilidade, Ferreira et al (2013) lançou mão em 

estudo realizado com alunas e alunos provenientes do ensino médio, técnico e superior da 

cidade do Minho, em Portugal, a variável de classe, tendo por finalidade compreender de que 

forma a pertença a diferentes estratos socioeconômicos influi nos processos de escolha e 

aspirações de carreira de jovens. Adotando uma perspectiva construcionista social feminista, as 

autoras observaram a emergência de discursos regulados pelas normas essencialistas de gênero 

e de classe de origem, reforçando a convicção que essas condições exercem um papel 

fundamental sobre o leque de opções profissionais e os significados atribuídos ao autoconceito 

e autoeficácia percebidos pelos jovens, impactando o desenvolvimento futuro de suas carreiras.  

Nascimento (2017) também abordou a variável de classe e raça ao apresentar como foco 

de pesquisa os fatores que afetam o desempenho acadêmico de mulheres e homens, cotistas e 

não cotistas, nos cursos de engenharia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A população 

por ela investigada foi composta por 6702 estudantes, e a metodologia adotada foi de natureza 

quantitativa. Segundo a autora, dentre outros fatores, a implementação do sistema de reserva 

de vagas pela UFBA a partir de 2005 possibilitou o aumento no percentual de mulheres nos 

cursos de engenharia. No entanto, elas se encontram menos presentes nesses cursos se 
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comparado aos homens cotistas, e acabam se inserindo mais frequentemente nas modalidades 

mais “femininas” disponíveis, como engenharia sanitária e ambiental, química e civil. No que 

se refere ao rendimento acadêmico, a autora ressaltou que a diferença da nota média anual entre 

homens e mulheres diminuiu ao longo do curso, sendo as discrepâncias mais contundentes entre 

cotistas e não cotistas. Assim, as mulheres brancas não cotistas apresentaram melhor 

rendimento acadêmico, enquanto os estudantes mais velhos (variável idade), cotistas (variável 

cotas), com renda inferior a três salários mínimos (variável renda), pardos e pretos (variável 

cor) dispuseram de nota média inferiores.  

A partir de uma perspectiva pós-estruturalista dos estudos de gênero e das teorizações 

pós-críticas no campo da educação, Almeida (2016) analisou a estrutura curricular dos cursos, 

as práticas político-pedagógicas e as narrativas de integrantes do corpo discente, docente e de 

servidores sobre os efeitos das relações de gênero nos processos de formação e docência dos 

cursos de engenharia civil, elétrica e mecânica do campus universitário de Tucuruí, da 

Universidade Federal do Pará (CAMTUC/UFPA). De acordo com a autora, os resultados 

apontam para uma produção discursiva ambivalente e politicamente implicada, cujas práticas 

normativas reiteram visões e posições estereotipadas de gênero, ao mesmo tempo que são 

confrontadas e reconfiguradas pelo viés singular da presença feminina nos cursos analisados, 

descortinando novos cenários de formação profissional e modos de produção intersubjetiva no 

ensino superior e no mundo do trabalho da engenharia.  

Com a finalidade de explorar o processo de constituição da identidade profissional de 

mulheres engenheiras mecânicas egressas do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-MG), Tadim (2009) investigou o processo de inserção de profissionais 

formadas há menos de três anos no mercado de trabalho, lançando luz sobre suas expectativas 

em relação à carreira e os elementos utilizados como referência para exprimir sua identidade 

profissional. A autora observou que, independente dos avanços de acesso e sucesso feminino 

nos cursos de formação, se tratando do mercado de trabalho, as atividades por elas 

desenvolvidas permanecem predominantemente auxiliares, em detrimento das de nível 

gerencial, implantação de projetos ou coordenação de equipes. Com isso, as estratégias 

empregadas por elas para permanecerem e progredirem no setor concentraram-se na 

capacitação continuada através de titulação acadêmica e desenvolvimento de habilidades 

liderança e comando. Os elementos utilizados para a construção da identidade profissional 

referiram-se à valorização de uma autoimagem positiva, autoconsciência profissional e de 
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habilidades e competências individuais atribuídas ao feminino. Como dito, ressaltou-se que a 

legitimação e a qualidade do processo identificatório percebido pelas mulheres na engenharia 

mecânica é proporcional ao aumento do número de engenheiras na área, alterando a dinâmica 

de sua configuração em termos quantitativos e qualitativos. Com isso, o estudo de Tadim (2009) 

consistiu do único achado resultante das buscas realizadas por meio das múltiplas combinações 

dos descritores empregadas nas revisões de literatura que mais se aproximou da proposta desse 

estudo.  

Assim, através dessa revisão de literatura foi possível perceber que a maioria das autoras 

procuram analisar os motivadores ou fatores considerados pelas e pelos estudantes nas escolhas 

profissionais efetuadas, a influência da família na tomada de decisão, e como desenvolvem suas 

trajetórias nos cursos escolhidos, sobretudo face as dificuldades expressas em barreiras 

impostas às futuras engenheiras que não consistem das mesmas enfrentadas pelos homens que 

ingressam os mesmos cursos. Observou-se também que a maioria dos trabalhos foram 

desenvolvidos em programas de pós-graduação em educação (Saboya, 2009; Melo, 2013; 

Casagrande & Souza, 2016, 2017; Almeida, 2016; Nasicmento, 2017; Moraes & Cruz, 2018), 

sendo apenas dois dos achados tratados sob a ótica das teorias de carreira em psicologia 

(Saavedra et al., 2011; Ferreira et al., 2013).  

Com relação aos cursos escolhidos para análise, os trabalhos de Almeida (2016), 

Casagrande & Souza (2016, 2017), Corrêa (2011), Ferreira et al. (2013), Flontino (2016), Melo 

(2013), Saavedra & Taveira (2011), Saboya (2009) e Tadim (2009) se voltaram para as 

modalidades das engenharias cujo recrutamento caracteriza-se como majoritariamente 

masculino – mecânica, elétrica, eletrônica, minas e meio ambiente –, enquanto Casagrande & 

Souza (2016, 2017), Corrêa (2011), Ferreira et al. (2013), Nascimento (2017), Saavedra, et al. 

(2011) trataram do cenário ou se utilizaram de amostra oriunda da engenharia civil, no qual o 

quantitativo de mulheres tem sido mais expressivo ao longo do tempo, apontado para a 

tendência de feminização do setor (Lombardi, 2017a, 2017b). Na mesma linha, Casagrande e 

Souza (2016, 2017) e Marins (2009) tomaram como foco homens e mulheres que ousaram 

transgredir à configuração social e profissional expectável, adentrando universos de ensino e 

pesquisa que se apresentam como mais e menos adequados ao seu gênero: mulheres nas 

engenharias e matemática, e homens na nutrição e letras.  

Chama a atenção nos trabalhos de Almeida (2016), Casagrande e Souza (2016), Corrêa 

(2011), Ferreira et al. (2013), Flontino (2016), Nascimento (2017) e Saboya (2009) os 
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atravessamentos dos marcadores sociais nas escolhas e planejamento profissional dos 

estudantes analisados, com especial ênfase à classe social e raça/etnia, além do gênero. De 

acordo com Ferreira et al. (2013), “a opção pelo género e pela classe social, entre várias 

categorias sociais da identidade, prende-se com o facto de estas variáveis desempenharem um 

papel importante enquanto critérios de divisão do trabalho na sociedade” (p.165), sendo 

evidente a ocorrência de um branqueamento – isto é, da redução do número de pessoas negras 

e pardas – nas diferentes áreas do conhecimento e carreiras profissionais à medida em que 

tendem a ser mais valorizadas social e economicamente (Casagrande & Souza, 2016).  

Conforme explicitado, apesar de a produção sobre a questão de gênero nas engenharias 

não ser abundante, ela tampouco tem se mostrado incipiente ou rara na historiografia da 

educação e nos estudos sociais e de gênero em C&T (Lombardi, 2016). O que se compreende 

diante das propostas de recrutamento e retenção de meninas e mulheres nas STEM 

recentemente instituídas pelo Governo Federal e órgãos transversais de fomento ao ensino e à 

pesquisa, é que as ciências da gestão e as teorias de carreira em psicologia no Brasil pouco têm 

se atentado a tais movimentações, não tomando a problemática como objeto de possíveis 

tendências para a orientação profissional e de carreira em uma perspectiva clínica e, sobretudo, 

no campo da educação. Em vista a lacuna que se apresenta referente ao tema sob a ótica da 

psicologia, abaixo é apresentado os objetivos aos quais se propôs este estudo.  
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2 OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

Identificar como mulheres estudantes da UFSC que cursam graduações em engenharias 

majoritariamente frequentadas por homens estão construindo suas carreiras psicossociais.  

 

Objetivos Específicos 

1) Descrever o processo de escolha profissional de mulheres estudantes da UFSC pela 

engenharia como profissão; 2) Identificar como vivenciam as relações com colegas, professores 

e instituição no cotidiano de formação acadêmica e profissional; 3) Apreender as expectativas 

de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento de carreira como engenheira; e 4) 

Verificar como estão sendo construídas as identidades psicossociais das estudantes 

investigadas.  
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 
 

Por meio desta pesquisa, almejou-se compreender como mulheres estudantes da UFSC 

que cursam graduações em engenharias majoritariamente frequentadas por homens estão 

construindo suas carreiras psicossociais. Para isso, foi proposto uma análise cujos 

procedimentos metodológicos incluíssem necessariamente relatos ou produções orais como 

importantes fontes de informação, além do levantamento das informações via questionário 

(Laville & Dionne, 1999; Méllo, Silva, Lima & Paolo, 2007; Spink & Medrado, 2013). Assim 

sendo, serão apresentados neste tópico os métodos e procedimentos que subsidiaram esta 

investigação. Preliminarmente, serão tratados os conceitos e preposições que situam o trabalho 

no escopo de uma pesquisa de natureza qualitativa. Após, é feita uma descrição do ambiente da 

pesquisa (Godoy, 2005). Na seção de instrumentos de coleta de dados, são abordadas as 

diferentes maneiras de coletar informações e interrogar pessoas, especificamente a partir da 

perspectiva sócio construcionista, cuja interlocução com as dimensões constitutivas dos 

processos de significação são compreendidos em relação e pelo discurso, sendo imprescindível 

a apreciação do testemunho, isto é, dos posicionamentos dialógicos circunscritos pelas 

estudantes acerca do problema investigado (Spink & Medrado, 2013). Considerando a 

relevância da descrição dos procedimentos empregados no estudo, explana-se acerca da seleção 

das participantes, dos critérios adotados para estabelecimento do contato inicial, apresentação 

da proposta de pesquisa e convite para participação conforme as disposições éticas da 

Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2016). Em seguida, é apresentado 

cada momento da coleta dos dados, bem como os instrumentos utilizados. Por fim, identifica-

se o modo com que o material é organizado, analisado e tratado, em consonância com o 

referencial teórico tematizado por Ribeiro (2014) e os objetivos visados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

Tendo em vista a complexidade e o dinamismo dos processos de construção de carreira 

e da identidade profissional ao longo da graduação, esta pesquisa se caracteriza como uma 

investigação exploratória-descritiva de natureza qualitativa, com recorte transversal e estratégia 

de estudo de casos múltiplos (Siebra, 1999/2000; Sampieri, Collado & Lucio, 2010; Yin, 2001). 

Para alcançar os objetivos propostos, optou-se pelo delineamento predominantemente 

qualitativo tendo em vista o lugar reconhecido e de destaque que essa maneira de fazer pesquisa 
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ocupa entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos 

e sua subjetividade (Godoy, 1995; Siebra, 1999/2000). Considerando que é a partir das 

interações sociais no interior das comunidades interpretativas que se dão as acepções de verdade 

e o acesso à realidade e seus objetos constituintes (Creswell, 2007; Denzin & Lincon, 2006), 

nos interessa o relato dos indivíduos sobre suas experiências, afetos, práticas, crenças, 

expectativas e posicionamentos na dinâmica das relações sociais historicamente datadas e 

culturalmente localizadas (Bogdan & Biklen, 1994; Spink & Medrado, 2013). Nesse nível, a 

pesquisa qualitativa envolve uma abordagem hermenêutica, dialógica e processual, o que 

significa que seus pesquisadores vão a campo e analisam os objetos e as pessoas em seus 

cenários cotidianos, buscando entender os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem (Denzin & Lincon, 2006; Godoy, 1995). 

De acordo com Siebra (1999/2000), a abordagem qualitativa “não compreende o 

indivíduo como quantificável, mas sim de maneira complexa e de difícil categorização” (p. 31). 

E para tentar apreender as ambiguidades e os conflitos característicos do uso das palavras nas 

ações sociais, bem como de suas interpretações intersubjetivas (Siebra, 1999/2000), o 

pesquisador se utiliza de uma ampla variedade de métodos para tornar qualificável - e 

comunicável - os campos conceituais os quais tenta apreender, como notas de campo, 

entrevistas e gravações (Denzin & Lincon, 2006; Godoy, 1995; Nogueira, 2001a). Isso permite 

desenvolver um nível de detalhamento sobre a pessoa ou o local analisado e estar altamente 

envolvido nas experiências reais dos participantes, sendo a investigação qualitativa uma 

atividade que necessariamente posiciona o pesquisador psicossocialmente no mundo, 

reconhecendo-o como agente da realidade investigada e também instrumento na coleta de dados 

(Denzin & Lincon, 2006; Spink, 2003). 

Estudos exploratórios são indicados quando as informações obtidas através da revisão 

de literatura sobre um determinado tema ou problema se mostram escassas ou insuficientes, 

permitindo ao pesquisador melhorar seu entendimento acerca do assunto de interesse (Sampieri 

et al., 2010; Siebra, 1999/2000). Nesse caso, a exploração inicial do fenômeno que se pretende 

analisar possibilita o levantamento de uma série de dados úteis sobre suas dimensões 

integrativas, auxiliando na escolha de estratégias para a realização da investigação (Triviños, 

1987). 

Com a finalidade de compreender, interpretar e explicar o fenômeno investigado, os 

estudos descritivos, por sua vez, exigem do pesquisador uma série de informações sobre o que 
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se deseja pesquisar, à medida que visam "descrever" da maneira mais fidedigna o possível fatos, 

fenômenos ou tendências de um grupo ou população (Sampieri et al., 2010; Siebra, 1999/2000), 

sendo os “estudos de casos” uma alternativa relevante (Triviños, 1987).  

A opção pelo delineamento de estudo de caso decorreu então da assunção de uma 

estratégia de investigação empírica adequada ao exame de acontecimentos contemporâneos - 

tais como os estudos de tipo exploratório - em seu contexto real (Godoy, 1995; Merriam, 2009; 

Richardson, 2015; Siebra, 1999/2000; Yin, 2001). A esse respeito, a característica mais 

determinante da pesquisa de estudo de caso consiste do objeto de investigação, ou seja, do 

“caso” enquanto um contexto que se analisa profundamente através do emprego de técnicas de 

entrevista, observação e análise de documentos (Yin, 2001). Posto isso, a opção pelo 

delineamento do estudo de casos múltiplos, que envolve a coleta e a análise de dados de vários 

indivíduos que compartilham entre si características em comum, coaduna com outras formas 

de investigação de natureza qualitativa na busca por compreensão dos processos psicossociais 

e de construção de sentidos, sendo a compreensão dos sentidos uma negociação construída a 

partir de múltiplas vozes (Spink & Medrado, 2013). 

Ressalta-se que a análise de múltiplos casos nesses termos também confere maior 

precisão, validade, estabilidade e robustez aos achados da pesquisa se comparado com as 

investigações de casos únicos. Contudo, acaba por exigir maior tempo e recursos para sua 

execução à medida que o pesquisador se aprofunda no assunto. Os autores Godoy (1995) e Yin 

(2001) enfatizam que organizar e analisar todo o material obtido por meio de observações e 

entrevistas, sobretudo em estudos nos quais vários casos são conduzidos e analisados 

simultaneamente, não denota tarefa fácil, demandando o domínio de uma metodologia bastante 

complexa da qual a análise de conteúdo se faz presente. Por esse motivo, o recorte de tempo do 

tipo transversal, em que os dados são coletados em um determinado ponto no tempo mostrou-

se o mais adequado para a realização desta investigação, não incorrendo em qualquer prejuízo 

aos objetivos propostos (Richardson, 2015). 

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 
  

No que se refere à caracterização da instituição, o campo no qual foi realizada a pesquisa 

é a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), campus Reitor João David Ferreira Lima. 

Tem-se que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), uma instituição de ensino 

superior pública e gratuita, foi fundada na capital do Estado em 18 de dezembro de 1960 a partir 
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do Decreto-lei n° 3.849, tendo como primeiro reitor o diretor da Faculdade de Direito João 

David Ferreira Lima, que dá nome ao campi (Neckel & Küchler, 2010). Além do campus sede 

localizado na cidade de Florianópolis, a instituição conta com outros quatro campi nos 

municípios de Araranguá (extremo sul catarinense), Curitibanos (localizada no centro do 

Estado), Joinville (norte catarinense) e Blumenau (situada no Vale do Itajaí). Criados a partir 

do ano de 2009 através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), do Ministério da Educação (MEC), a instalação dessas 

unidades permitiu a ampliação do ensino público de nível superior a outras regiões e centros 

fabris, como Blumenau e Joinville, se destacando enquanto importantes propulsores do 

desenvolvimento econômico e social do Estado (UFSC, 2020).  

Com 60 anos de existência, a comunidade universitária da UFSC é composta atualmente 

por aproximadamente 70 mil pessoas, entre docentes, servidores técnico-administrativos em 

educação, estudantes de graduação e pós-graduação, crianças do Núcleo de Desenvolvimento 

Infantil (NDI/UFSC) e estudantes vinculados ao ensino fundamental e médio do Colégio de 

Aplicação do campus de Florianópolis. Quanto a graduação, a UFSC disponibiliza 107 cursos 

presenciais e 13 na modalidade EAD. Na pós-graduação, são ofertados 7 cursos de 

especialização, 65 mestrados acadêmicos, 21 mestrados profissionais e 56 doutorados, 

distribuídos entre os seus onze centros de ensino. Vale dizer que elevadas notas obtidas no 

Conceito Preliminar de Curso do Ministério da Educação (MEC) e Sistema Nacional de Pós-

Graduações, realizada pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes), e os mais de 

620 grupos de pesquisa, 22 mil iniciativas de extensão com impacto direto na sociedade, e 349 

convênios com instituições de ensino superior de 38 países posicionam ainda a instituição entre 

as melhores universidades do Brasil e da América Latina (UFSC, 2020). 

Na época de sua criação, a Universidade Federal de Santa Catarina contava com as 

faculdades de Direito, Ciências Econômicas, Farmácia, Odontologia, Filosofia, Serviço Social, 

Medicina e Escola de Engenharia Industrial (EEI). A Escola de Engenharia Industrial, a 

primeira do Estado, comportava os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Química e 

Engenharia Metalúrgica. Apesar de modalidades consideradas estratégicas para a política 

desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitscheck, somente o curso de Engenharia 

Mecânica foi implantado, tendo em vista a demanda das indústrias de Brusque, Blumenau e 

Joinville por profissionais da área (Dalcastagne, 2010). Com a Reforma Universitária revogada 

em 1968 que fixava normas de funcionamento do ensino superior no Brasil, em 1970 a Escola 
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de Engenharia Industrial (EEI) deu lugar ao Centro Tecnológico (CTC) e a novos cursos e 

programas de ensino de nível de graduação e de pós-graduação.  

Conforme Dalcastagne (2010), a Reforma Universitária aprovada pelo Decreto-lei n° 

464 de 1969 foi responsável por diversas mudanças implantadas na UFSC, dentre as quais a 

criação do Ciclo Básico de ensino, a matrícula semestral por disciplina, o sistema de créditos e 

conceitos, o vestibular unificado, a criação de departamentos e a adoção do sistema de 

mobilidade docente, que contava com uma política de progressão funcional de professores 

baseado em titulação acadêmica. Com todas estas mudanças, a Escola de Engenharia Industrial 

é extinta, dando início a uma nova estrutura administrativa e pedagógica representada pelo 

Centro Tecnológico (CTC).  

O CTC, instalado no ano de 1970, contava com os departamentos de Engenharia 

Mecânica (EMC), Engenharia Elétrica (EEL), Engenharia Civil (ECV), Engenharia Industrial 

(que mais tarde tornou-se Engenharia de Produção e Sistemas - EPS) e Ciência Estatística e da 

Computação (atual Departamento de Informática e Estatística - INE). Os cursos de graduação 

criados posteriormente relacionados a Engenharia consistem das habilitações em Arquitetura e 

Urbanismo (1977), Ciências da Computação (1977), Engenharia de Alimentos (1978), 

Engenharia Química (1978), Engenharia Sanitária e Ambiental (1979), Engenharia de Produção 

e suas habilitações em Produção Civil, Elétrica e Mecânica (1984); Engenharia de Controle e 

Automação Industrial (1990), Engenharia de Materiais (1999), Sistemas de Informação (2000) 

e Engenharia Eletrônica (2009).  

Referente as graduações de Engenharia ofertadas atualmente pela UFSC, estão 

localizadas no Centro Tecnológico de Joinville (CTJ) no campus da cidade de Joinville as 

Engenharias Aeroespacial, Automotiva, de Infraestrutura, Transportes e Logística, Ferroviária 

e Metroviária, Naval e Mecatrônica. Os cursos de Engenharia Têxtil, de Materiais e de Controle 

e Automação se encontram no Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE) do 

campus da cidade de Blumenau. Araranguá conta com os cursos de Engenharia de Energia e 

Engenharia da Computação, associados ao Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS). Em 

Curitibanos, no Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas (ABF), é oferecido o 

curso de Engenharia Florestal. Assim, o Centro Tecnológico (CTC) do campus de Florianópolis 

concentra os cursos mais tradicionais da instituição, entre eles as Engenharias Civil, de 

Alimentos, de Controle e Automação, de Materiais, de Produção Civil, Produção Elétrica e 

Produção Mecânica; Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Química, e Sanitária e Ambiental. Vale 
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destacar que os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação e Sistemas de 

Informação também vinculados ao CTC não contemplam o quadro de especialidades 

considerados para este estudo, conforme classificação das áreas do conhecimento da CAPES e 

CNPq15, bem como Engenharia de Aquicultura por integrar o Departamento de Aquicultura do 

Centro de Ciências Agrárias (CCA).  

Formado por 10 departamentos, 15 cursos de graduação, 13 programas de mestrado e 

11 de doutorado, o CTC conta com 148 núcleos e laboratórios de pesquisa, 11 centros 

acadêmicos, 11 associações atléticas, 10 equipes de competição multidisciplinares, 7 empresas 

júnior e 5 grupos PET (Programa de Educação Tutorial) dedicados a atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Na graduação, os estudantes podem participar de atividades de extensão 

envolvendo projetos que proporcionam a integração acadêmica e com a comunidade. As bolsas 

de iniciação científica PIC e PIBIC e os estágios nos laboratórios e empresas parceiras têm 

servido como experiência valiosa na formação do profissional-cidadão (Diana, 2010). E além 

de convênios e financiamento recebido por órgãos e agências de fomento como FINEP, CNPq, 

Capes e CNEN, o CTC apresenta forte ligação com o setor industrial, possuindo parcerias com 

empresas nacionais e internacionais como Fiat, Wolksvagen, Mercedes-Benz, WEG, Pirelli, 

Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), Empresa Brasileira de Compressores 

(Embraco), Petrobrás, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Celesc (Centrais 

Elétricas de Santa Catarina), Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul 

do Brasil (Eletrobrás CGT Eletrosul), a citar alguns (CTC/UFSC, 2019).  

Conhecido pela eficiência, excelência e inovação relativamente a estrutura 

organizacional de suporte às atividades acadêmicas dos cursos, o CTC consiste de uma das 11 

unidades de ensino da UFSC tradicionalmente situado pela QS World University Rankings16 e 

Conceito Preliminar de Curso do MEC17 entre os melhores do país, ao lado de escolas de 

                                                
15 A organização das Áreas do Conhecimento no Brasil apresenta uma sistematização em quatro níveis, do mais 
geral ao mais específico, abrangendo nove grandes áreas nas quais se distribuem as 48 áreas de avaliação da 
CAPES. Estas áreas de avaliação, por sua vez, agrupam áreas básicas (ou áreas do conhecimento), subdivididas 
em subáreas e especialidades.  
16A editora Quacquarelli Symonds (QS), do Reino Unido, avalia desde 2004 a qualidade do ensino superior de 
todo o mundo. Os rankings produzidos pela consultoria global QS classificam as 1000 melhores universidades de 
acordo com seis critérios: reputação acadêmica, reputação perante empregadores, citações por faculdade, 
proporção de docentes por aluno, proporção de docentes internacionais, e proporção de estudantes internacionais. 
Atualmente, o ranking da QS é uma das três classificações internacionais de universidades mais influentes, 
juntamente com o Times Higher Education World University Rankings e a Academic Ranking World Universities.  
17 O Conceito Preliminar de Curso do Ministério da Educação do Governo Federal é o indicador oficial de 
qualidade das graduações brasileiras. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O Enade é um dos processos avaliativos previsto para a 
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engenharia e tecnologia como USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Unifesp (Universidade 

Federal de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), UFMG 

(Universidade Federal de Minas Gerais) e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul). Assim sendo, pode-se dizer que o locus da pesquisa foi escolhido em razão do acesso 

facilitado da pesquisadora aos cursos, e do Centro Tecnológico consistir de uma importante 

referência em infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e desempenho do corpo docente e 

discente no ensino da engenharia, atraindo estudantes e pesquisadores de todo o país (Bazzo & 

Pereira, 2006).  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
  

Entre as diversas técnicas de observação de pessoas e as diferentes maneiras de 

interrogá-las, foram utilizados para a execução da primeira etapa desta pesquisa um 

questionário para o levantamento de informações sociodemográficas, acadêmicas e de carreira 

(Apêndice A). A utilização do questionário decorreu da necessidade de reunir informações 

sobre o público analisado, selecionar as participantes para a segunda etapa do estudo, e orientar 

os tipos de perguntas a serem feitas no momento subsequente da pesquisa, em que foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, com base em um roteiro previamente definido 

(Apêndice B). 

O questionário, elaborado especificamente para este estudo, contém um total 42 

questões, sendo 14 de caracterização sociodemográfica e educacional das estudantes e suas 

famílias (idade, estado civil, cor, configuração familiar, nível de formação educacional dos pais 

ou responsáveis), e as restantes referentes ao do processo de escolha profissional e modalidade 

de ingresso no curso, às trajetórias escolar e acadêmica, e às  expectativas de inserção no 

mercado de trabalho e de construção da carreira nos termos psicossociais escolhidos. As 

questões variam em respostas textuais dicotômicas fechadas (sim/não), múltiplas alternativas 

nominais e escala de avaliação, havendo ainda do tipo abertas ou discursivas (Appolinário, 

2006; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

                                                
operacionalização do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), realizado pelo Inep, sob a 
orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e com o apoio técnico de 
Comissões Assessoras de Área. 
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A entrevista, utilizada na segunda etapa da coleta de dados, é uma das principais 

ferramentas da pesquisa qualitativa e caracteriza-se como uma prática metodológica de 

investigação conversacional realizada por um entrevistador e um entrevistado (Siebra, 

1999/2000). Evidencia-se que tal procedimento possibilita um contato maior entre os sujeitos 

envolvidos na investigação, favorecendo a exploração em profundidade de memórias, 

percepções, saberes e sentimentos baseado no posicionamento e na negociação do testemunho 

(Laville & Dionne, 1999; Pinheiro, 2013).  

Na esfera da investigação em orientação profissional e de carreira, Saavedra (2013) 

sinaliza que o recurso da entrevista é especialmente indicado quando o público analisado é 

composto de mulheres que, mais frequentemente, 

 
 

pouco têm sido tomadas como objetos de pesquisa (mulheres de classes populares, 
vítimas de violência, lésbicas ou bissexuais, por exemplo) ou que enfrentam situações 
particularmente complexas na gestão de questões da masculinidade e feminilidade, 
como são as mulheres nas engenharias ou em posições de liderança. (p.13). 
 
 
Tendo como foco as narrativas e os sentidos atribuídos pelas participantes às suas 

vivências, o modelo adotado na presente pesquisa foi então o de entrevista semiestruturada. De 

acordo com Laville & Dionne (1999) e Siebra (1999/2000), a escolha da entrevista 

semiestruturada em profundidade está comumente relacionada a necessidade de aprofundar 

temáticas, assumindo como característica principal o fato de a interação entre entrevistador e 

entrevistado ocorrer face a face, tendo como protocolo uma estrutura de desenvolvimento 

parcialmente delimitada. Por essa configuração, o pesquisador apoia-se em um ou vários temas 

pautados em perguntas fundamentais que conduzirão a questões investigativas ou de sondagem 

mais específicas, seguindo o interlocutor em seu terreno de acordo com o desenrolar das 

interações, estando aí a necessidade do estabelecimento de um bom rapport (Godoy, 1995; 

Merriam, 2009; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Triviños, 1987).  

A partir de uma postura empática e respeitosa em relação ao respondente e ao conteúdo 

de sua fala, a condução da entrevista desenrola-se segundo os caminhos ditados pelo 

entrevistado. Para isso, compreende-se que a melhor forma de iniciar esse tipo de entrevista é 

conduzindo perguntas abertas e discursivas que assumam como ponto de partida um local, 

atividade, objeto ou evento sobre o qual o narrador possa dissertar acerca de seus aspectos 

espaciais, temporais e sequenciais constitutivos. Considerando que as grand tour questions 
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ajudam a “quebrar o gelo” entre entrevistador e entrevistado, auxiliando na apreensão das 

percepções e significados, as probing questions permitem delimitar, esclarecer e elaborar 

tópicos sensíveis e de especial interesse do pesquisador, mediante momentos e condições que 

lhe são oportunizados (Taylor, Bogdan & DeVault, 2016). 

Por fim, ressalta-se que os temas norteadores que orientaram os questionamentos 

definidos para este estudo se encontram articulados aos objetivos específicos. Relativamente 

ao Apêndice B, as grand tour questions visaram contemplar tópicos nodais a serem explorados 

com as estudantes, ao passo que as probing questions permitiram obter uma compreensão 

detalhada sobre suas trajetórias e expectativas em relação ao trabalho. Desse modo, os itens que 

compõem a grand tour e as probing questions implicaram na investigação do processo de 

escolha profissional, trajetórias escolar e acadêmica, estratégias identitárias assumidas nas 

esferas vocacional e ocupacional, e expectativas de carreira no que diz respeito as dimensões 

individuais ou que envolvam a elaboração de uma narrativa progressiva acerca das 

significações atribuídas às escolhas realizadas, além das experiências vividas e expectativas em 

termos profissionais e não profissionais.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS 
 

3.4.1 De seleção das participantes 
 

Os critérios utilizados para a seleção das participantes do estudo decorreram da análise 

da composição por gênero dos cursos de engenharia ofertados pelo Centro Tecnológico da 

UFSC, em que foram identificados os cursos com o maior e o menor contingente de mulheres 

matriculadas nas diferentes fases ou períodos desse nível de ensino. O processo de análise 

documental visando a delimitação da amostra e as justificativas empregadas para a execução 

dos procedimentos são descritos a seguir.  
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3.4.1.1 O Centro Tecnológico da UFSC 
 

Com aproximadamente 400 professores, 6.000 alunos de graduação e 2.300 alunos de 

pós-graduação (CTC/UFSC, 2019), os estudantes de engenharia distribuem-se da seguinte 

forma18: 

 
Tabela 1 

Configuração por gênero dos cursos de graduação em Engenharia do CTC – 2019.1 
Nome do  

Curso 
Vagas 

Ofertadas 
Alunos (as) 
Regulares 

Homens Mulheres % de Alunas 

Engenharia Civil 550 573 390 183 31,94% 
Engenharia de Alimentos 250 232 68 164 70,69% 
Engenharia de Controle e 
Automação 

360 396 344 52 13,13% 

Engenharia de Materiais 210 167 107 60 35,93% 
Engenharia de Produção Civil 200 211 136 75 35,55% 
Engenharia de Produção Elétrica 200 195 148 47 24,10% 
Engenharia de Produção 
Mecânica 

200 213 169 44 20,66% 

Engenharia Elétrica 500 539 478 63 11,69% 
Engenharia Eletrônica  300 288 246 42 14,58% 
Engenharia Mecânica 550 617 544 73 11,83% 
Engenharia Química 250 265 159 116 43,77% 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

450 459 200 259 56,43% 

Total 4.020 4.155 2989 1166 - 
Fonte: Elaborado pela autora com dados disponibilizados pelo CTC e DAE/UFSC – 2019. 

Desse universo, adotou-se como prerrogativa para o recorte da amostra da pesquisa a 

identificação das graduações de acordo com o menor percentual de mulheres na composição de 

seu alunado. Como pode ser observado na Figura 2, os cursos com a menor participação 

feminina no quadro discente no primeiro semestre do ano de 2019 foi o das engenharias 

mecânica, elétrica e de controle e automação.  

 

 

                                                
18 No que tange a utilização de dados quantitativos extraídos de estatísticas nacionais brasileiras de macro e micro 
alcance (como censos demográficos, censos do ensino superior e dados populacionais de instituições específicas), 
a disposição de gênero usualmente utilizada é a binária em termos de feminino e masculino. A descrição das 
informações dos cursos do CTC e das participantes da pesquisa segue então a normativa adotada pelo Censo do 
Ensino Superior do Inep/MEC e Departamento de Administração Escolar (DAE/UFSC), órgão da Pró-Reitoria de 
Ensino responsável por proceder com a matrícula dos alunos de graduação. 
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Na sequência, tomando por base uma perspectiva longitudinal, foi analisada a taxa de 

ingressantes (Tabela 3) e de concluintes (Tabela 4) desses mesmos cursos, considerando o 

gênero e o período de tempo de 2009.2 a 2019.1, ou seja, o último decênio ou os últimos vinte 

semestres a datar a ida à campo para a coleta de dados. 

 

Tabela 3  

Ingressantes por gênero nas Engenharias do CTC no período de 2009.2 - 2019.1 

Curso Total Masculino Feminino % F 
Engenharia Civil 1145 797 348 30,39% 
Engenharia de Alimentos 627 225 442 70,49% 
Engenharia de Controle e Automação 765 682 83 10,85% 
Engenharia de Materiais 772 490 282 36,53% 
Engenharia de Produção Civil 453 301 152 33,55% 
Engenharia de Produção Elétrica 463 374 89 19,22% 
Engenharia de Produção Mecânica 408 333 75 18,38% 
Engenharia Elétrica 1051 905 146 13,89% 
Engenharia Eletrônica (*A partir de 2009.1) 765 660 105 13,73% 
Engenharia Mecânica 1149 1021 124 10,79% 
Engenharia Química 543 298245 117 45,12% 
Engenharia Sanitária e Ambiental 968 429 539 55,68% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do DAE/UFSC, 2019. 

 

Tabela 4  

Titulados por gênero nas Engenharias do CTC no período de 2009.2 - 2019.1 

Curso Total Masculino Feminino % F 
Engenharia Civil 794 567 227 28,59% 
Engenharia de Alimentos 279 58 221 76,21% 
Engenharia de Controle e Automação 436 400 36 8,26% 
Engenharia de Materiais 462 315 147 31,82% 
Engenharia de Produção Civil 253 160 93 36,76% 
Engenharia de Produção Elétrica 173 145 28 16,18% 
Engenharia de Produção Mecânica 238 198 40 16,81% 
Engenharia Elétrica 624 544 80 12,82% 
Engenharia Eletrônica (*A partir de 2014.1) 104 93 11 10,58% 
Engenharia Mecânica 754 693 61 8,09% 
Engenharia Química 380 202 178 46,84% 
Engenharia Sanitária e Ambiental 570 295 275 48,25% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do DAE/UFSC, 2019. 
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Observa-se que de acordo com as informações disponibilizadas pelo DAE/UFSC e pela 

COPERVE/UFSC, entre as engenharias que historicamente mais ofertaram vagas nas diferentes 

formas de ingresso adotadas pela instituição e, em contrapartida, concentram a menor taxa de 

mulheres estudantes nas modalidades regulares geral, ingressantes e concluintes, se destacam 

os cursos de engenharia mecânica, engenharia de controle e automação e engenharia elétrica. 

Ressalta-se que a preferência dada à engenharia elétrica em detrimento da habilitação em 

eletrônica se justifica por esta consistir de uma graduação criada há pouco mais de uma década 

(em 2009.1) e oferecer um número inferior de vagas (60 vagas) em comparação com as 

modalidades mais tradicionais do Centro (de até 100 vagas por ano) (COPERVE/UFSC, 2019). 

Desse modo, foi possível auferir a tendência inicialmente verificada acerca da reduzida 

presença feminina nos cursos de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de 

controle e automação, consistindo das titulações selecionadas para a composição da população 

do estudo. 

 

3.4.1.2 Os cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica e de Controle e Automação  
 

Referindo-se aos cursos de engenharia mecânica, elétrica e de controle e automação, os 

mesmos se encontram vinculados ao CTC da UFSC desde sua criação, na ainda EEI, tendo sido 

a habilitação em Controle e Automação inaugurada depois, em 1990. Uma curiosidade é que 

mesmo a capital catarinense se encontrando isolada dos centros industriais, o curso de mecânica 

foi o primeiro em engenharia do estado. Com um currículo inovador para a época, compôs o 

tripé das formações imperiais em Direito e Medicina já existentes. O segundo curso implantado 

na EEI foi o de Engenharia Elétrica. De acordo com Dalcastagne (2010), sua criação destaca-

se por prescindir de uma iniciativa público-privado estabelecida entre a Universidade e a recém-

instalada Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), em razão da demanda por 

profissionais na região de Florianópolis e da criação da Fundação de Ensino e Engenharia de 

Santa Catarina (FEESC), que também abarcava recursos da Eletrosul e Eletrobrás. Cientes da 

tendência irreversível de modernização da atividade industrial com a integração entre sistemas 

computacionais (microeletrônica e informática) e processos produtivos, também houve o 

esforço do CTC em atender o mercado em crescimento da área de automação, iniciando-se em 

1987 o movimento pela diversificação da engenharia com a criação de novos cursos. Conforme 

a Portaria 1694/MEC/94 que instituiu o curso de Engenharia de Controle e Automação, este 

consiste de uma habilitação específica proveniente da intersecção entre as áreas Elétrica e 
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Mecânica, sendo o primeiro desta orientação a ser criado no Brasil sob a liderança da UFSC 

(Dalcastagne, 2010). 

Se tratando do profissional egresso da instituição, o projeto político-pedagógico dos 

cursos apresentam como normativa uma formação básica sólida, generalista, e também 

associada a conhecimentos especializados que permitam ao aluno operar ferramentas de cálculo 

e informática de modo independente ou na composição de equipe multidisciplinar, bem como 

abordar eficientemente fenômenos físicos e novas tecnologias inerentes à profissão, vindo a se 

especializar em qualquer campo de sua formação inicial de forma ética e responsável (UFSC, 

2005). O curso de engenharia elétrica apresenta como meta formar engenheiros eletricistas 

capazes de manterem-se continuamente atualizados ao longo de suas vidas profissionais nas 

áreas de projetos, instalações domésticas, sistemas de geração de energia e de telecomunicações 

(UFSC, 2004). De caráter multidisciplinar, o curso de engenharia de controle e automação visa 

habilitar profissionais capazes de exercer uma ação integradora e abrangente em sistemas de 

controle e automação de processos. Além disso, espera-se desenvolver no aluno capacidade de 

absorver e incrementar novas tecnologias, estimulando uma atuação crítica e propositiva na 

identificação e resolução de problemas atuais e demandas futuras da sociedade (UFSC, 2016). 

Referente a sua inserção institucional, o chamado currículo 2006/1, instaurado em 

março de 2006, é o que se encontra em vigor na graduação em mecânica, com carga horária 

total de 4.428 horas-aula. Na engenharia elétrica, o atual currículo de 2005/1 apresenta como 

carga horária um total de 4.578 horas-aula, e na engenharia de controle e automação, o regime 

de 4.410 horas-aula corresponde ao mais recente programa iniciado em 2016/1. Similarmente, 

todos contam com duração mínima de 5 anos ou 10 semestres e máxima de 18, sendo oferecidos 

praticamente em período de dedicação exclusiva (matutino e vespertino), requerendo grande 

envolvimento do aluno tanto em sala de aula quanto em atividades complementares (UFSC 

2004; 2005; 2016). 

Para a formação de engenheiro, as primeiras fases do curso são predominantemente 

compostas por disciplinas atribuídas a um núcleo comum ou ciclo básico. Até o quarto período, 

os estudantes participam das disciplinas de Cálculo, Física, Química, Desenho, Computação e 

Informática. Devido ao caráter matricial da UFSC, as disciplinas teórico-práticas desse ciclo 

são ministradas por professores dos departamentos de Física, Engenharia Química, Expressão 

Gráfica e Informática, que ocupam posição de fornecedores de recursos para os diversos cursos 

do CTC, além de seus homônimos. O ciclo profissionalizante seguinte divide-se em dois blocos, 
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um de caráter mais geral e outro com disciplinas mais específicas, e os departamentos 

especializados são responsáveis pelas disciplinas da sua especialidade, colocando os alunos em 

contato com o caráter profissionalizante da área de atuação escolhida.  

Ressalta-se que a maior parte dos conteúdos ministrados consistem de disciplinas 

obrigatórias, e a partir da oitava fase, os assuntos voltados para domínios específicos passam a 

ser ofertados como disciplinas optativas. Na engenharia elétrica, os conteúdos profissionais 

específicos devem ser cursados em disciplinas de quatro das seis áreas de especialização 

oferecidas, sendo elas: Sistemas de Energia, Eletrônica, Eletrônica de Potência e Acionamentos, 

Telecomunicações, Controle e Processamento de Sinais e Gestão Empresarial (UFSC, 2004). 

No curso de controle e automação, as disciplinas de formação específica correspondem as áreas 

de Sistemas de Controle, Automação da Manufatura, Informática e Gestão Empresarial (UFSC, 

2016). Na engenharia mecânica, o leque de optativas é classificado genericamente em Projeto 

e Análise de Sistemas Mecânicos, Fabricação Mecânica e Mecânica de Precisão, e Ciências 

Térmicas (UFSC, 2005).  

A partir do oitavo período, para que os temas sejam devidamente assimilados e 

contextualizados, os alunos devem realizar estágio supervisionado em uma empresa ou 

indústria da área. No décimo e último período é recomendado a priorização da elaboração do 

Projeto de Fim de Curso, também conhecido de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

podendo ser realizado no Brasil ou no exterior. Ressalta-se que ao longo do curso os alunos 

podem e devem realizar atividades complementares para uma melhor integração horizontal e 

interpenetração de disciplinas, práticas e perspectivas de carreira (UFSC 2004; 2005; 2016). 

 

3.4.1.3 As estudantes selecionadas 
 

Foram convidadas a participar do preenchimento do questionário todas as estudantes 

maiores de idade devidamente matriculadas nos cursos selecionados. Já para o momento de 

realização das entrevistas, o critério básico de seleção adotado prescindiu de as estudantes 

estarem cursando a maior parte das disciplinas entre à sétima e décima fase do curso, a contar 

do ano e semestre ingressado. Partindo dessa premissa, são consideradas recém-ingressas ou 

"calouras" estudantes originalmente matriculadas no primeiro e segundo semestre do ano de 

2019 (2019.1 e 2019.2). As caracterizadas como de início de curso consistem das que 

ingressaram entre o primeiro e o segundo período do ano de 2018 (2018.1 e 2018.2). As que se 

encontram nas fases intermediárias representam as que iniciaram a graduação em 2017.1 e 
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2017.2, e as de final de curso ou concluintes, as matriculadas inicialmente entre 2016.1 e 2015.2 

(ou antes, no caso das que prorrogaram a titulação). 

Em relação à faixa etária, é importante destacar que em função da operacionalização da 

pesquisa, só foram convidadas a participar da entrevista estudantes que, no momento da coleta, 

tivessem idade igual ou superior a 18 anos e pudessem assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Sobre a delimitação da fase da graduação, a primazia dada as estudantes 

que estivessem cursando as últimas fases do curso diz respeito às vivências objetivas e 

subjetivas em atividades acadêmicas mais frequentemente executadas nos períodos 

intermediários e finais da especialização, como estágio e pesquisa, por exemplo (Luna et al. 

2014), que além de fundamentais para o desenvolvimento profissional e psicossocial das 

jovens, subsidiam a construção de práticas discursivas de carreira e as narrativas destas práticas 

significadas psicossocialmente como trajetórias e projetos de vida de trabalho (Ribeiro, 2014).  

A consideração do recorte também se justifica pela proximidade com a transição desse 

público para o mercado de trabalho, que implica não apenas na transição de contextos 

(ambientes) e papéis (de estudante para o de profissional) (Bardagi & Boff, 2010; Silva, Coelho 

& Teixeira, 2013; Teixeira & Gomes, 2004, 2005), mas também de identificação com as 

características específicas de sua área de formação (Luna et al., 2014), incorrendo em 

estratégias de identificação com o mundo do trabalho que permitam um maior reconhecimento 

na profissão e assunção de vínculos além dos estabelecidos com a instituição formadora na 

qualidade de estudante (Ribeiro, 2014; Silva & Teixeira, 2013). 

Nesse sentido, chama a atenção que o início do exercício da profissão, possibilitado 

pelas experiências extraclasse ao longo da trajetória de formação mostra-se crucial para a 

“qualidade da identidade profissional percebida, comprometimento e satisfação com a escolha, 

percepção de competência e planejamento de carreira” (Luna et al., 2014, p.448), “sendo o 

momento a partir do qual o indivíduo será reconhecido socialmente de acordo com sua profissão 

e terá a oportunidade de satisfazer suas necessidades psicológicas, sociais e materiais através 

do seu trabalho” (Silva & Teixeira, 2013, p.104). 

Conforme apresentado na introdução, considera-se importante a realização de estudos 

numa perspectiva psicológica sócio construcionista relativamente ao acesso de mulheres a 

estratégias discursivas e de identificação com as carreiras em ciência e tecnologia, sendo 

baseado nessas premissas o recorte do público (estudantes do gênero feminino) e do campo de 

pesquisa escolhido (cursos de engenharia do Centro Tecnológico da UFSC). As delimitações 
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apresentadas devem-se ao propósito de buscar uma compreensão contextualizada dos sentidos 

e significados atribuídos aos processos de socialização e reconhecimento mulheres enquanto 

detentoras de conhecimentos e habilidades profissionais específicas, cujas perspectivas de 

carreira implicam na articulação e posicionamento de si enquanto cidadãs, estudantes e futuras 

profissionais em domínios da engenharia comumente associadas ao masculino (Lombardi, 

2016; 2017). 

Tendo em vista a dificuldade de uma análise que contemple todas as especificidades 

existentes do universo de formação de uma IES Federal, e por considerar os limites deste 

estudo, definiu-se a demarcação apresentada optando-se por uma melhor apreensão dos 

fenômenos visados a partir de um público específico, isto é, estudantes mulheres de nível de 

graduação dos cursos de engenharia, sem restrições a modalidade de ingresso no vestibular ou 

origem étnico/racial, respeitando, assim, as possíveis interseções que poderão estabelecer-se no 

conjunto dos dados obtidos19. 

A partir dos critérios evidenciados, a seleção de participantes para as entrevistas foi 

baseada no interesse e disponibilidade das respondentes que sinalizaram ao final do 

questionário nome completo, e-mail e telefone para contato autorizando o convite. Dessa forma, 

objetivou-se selecionar até quatro graduandas matriculadas entre a sétima e décima fase de cada 

um dos três cursos escolhidos para análise, resultando em um total de até doze participantes. 

No item “De coleta de dados” é descrito como se deu sua organização e realização desta etapa 

da pesquisa.  

 

3.4.2 De considerações éticas em pesquisa 

 

No que diz respeito aos preceitos éticos, foram consideradas para o desenvolvimento da 

presente pesquisa as normativas preconizadas na Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS, 2016), que dispõe sobre a realização de pesquisas com seres humanos nas 

Ciências Humanas e Sociais. Ademais. Após exame de qualificação, o projeto foi enviado ao 

                                                
19 A Universidade Federal de Santa Catarina instituiu seu Programa de Ações Afirmativas em 2008 por meio do 
Conselho Universitário (CUn), antes mesmo que o Congresso Nacional aprovasse a Lei nº 12.711/2012, também 
conhecida como “Lei de Cotas”, que torna obrigatória a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas em 
todas as instituições de ensino federais. Ao longo desses anos diversos aperfeiçoamentos foram realizados no 
modelo adotado pela instituição, e atualmente 50% das vagas de graduação são reservadas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, atendendo ainda aspectos de renda, autodeclarados 
pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências, conforme previsto pelas Leis n° 12.711/2012 e n° 
13.409/2016. 
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Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina 

para apreciação e autorização de sua realização. Antes, foram contatados os coordenadores dos 

cursos selecionados com a finalidade de se obter as autorizações necessárias. Desse modo, 

foram apresentadas aos responsáveis uma Carta de Apresentação (Apêndice E) e declaração de 

aceite para a realização da pesquisa (Declaração de Anuência, Apêndice F). 

Em todas as etapas da pesquisa, foi assegurado o sigilo da identidade das participantes 

e o uso das informações concedidas somente para fins científicos. Também foi ressaltado seu 

caráter voluntário, não remunerado e gratuito, incluindo a importância de tais contribuições 

para o desenvolvimento deste estudo e de futuras teorizações e práticas em orientação 

profissional e desenvolvimento de carreira com foco em mulheres nas STEM. As participantes 

foram informadas que as entrevistas se dariam de forma individual, e que esta pesquisa 

ofereceria benefícios diretos e de curto prazo envolvendo um momento de reflexão sobre 

determinados aspectos de suas trajetórias e perspectivas de vida, além de riscos mínimos como 

cansaço e aborrecimento ao responder o questionário, desconforto ou constrangimento ao 

relatar percepções de si e dos outros, alterações na autoestima provocadas por lembranças 

anteriores ou acontecimentos atuais, alterações de pensamentos advindos de reflexões sobre 

comportamentos, ou sentimentos de satisfação ou insatisfação com as escolhas de carreira e 

consigo mesma. 

De forma geral, a pesquisadora, que é psicóloga, se colocou à disposição para 

acolhimento inicial, se disponibilizando em realizar encaminhamentos posteriores para 

profissionais que realizem atendimento a baixo custo ou outros serviços similares, como o 

oferecido pela UFSC através do Serviço de Atendimento Psicológico (SAPSI), conforme 

interesse da participante. Por se tratar de uma investigação sobre escolha profissional, também 

foi mencionada a existência do serviço público e gratuito oferecido pelo Laboratório de 

Informação e Orientação Profissional (LIOP) da UFSC, no qual poderiam ocorrer atendimentos 

individuais ou em grupo com foco em planejamento de carreira, de acordo com a necessidade 

da participante. 

Por fim, as estudantes foram convidadas a ler e assinar ambos os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C e Apêndice D), no qual alegaram estar cientes 

dos objetivos e procedimentos referentes a cada etapa do processo de coleta de dados do estudo, 

da gravação das entrevistas em áudio para viabilização da transcrição das informações coletadas 
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e sua posterior análise, e do armazenamento dos dados pela pesquisadora no período mínimo 

de cinco anos, com direito à devolução dos resultados em formato de relatório ao final. 

 

3.4.3 De coleta de dados 

 

Após a qualificação do projeto de dissertação ocorrido no mês de março de 2019, foi 

realizado um primeiro contato com o diretor do CTC da UFSC, o Prof. Dr. Edson Roberto de 

Pieri, a fim de apresentar a proposta da pesquisa e obter a autorização para a realização da 

mesma. A conversação com o Prof. Edson Pieri ocorreu em sua sala na secretaria do CTC 

contando com a presença da autora deste trabalho e do Prof. Dr. Iúri Novaes Luna, orientador 

da pesquisa. Sendo esclarecido os objetivos, benefícios, riscos e garantia de sigilo previstos 

para a coleta de dados, foi entregue ao diretor do CTC a Carta de Apresentação (Apêndice E) e 

assinada a Carta de Anuência (Anexo A) em duas vias. Também ficou acordado que a melhor 

estratégia para abordar a população-alvo se daria por meio da aplicação coletiva em sala de aula 

dos questionários, viabilizando também o contato com as estudantes que demonstrassem 

interesse em participar da etapa posterior de entrevistas. 

Obtida a autorização do diretor do Centro, todos os documentos necessários, incluindo 

o projeto de pesquisa, foram enviados ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPSH) da UFSC. Com a aprovação do CEPSH/UFSC ocorrida no mês de abril (Anexo F), a 

comunicação quanto ao desenvolvimento do projeto foi conduzida com o Prof. Dr. Leandro 

Buss Becker, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação; Prof. Dr. Jean 

Bianei Leite, coordenador do curso de Engenharia Elétrica; e Prof. Dr. Carlos Enrique Niño 

Bohorquez, coordenador do curso de Engenharia Mecânica (Anexo C, D e E, respectivamente). 

Antes, a Profa. Dra. Luciana Rohde, coordenadora do curso de Engenharia Civil, foi contata 

pela pesquisadora para a realização do estudo piloto (Anexo B). 

O estudo piloto consiste de um meio útil de antever o resultado de um instrumento já 

elaborado – embora ainda não utilizado –, ao passo que possibilita antecipar dificuldades, 

calcular de forma realista o tempo de implementação dos instrumentos, e averiguar a taxa das 

respostas e o alcance das perguntas. Desse modo, o caso-piloto auxilia o pesquisador a 

desenvolver o alinhamento relevante das questões para a pesquisa por incorrer necessariamente 

da realização de todos os procedimentos previstos no estudo com uma amostra cujas 
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características são semelhantes às da população-alvo, favorecendo o treino do investigador e a 

correção de sua técnica e analítica (Canhota, 2008; Merriam, 2009). 

Posto isso, o piloto dos instrumentos foi realizado com uma estudante da décima fase 

do curso de Engenharia Civil, por conveniência e por não pertencer ao público visado no estudo. 

O encontro com a estudante que aceitou espontaneamente o convite para participar dessa etapa 

preliminar ocorreu em uma das salas de atendimento individual do SAPSI (Serviço de Atenção 

Psicológica Departamento de Psicologia), no bloco D do CFH, mediante agendamento prévio. 

A graduanda foi esclarecida dos aspectos éticos atinentes ao anonimato e sigilo das 

informações, incluindo a liberdade da participação e da desistência a qualquer momento. 

Também lhe foi explicitado os possíveis riscos e benefícios de sua participação, que o 

questionário por ela respondido seria armazenado e tratado, e que a entrevista seria gravada 

para a posterior transcrição do conteúdo. Após essa exposição oral, as duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) referentes à participação no preenchimento do 

questionário e na concessão da entrevista foram lidos e assinados pela pesquisadora e 

participante, alegando a estudante estar ciente dos objetivos e procedimentos de cada etapa do 

processo de coleta de dados, incluindo o armazenamento das informações a mim concedidas no 

período mínimo de cinco anos, com direito à devolução dos resultados em formato de relatório 

ao final do estudo. 

Realizada as adaptações e melhorias nos instrumentos após testagem prévia e devolutiva 

da acadêmica, procedeu-se o convite para o preenchimento coletivo do questionário pelas 

estudantes dos cursos selecionados. Em função do regime pedagógico de caráter semestral 

adotado pela instituição, e da matrícula que caracteriza o vínculo regular do aluno ser realizada 

através do ingresso em disciplinas independentes a cada novo período letivo ou fase do curso 

(semestre), a escolha das turmas percorridas para a distribuição do instrumento implicou no 

estabelecimento de algumas medidas visando a otimização dos recursos. Através da análise 

criteriosa dos projetos pedagógicos e currículos de cada curso, buscou-se priorizar as disciplinas 

específicas e obrigatórias dos ciclos básico e profissionalizante, por apresentarem maior oferta 

de vagas, concentração de hora/aula e menor número de "pré-requisitos" para sua incursão, 

aumentando, assim, a possibilidade de encontro com potenciais respondentes. Para a seleção e 

organização das turmas, também foi solicitado às secretarias de cada curso no primeiro e 

segundo semestre do ano letivo de 2019 a grade de horários dispondo da estruturação das 

disciplinas e de seus respectivos locais de realização. A aplicação dos questionários com 
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duração de aproximadamente 15 minutos se deu presencialmente e coletivamente no início ou 

final da aula, mediante a autorização do professor. Tendo sido esclarecidos os objetivos da 

investigação e sanadas eventuais dúvidas, foi entregue a cada estudante mulher presente em 

sala de aula duas cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e uma 

via do questionário (Apêndice A). 

Estima-se que cerca de 100 questionários foram distribuídos nas 25 turmas percorridas 

entre os meses de junho e primeira quinzena de agosto, havendo a interrupção da coleta no mês 

de julho devido ao período de férias. Como resultado, contabilizou-se uma média de 4 

questionários entregues por turma, equivalente a um questionário por aluna presente em sala de 

aula, tendo sido 7 o maior número e 1 o menor, com taxa de retorno de aproximadamente 50% 

ou de 2 questionários devidamente respondidos por turma. Ciente do reduzido número de 

estudantes mulheres nos cursos analisados, frequentemente disciplinas previamente 

selecionadas foram desconsideradas por encontrarem-se compostas exclusivamente de alunos 

homens no momento da coleta, inviabilizando sua aplicação. Por fim, estima-se que do universo 

de 198 mulheres estudantes matriculadas nos cursos selecionados, metade teve acesso ao 

questionário, sendo que ¼ contribuiu de forma efetiva com o seu preenchimento.  

As entrevistas que caracterizaram a segunda etapa da coleta de dados foram realizadas 

após a análise preliminar das informações obtidas dos questionários. A disponibilidade para a 

concessão das entrevistas foi verificada ao final do instrumento, onde foi feito o convite para 

as que desejarem participar informarem o nome completo, e-mail e telefone de contato. Assim, 

foi elaborada uma lista das respondentes que se mostraram disponíveis, cuja organização se deu 

por meio da ordenação alfabética dos nomes dos cursos (controle e automação, elétrica e 

mecânica), das respondentes e de seus respectivos períodos de ingresso. Essa organização de 

concluintes a calouras foi adotada tendo em vista a população considerada para a condução das 

entrevistas, isto é, alunas de meio e final de curso ou ingressantes entre os períodos de 2017.2 

e 2015.1, conforme critérios apresentados na seção de seleção das participantes. 

O posterior contato com as respondentes foi feito durante a segunda quinzena de agosto 

e primeira quinzena de setembro por ligação telefônica, sendo realizadas até três tentativas em 

horários alternados. As estudantes que não retornaram as ligações ou não aceitaram participar 

das entrevistas foram respeitadas, direcionando-se o convite para a próxima da lista. Desse 

modo, as três primeiras e a sexta acadêmica da lista do curso de Controle e Automação 

aceitaram de imediato conceder a entrevista, que se deu alguns dias após o contato telefônico. 
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A quarta e quinta estudantes dessa mesma lista não se disponibilizaram a fazer a entrevista, 

alegando dificuldade de agendamento. A primeira, a segunda, a quarta e a sexta respondentes 

do curso de engenharia mecânica aceitaram conceder a entrevista poucos dias após o contato 

telefônico, mediante a desistência da terceira e da quinta selecionadas que desmarcaram no dia 

acordado alegando imprevistos. Já do curso de Engenharia Elétrica, das cinco respondentes 

selecionadas, apenas a primeira e a quarta aceitaram conceder a entrevista. Cabe ressaltar que 

a efeito do bloqueio orçamentário conferido pelo Ministério da Educação do Governo Federal 

à UFSC e demais instituições de ensino público do país, o período de realização das entrevistas 

foi perpassado por uma forte movimentação política dentro e fora da universidade, que resultou 

em sucessivas paralisações e deliberação de greve estudantil entre os meses de agosto e outubro, 

alterando o cenário em que a pesquisa vinha sendo construída e o engajamento das alunas na 

atividade. 

Para a operacionalização das entrevistas, salas de atendimento individual do SAPSI do 

CFH foram reservadas com antecedência, garantindo a privacidade e a comodidade das 

estudantes. Para a formalização das participações, todas foram informadas sobre a presença do 

gravador de áudio e do caderno de campo. Também houve o esclarecimento dos aspectos éticos 

e relativos ao sigilo, riscos, benefícios e liberdade de participação e de desistência a qualquer 

momento, bem como da não remuneração e direito à devolutiva ao término da pesquisa. Após 

a exposição oral, duas vias do TCLE foram assinadas (Apêndice D). Por fim, dez entrevistadas 

foram realizadas, sendo 4 com acadêmicas do curso de Engenharia Mecânica, 4 da Engenharia 

de Controle e Automação, e 2 da Engenharia Elétrica. As entrevistas tiveram duração variada, 

sendo a menor delas de trinta e cinco minutos, e a mais longa, com duração de duas horas. 

Todas as participantes responderam a todas as perguntas e demonstraram interesse no tema 

abordado, solicitando o compartilhamento dos resultados por e-mail.  

 

3.4.4 De tratamento e análise dos dados 
 

Semelhante ao procedimento de coleta de dados, pode-se dizer que o tratamento e 

organização das informações advindas do questionários e entrevistas se deu em dois momentos 

distintos, sendo o primeiro referente a tabulação dos dados de caracterização sociodemográfica, 

acadêmica e de carreira, incluindo o conjunto de respostas discursivas decorrentes das questões 

abertas do instrumento (etapa 1), e o segundo, de tratamento e organização dos conteúdos 

provenientes da transcrição integral das entrevistas (etapa 2).  
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Na etapa 1, o procedimento de tabulação dos dados quantitativos foi realizado através 

da inserção das informações coletadas no banco de dados do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão Statistics Standard 22, sendo o conjunto das informações 

categorizadas e codificadas analisada por meio de estatística descritiva simples (Dancey, 2006). 

Visando uma melhor compreensão do comportamento de tais resultados, os mesmos foram 

organizados sob forma de relatórios, tabelas e gráficos (Appolinário, 2006; Creswell, 2007; 

Marcondes & Brisola, 2014). Paralelamente, o conjunto das respostas discursivas do 

questionário e da transcrição das entrevistas em meio digital foram submetidas à análise de 

conteúdo categorial temático, seguindo a sequência de procedimentos sugerida por Bardin 

(2011). Nesse sentido, para a sistematização das informações, os dados obtidos foram 

organizados e codificados no software ATLAS.ti versão 8.2.4., e depois integrados por meio 

da técnica de triangulação (Triviños, 1987).  

Em termos gerais, a AC (análise de conteúdo) pode ser definida como um conjunto de 

técnicas parciais, mas complementares de diagnóstico das comunicações, cuja função é obter, 

por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, indicadores de conteúdo qualitativos 

(presença e ausência de características de fragmentos da mensagem) e quantitativos 

(frequência) que permitam a inferência de conhecimentos relativos à produção e os efeitos de 

mensagens (Bardin, 2011; Cavalcanti, Calixto & Pinheiro, 2014; Oliveira, Ens, Andrade & 

Mussis, 2003).  

Frequentemente, o processo de análise de conteúdo desenvolve-se em três etapas, 

genericamente designadas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

(que inclui inferência e interpretação dos dados) (Bardin, 2011; Oliveira, 2014). A pré-análise 

caracteriza-se pela organização das informações coletadas, escolha dos documentos a serem 

submetido à análise e leitura flutuante dos mesmos. Esta etapa de leitura permite a assimilação 

preliminar dos temas abordados que emergem ou se sobressaem do material analisado, 

indicando a formulação de hipóteses ou pressupostos iniciais, isto é, explicações antecipadas 

que serão comprovadas ou refutadas ao final do estudo.  

Constituído o corpus de análise da pesquisa (conjunto dos documentos tidos em conta 

para serem submetidos aos procedimentos analíticos), segue-se para a exploração do material 

transcrito, ou construção das operações de identificação, codificação e categorização, isto é, da 

análise de conteúdo propriamente dita. Trata-se do momento em que os dados brutos dos textos 

(evidência original) são identificados e segmentados em temas (recortes semânticos), palavras 
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ou frases (recortes linguísticos), isto é, em fragmentos ou unidades de registro (UR) a se 

codificar de acordo com a intenção do estudo (Gibbs, 2009). Esses códigos ou unidades de 

registro são inicialmente codificados a partir de uma temática ou unidade de significação 

transversal que se evidencia do material analisado e corresponde a núcleos mínimos levados 

em conta no processo posterior de enumeração (ou contagem) e categorização (Oliveira, 2008).  

Ressalta-se que a regra de enumeração, em especial, define a distinção entre uma AC 

qualitativa e quantitativa. Segundo Castro, Abs e Sarriera (2011),  
 

em casos qualitativos, utiliza-se o princípio de enumeração presença/ausência, no qual 
o que se considera é o entendimento teórico prévio sobre a emergência ou não de 
significados incrustados em um grupo de palavras. Nesse caso, é possível avaliar se o 
princípio da enumeração em AC qualitativa estabelece um tipo confirmatório ou não 
confirmatório de análise, baseado na ocorrência ou não de um referente esperado. Em 
contrapartida, a AC quantitativa sustenta o princípio de enumeração por frequência, 
quando a regra válida é a contagem dos referentes textuais (p.817). 

 

 

Com isso, pode-se dizer que o processo de categorização consiste na redução do texto à 

palavras e expressões, sendo a junção das unidades de registro organizadas em duas etapas: 

inventário (em que se isolam os elementos comuns) e classificação (em que se dividem os 

elementos por diferenciação e impõem-se sua reorganização em “grupos” por analogia) 

(Bardin, 2011; Creswell, 2007; Gondim & Bendassolli, 2014; Santos, 2011).  

A terceira e última etapa compreende a interpretação inferencial dos dados, “a propósito 

dos objetivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas” (Bardin, 2011, p.131). 

Enquanto os processos inferenciais que sustentam a percepção e interpretação dos conteúdos 

procuram elucidar as origens das mensagens ou os efeitos que elas podem provocar nos 

receptores, retorna à literatura especializada a interpretação, embasando as análises para 

comunicar, em profundidade, os sentidos dos enunciados apreendidos. Em outras palavras, é a 

fase de tratamento dos resultados que consiste do emprego de uma atitude reflexiva e crítica na 

consideração dos conteúdos presentes no texto em vista a teoria estabelecida, como também do 

tratamento estatístico e da elaboração de tabelas que destaquem as informações apreendidas.  

Desse modo, as justificativas apresentadas nas questões discursivas dos questionários 

foram transcritas e codificadas em unidades temáticas ou núcleos mínimos de significação, 

sendo, na sequência, enumeradas e codificadas. Após, as unidades temáticas foram agrupadas 

por semelhança em categorias temáticas ou classes de elementos de mesma natureza semântica, 
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criadas a partir do material analisado e nomeadas ao final do processo de categorização. Uma 

vez identificadas e categorizadas os elementos temáticos das respostas, foi realizada a contagem 

das unidades quanto à sua frequência de ocorrência, considerando-se os contextos em que esses 

elementos apareceram, isto é, o conjunto das justificativas obtidas a partir de determinada 

indagação do instrumento. 

Já a análise dos dados qualitativos da presente pesquisa foi baseada nas dez entrevistas 

que constituíram a etapa 2. Em um primeiro momento, procedeu-se com a transformação do 

discurso oral em texto escrito. Isto é, as entrevistas auferidas foram transcritas na íntegra pela 

pesquisadora através da retomada sucessiva das gravações em áudio, sendo mantido o conteúdo 

verbal, não verbal, interjeições e ocorrências praticadas pelas participantes na tentativa de 

manter o máximo de fidelidade à linguagem empregada em suas narrativas (Azevedo, Carvalho, 

Fernandes-Costa, Mesquita, Soares, Teixeira & Maia, 2017; Davidson, 2009). Após, o material 

foi exaustivamente retomado, sendo identificadas a presença de palavras, conjuntos de palavras 

e frases que poderiam posteriormente se tornar unidades de registro ou indicadores. Na 

sequência, os dados obtidos foram divididos em categorias estabelecidas a priori, considerando 

os eixos temáticos e tópicos abordados no roteiro de entrevista (Apêndice D). Na medida em 

que as informações foram sendo distribuídas entre as categorias, fez-se necessária a elaboração 

de outras categorias empíricas, bem como de subcategorias válidas e mutuamente excludentes 

definidas a posteriori (Bardin, 2011; Carlomagno & Rocha, 2014; Gondim & Bendassolli, 

2014; Oliveira et al, 2003; Moraes, 1999).  

Apesar da sistematização apresentada prescindir de um sequenciamento ou uma 

processualidade aparentemente linear ou progressiva, a AC usualmente se orienta de forma 

cíclica, haja vista que os dados não falam por si, sendo necessário extrair deles o significado 

que, de modo geral, não é atingido num único esforço (Laville & Diolle, 1999; Moraes, 1999). 

Com isso, as categorias de análise dos dados foram estabelecidas a partir da fala de cada 

participante, em consonância com os objetivos específicos delimitados para essa pesquisa e os 

achados de outros estudos sobre trajetórias profissionais e estratégias de identificação adotadas 

por mulheres em cursos superiores de engenharia.  

As categorias estabelecidas das informações coletadas por meio destas fontes de 

informação, bem como o seu nexo com os temas norteadores que guiaram as entrevistas podem 

ser observadas no Quadro 6 Como vê-se, na primeira coluna do quadro são apresentados os 

objetivos específicos que guiaram a condução das entrevistas na qualidade de eixos temáticos. 
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Na segunda e terceira colunas, constam o conjunto de categorias temáticas e de subcategorias 

decorrentes das informações analisadas. Quando necessário, há ainda a adição de uma quarta 

coluna com a sistematização de subcategorias adicionais apreendidas ao longo do ordenamento 

das subcategorias anteriormente elencadas: 

 

Quadro 6  

Eixos temáticos, categorias, subcategorias emergentes e subcategorias adicionais 
identificadas a partir da análise do conteúdo das entrevistas 

Eixos Temáticos Categorias Subcategorias Subcategorias 
adicionais 

Escolha profissional Fatores considerados 
na escolha do curso 

Trajetórias de desempenho escolar em disciplinas de 
ciências exatas 
Gosto e interesse pela 
área  

Participação em feiras 
científicas e olimpíadas 
do conhecimento 
Formação anterior em 
curso técnico 

Contato com 
profissionais da área 

Mostra ou feira de 
profissões 
Engenheiros docentes 
nos cursos técnico 

Percepção de valorização social da profissão  
Amplitude de atuação a partir da formação inicial 
em Engenharia 

Fatores considerados 
na escolha da 
instituição 

Qualidade e gratuidade do curso  
Localização  

O papel da família e 
dos pares 

Percepção de apoio e incentivo  
Percepção de pouco apoio e incentivo  

Trajetória 
acadêmica 

Experiências no  
ensino superior 

Atividades extracurriculares 
Avaliação da relação com colegas e professores 
Integração e socialização 
acadêmica 

Grupos de mulheres 
estudantes 

 Encontros de mulheres 
estudantes 

 Coletivo Mulheres na 
Engenharia UFSC 

Dificuldades 
vivenciadas  

Currículo do curso  
Disciplinas e retenções  
Escolha do curso-carreira  
Subrepresentação feminina  
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Percepção de 
discriminação de gênero 
no curso 

Piadas e comentários 
machistas 
Discriminação com 
relação aos 
conhecimentos 
acadêmicos 
Assédio moral e sexual 

Expectativas  Projeto de vida de  Percepção de oportuni-  Indústria 4.0 
de carreira trabalho dades do mercado da 

Engenharia  
Desenvolvimento 
sustentável 

  Plano de ação de carreira  
 Antecipação de 

barreiras de carreira 
Ausência de modelos profissionais femininos 
Ausência de rede de apoio 
Percepção de 
discriminação de gênero 
no mercado da 
engenharia  

Discriminação na 
contratação e 
promoções 
Discriminação com 
relação aos 
conhecimentos técnicos 
Falta de apoio no 
trabalho  
Conflito intergeracional 
vertical 

Imagens da  Identidade Estereótipos de gênero na engenharia: os carros, os  
profissão  Profissional fios desencapados e os nerds 

  Identidade profissional 
percebida 

Identificação das 
atribuições e 
competências técnicas 
Qualidades desejáveis 
para o trabalho 
Características 
relevantes para o futuro 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados apreendidos pela análise de conteúdo, 2019. 

 

Por fim, foi realizada a interpretação dos conteúdos obtidos a partir das entrevistas, 

visando responder ao problema de pesquisa e objetivos visados. Deste modo, foi construída 

inicialmente uma descrição individual de cada narrativa, ou seja, de cada caso, para, em 

seguida, efetuar-se uma análise transversal dos temas convergentes das transcrições e suas 

categorias resultantes. Visou-se por meio da discussão dos temas apreendidos cotejar 

semelhanças e dissonâncias entre as narrativas e os discursos apresentados pelas participantes 

da pesquisa por inferência comparativa, tendo como referencial teórico a perspectiva proposta 
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pela teoria socioconstrucionista de carreira (Ribeiro, 2014). Assim, os resultados obtidos foram 

integrados durante a fase de interpretação decorrente da construção-síntese de uma análise 

dialógica e reflexiva ante aos arranjos prevalecentes da realidade intersubjetiva estudada, 

perpassadas por retóricas mais amplas cujos sentido de coesão ou dispersão a partir dos dados 

pretendeu-se conhecer (Marcondes & Brisola, 2014; Triviños, 1987).  

 

3.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

3.5.1 Caracterização das participantes da primeira etapa do estudo 
 

Participaram da primeira etapa do estudo desta pesquisa 50 estudantes mulheres, ou 

seja, um pouco mais de ¼ das 198 alunas regularmente matriculadas nos cursos selecionados, 

que serão identificadas na apresentação e discussão dos resultados como P01, P02, P03 e assim 

sucessivamente. As estudantes investigadas possuem idade entre 18 e 29 anos, sendo a média 

de idade de 20 anos e são provenientes dos cursos de engenharia mecânica (44%), engenharia 

de controle e automação (30%) e engenharia elétrica (26%). Com relação ao período de 

formação, a maior parte se encontra devidamente matriculada nos períodos iniciais da 

graduação (44%), estando muitas delas próximas a titulação (24%) ou entre as fases 

intermediárias (22%) e finais da formação (10%). No que diz respeito às características 

sociodemográficas (Tabela 5), as estudantes são de 8 estados diferentes, mas em sua maioria, 

de onde a IES se localiza, no caso, Santa Catarina (66%), havendo ainda as de origem das 

regiões sul (14%), sudeste (12%), centro oeste (6%) e norte do país (2%). Se tratando da 

composição familiar, 76% possuem pelo menos um irmão ou irmã e residem com os pais (44%), 

sozinha (20%), com amigos (as) (16%), outros parentes (10%) ou com o (a) parceiro (a) (8%), 

sendo 4% casadas ou em situação de união estável, porém, sem filhos (100%). As estudantes 

autodeclaradas brancas somam 94% das participantes e as não-brancas se identificam pardas 

(6%), não havendo a participação de estudantes pretas ou indígenas no estudo. Referente a 

escolaridade dos pais, a maioria das respondentes são de famílias com mães e/ou pais graduados 

no ensino superior (35%) ou com titulação mais elevada, como pós-graduação (34%), sendo 

menos frequentes estudantes com pais ou mães com ensino médio completo (20%) ou que não 

completaram o nível básico de ensino (9%). A descrição dos dados sociodemográficos, 

educacionais, familiares e ocupacionais referentes a essa amostra, bem como o processo de 

escolha, trajetórias e expectativas será apresentada na seção de resultados desta dissertação. 
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Tabela 5  

Dados relativos às características sociodemográficas pesquisadas 

   Frequência % 
Curso Engenharia de Controle e Automação 15 30% 

 Engenharia Elétrica 13 26% 
 Engenharia Mecânica 22 44% 
Fase ou Período Ingressantes  15 30% 

Cursado Início de curso  7 14% 
 Meio de curso  11 22% 
 Final de curso  5 10% 
 Concluintes  12 24% 

Cor/Raça Branca 47 94% 
 Parda 3 6% 

Estado Civil Solteira 48 96% 
 Casada/União estável 2 4% 

Possui Filhos Não 50 100% 
Possui Irmãos Sim 38 76% 

 Não 12 24% 
Estado de 
Origem Santa Catarina 33 66% 

 Demais estados da região Sul 7 14% 
 Região Sudeste 6 12% 
 Região Centro Oeste 3 6% 
 Região Norte 1 2% 

Situação da Reside com os pais 22 44% 
Moradia Reside sozinha 10 20% 

 Reside com amigos (as) 8 16% 
 Reside com outros parentes 5 10% 
 Reside com o (a) parceiro (a) 4 8% 
 Outro (não especificado) 1 2% 
Escolaridade da Pós-graduação completa 17 34% 

Mãe Graduação completa 17 34% 
 Ensino médio completo 13 26% 
 Ensino fundamental completo 1 2% 
 Ensino fundamental incompleto  2 4% 
Escolaridade do Pós-graduação completa 17 34% 

Pai Graduação completa 18 36% 
 Ensino médio completo 7 14% 
 Ensino fundamental completo 5 10% 
 Ensino fundamental incompleto  1 2% 
 Não sabe ou não respondeu 2 4% 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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3.5.2 Caracterização das entrevistadas da segunda etapa do estudo 
 

Das 50 graduandas matriculadas nas diferentes fases dos cursos analisados que 

participaram espontaneamente da pesquisa respondendo ao questionário em sala de aula 

(Apêndice A) e se disponibilizaram a participar desta etapa, 10 foram selecionadas e 

entrevistadas. Conforme critérios de escolha das participantes descritos no tópico de 

procedimentos de seleção, se constituem como foco da pesquisa 4 estudantes mulheres dos 

cursos de engenharia mecânica, 4 estudantes de engenharia de controle e automação e 2 da 

graduação de engenharia elétrica. Para a exposição dos casos, as estudantes entrevistadas foram 

identificadas por pronomes de mulheres pioneiras ou que de alguma forma contribuíram ou 

ainda contribuem para o desenvolvimento social e científico. Tal iniciativa foi adotada com a 

finalidade de enaltecer e divulgar a história de mulheres pesquisadoras e inventoras, cujas 

impressões no campo das ciências e dos direitos humanos se encontram invariavelmente 

incutidas nos valores sociais e possibilidades de construção de vida que atravessam essa 

pesquisa. Assim, entre as estudantes das fases finais do curso de engenharia mecânica estão 

Aprille Ericsson, Miranda Wang, Mae Jemilson e Alba Colon. Do curso de engenharia de 

controle e automação, foram entrevistadas Grace Hooper, Karen Spärck Jones, Valentina 

Tereshkova e Ada Lovelace. E do curso de engenharia elétrica, participaram Hertha Ayrton e 

Edith Clarke. O Quadro 5 sintetiza a relação entre entrevistadas, seus cursos de origem e 

período de ingresso. Em seguida, é realizada uma breve descrição das características 

sociodemográficas e educacionais de suas famílias. 

 

Quadro 5  

Estudantes entrevistadas, cursos de origem e período de ingresso 

Nome das Estudantes 
Entrevistadas 

Curso de Origem Ano e  
Período de Ingresso 

Grace Hooper Engenharia de Controle e Automação 2014.2 
Karen Spärck Jones Engenharia de Controle e Automação 2014.2 
Valentina Tereshkova  Engenharia de Controle e Automação 2015.2 
Ada Lovelace Engenharia de Controle e Automação 2017.1 
Hertha Ayrton Engenharia Elétrica 2015.1 
Edith Clarke Engenharia Elétrica 2017.1 
Aprille Ericsson Engenharia Mecânica 2014.2 
Mae Jemilson Engenharia Mecânica 2015.1 
Miranda Wang  Engenharia Mecânica 2015.2 
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Alba Colon Engenharia Mecânica 2016.1 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Aprille é catarinense, tem 22 anos, cursa as últimas fases de engenharia mecânica e 

atualmente mora com os amigos no bairro universitário. A mãe é graduada em ciência da 

computação e atua como empresária, o pai tem ensino médio completo e também é empresário, 

os pais são divorciados, a mãe é casada e Aprille tem um irmão mais novo graduando na área 

de comunicação na UFSC.  

Miranda tem 22 anos, é natural de Santa Catarina, cursa as últimas fases de engenharia 

mecânica e mora com os pais e o irmão mais novo em Florianópolis. A mãe é dentista com pós-

graduação na sua área de atuação, o pai é empresário pós-graduado em administração de 

empresas, e o irmão está no ensino fundamental.  

Mae também tem 22 anos, se encontra nas últimas fases do curso de engenharia 

mecânica e mora com os pais na cidade de Florianópolis. A mãe é formada em ciência da 

computação, trabalhou como analista de sistemas e atualmente é aposentada. O pai é médico e 

advogado atualmente também é aposentado.  

Natural de Santa Catarina, Alba tem 21 anos e cursa os últimos períodos de engenharia 

mecânica, a mãe estudou até o terceiro ano do ensino médio e é proprietária de uma loja de 

produtos alimentícios, o pai também concluiu esse ciclo da escolarização e é proprietário de 

uma agência de viagens, o irmão cursa relações internacionais e a irmã artes cênicas.  

Também natural de Santa Catarina, Grace tem 29 anos, é graduanda dos últimos 

períodos curso de engenharia de controle e automação e vive com os pais e a irmã em 

Florianópolis. A mãe é administradora de empresas e o pai é funcionário público federal, ambos 

possuem titulações como pós-graduação e atuam em áreas correlatas a suas habilitações 

profissionais.  

Karen tem 22 anos, é técnica em elétrica industrial pelo SENAI, cursa os últimos 

períodos engenharia de controle e automação e reside na região de Florianópolis com os pais. 

A mãe é responsável pela rotina familiar e estudou até o terceiro ano do ensino médio, o pai 

não chegou a concluir essa fase da escolarização e trabalha com eletrônica automotiva.  

Valentina tem 21 anos, está nas últimas fases de engenharia de controle e automação, é 

natural de Santa Catarina e mora com a mãe e um irmão mais velho que necessita de cuidados 

especiais. A mãe é funcionária pública formada em ciências contábeis e o pai, com quem tem 

pouco contato, é engenheiro agrônomo.  
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Ada tem 21 anos, é técnica em eletrônica pelo IFSC, acessou o ensino superior por meio 

da política de reserva de vagas para estudantes provenientes de escola pública, se encontra nos 

períodos intermediários do curso de controle e automação e reside com a família em 

Florianópolis. O pai é contador, a mãe, que não chegou a ingressar no ensino médio, trabalha 

como empregada doméstica, e o irmão está finalizando o ensino médio.  

Hertha tem 22 anos, é técnica em telecomunicações pelo IFSC, reside em Florianópolis 

com os pais e a irmã mais nova, e cursa as últimas fases de engenharia elétrica. Tanto a mãe 

quanto o pai estudaram até a oitava série do ensino fundamental e, mais tarde, por meio de EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), concluíram o ensino médio. Atualmente, a mãe trabalha como 

auxiliar de cozinha e o pai é técnico administrativo em uma empresa da região, sendo Hertha a 

primeira da família a acessar o ensino superior em uma instituição pública através do programa 

de reserva de vagas para estudantes provenientes da escola pública.  

Edith tem 20 anos, é natural de Santa Catarina e cursa as fases intermediárias de 

engenharia elétrica. Tanto a mãe quanto o pai são graduados em medicina veterinária e 

trabalham na área, as irmãs mais novas frequentam o ensino fundamental e médio, e a família 

mora a cerca de 200 quilômetros ao norte de Florianópolis, residindo Edith sozinha na capital 

para estudar.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nessa seção, são apresentados os resultados obtidos a partir dos questionários e das dez 

entrevistas realizadas com as estudantes dos cursos selecionados. Os resultados são 

comunicados em duas etapas. Na primeira, são apresentadas as informações retiradas dos 

questionários em forma de relatório e também em tabelas e gráficos. Excertos das respostas das 

questões discursivas que manifestam a opinião das participantes ou os significados atribuídos 

as experiências são igualmente utilizados na exposição da ocorrência dos temas identificados, 

em consonância com os objetivos específicos sobre o processo de escolha do curso (Tabela 6 e 

Quadro 7), trajetórias escolares e acadêmicas (Tabela 7 e Quadro 8), expectativas de transição 

universidade-trabalho e de carreira (Tabela 8 e Figuras 3 e 4), e das relações de gênero na 

construção da identidade profissional (Quadro 9).  

Em seguida, no que se refere à etapa sobre os estudos de casos, é apresentada uma 

síntese das histórias de vida e de carreira de cada uma das dez estudantes entrevistadas. Nessas 

sínteses, que abarcam em profundidade os sentidos atribuídos pelas participantes às suas 

trajetórias, vivências e projetos de vida de trabalho, são caracterizados os contextos familiares, 

escolares e ocupacionais; as trajetórias de escolha do curso, relações estabelecidas com colegas 

e professores, dificuldades percebidas nos ambientes de formação e trabalho, e as estratégias 

de identificação e de significação assumidas ao longo da graduação.  

Quanto aos resultados, são identificados e discutidos os temas que emergiram do 

conjunto dos relatos. Tendo como base a literatura especializada sobre o acesso e permanência 

de mulheres nas engenharias, são tratadas as trajetórias pregressas de desempenho e preferência 

das estudantes pelas disciplinas de ciências exatas, a participação em atividades científicas e 

tecnológicas anteriores à escolha pelo curso, a percepção de apoio e incentivo dos pais e a 

perspectiva de retorno financeiro pela valorização social da profissão. As experiências no 

ensino superior provenientes do eixo temático que trata das trajetórias acadêmicas abarcam o 

envolvimento em atividades extraclasse e avaliação da relação com colegas e professores, 

incluindo experiências de integração acadêmica e de mediação de grupos de mulheres 

estudantes. Quanto às dificuldades mencionadas, são abordados aspectos do currículo e da 

cultura de discriminação de gênero do setor. A transição para o mercado e a progressão na 

carreira também são pontuadas, bem como as competências e valores que caracterizam os 

estereótipos de gênero associados ao masculino e à profissão, e aqueles valorizados pela 

indústria 4.0 e políticas orientadas para o desenvolvimento sustentável. Assim, a construção da 
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carreira e da identidade profissional são debatidas, e sempre que possível são utilizados excertos 

das unidades de sentido e de contexto que exemplifiquem as declarações das estudantes, 

preservando o ordenamento das informações quanto aos assuntos tratados na entrevista e 

analisados em seu conteúdo (Quadro 6).  

 

4.1 CONSTRUÇÃO DA CARREIRA E IDENTIDADE PROFISSIONAL DAS 
ESTUDANTES DE ENGENHARIA MECÂNICA, ELÉTRICA E DE 
CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA UFSC 

 

4.1.1 Processo de escolha profissional 
 

A partir da análise das características educacionais e do processo de escolha do curso 

(Tabela 6), verificou-se que apenas 36% das respondentes acessaram a universidade por meio 

de políticas de ação afirmativa. Não foi inquirido no instrumento de pesquisa a renda familiar 

ou individual percebida em salários mínimos, mas considerando os critérios adotados pela 

instituição na regulação do acesso a esse nível de ensino, em que 50% das vagas de graduação 

são reservadas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, 

atendendo ainda aspectos de renda, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com 

deficiências, percebeu-se que a maioria das respondentes concluiu o ensino médio 

exclusivamente ou a maior parte em escolas da rede privada de ensino (64%). Com relação ao 

desempenho escolar, a maioria das participantes relata histórico de rendimento escolar elevado 

(50%) ou muito elevado (40%) nas diferentes disciplinas do ensino médio, e mais da metade 

descreve experiências práticas anteriores em aulas experimentais e interativas de laboratórios, 

incluindo participação em visitas técnicas e feiras de ciência e tecnologia ao longo dos anos 

escolares (60%).  

Os dados demonstram que as estudantes, em sua maioria, se encontram matriculadas em 

cursos de primeira escolha (88%), na condição de primeiro contato com a realidade 

universitária e a formação acadêmica. A exceção de uma respondente que no momento se 

encontra cursando a segunda formação (2%), entre as universitárias que afirmaram já ter 

iniciado outros cursos (12%), a maioria ingressou inicialmente em outras engenharias (8%), 

como de petróleo e civil. Verificou-se que entre as que acessaram algum tipo de curso técnico 

em áreas STEM correlatas anteriormente ao ingresso no sistema superior de ensino, todas se 

deram na modalidade de aperfeiçoamento técnico integrado ao ensino médio nos Institutos 
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Federais (IFs) de seus estados de origem (10%), e também Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) (2%).  

Quanto a escolha pela formação, em que as respondentes foram convidadas a discorrer 

acerca dos principais fatores ou aspectos considerados para o ingresso nos cursos-carreiras 

investigados, a análise de conteúdo das justificativas revelou 7 categorias temáticas e um total 

de 90 ocorrências dos elementos temáticos (Quadro 7). Segundo 29 das 50 participantes (58%), 

a decisão pelo curso de engenharia foi descrita como decorrente do “interesse”, “afinidade”, 

“facilidade” ou “gosto” pelas ciências exatas (24,44%), ou ainda mais especificamente pelas 

disciplinas de matemática e física cursadas no ensino fundamental e médio (7,78%). 

Igualmente, a “curiosidade de saber como as coisas funcionam” (6,67%), incluindo a 

possibilidade de trabalhar com atividades relacionadas à tecnologia (6,67%), encontra 

ressonância no “interesse” ou “afinidade” pelo curso de acordo com 12 graduandas (15,56%). 

Nesse sentido, a possibilidade de impactar a sociedade através do incremento de tecnologias 

renováveis e da saúde (2,22%), ou que permitam, de alguma maneira, contribuir para o 

desenvolvimento e bem-estar social (5,56%) é registrada por 7 estudantes (14%). A variedade 

de oportunidades de carreira ou amplitude de atuação profissional percebidas a partir da 

capacitação em engenharia enquanto “uma escolha eclética que poderia levar a diferentes áreas 

na profissão” (excerto retirado da resposta da participante P01) é mencionada por 6 delas (12%). 

A “afinidade” ou o “interesse” pelos conteúdos do curso (5,56%), estrutura física e 

possibilidades de experimentação e aprendizagem relativamente a qualidade do ensino 

oferecido pela IES (2,22%) é sinalizado por 7 alunas. Fatores pessoais autorreferentes como 

“vocação” ou “aptidão” para a engenharia também estão presentes em 5,56% das justificativas. 

A questão do prestígio social a partir da percepção de “valorização profissional” e da avaliação 

positiva da possibilidade de “retorno financeiro” ligados a fatores de natureza socioeconômica 

são citados 6 vezes (6,67%). 

 

Quadro 7  

Categorias, elementos temáticos e frequência da análise de conteúdo temático-categorial dos 
aspectos considerados na escolha do curso-carreira 

Categorias Elementos Temáticos Frequência % 
Fatores relacionados às Interesse pelas ciências exatas 22 24,44% 

disciplinas escolares Preferência pelas disciplinas de    
 matemática e física 7 7,78% 
 Subtotal 29 32,22% 
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Fatores relacionados aos Área de atuação da engenharia 14 15,56% 
interesses profissionais Área de atuação tecnológica 6 6,67% 

 Curiosidade por mecanismos de    
 funcionamento 6 6,67% 
 Subtotal 26 28,89% 

Fatores relacionados ao Amplitude de atuação percebida   
curso e instituição a partir da formação inicial em   

 Engenharia 6 6,67% 
 Interesse pelos conteúdos do curso 5 5,56% 
 Qualidade do ensino e instituição 2 2,22% 
 Subtotal 13 26% 

Fatores relacionados à Bem-estar social 5 5,56% 
responsabilidade ética e  Inovação tecnológica 2 2,22% 

social Subtotal 7 7,78% 
Fatores socioeconômicos Valorização profissional 3 3,33% 

 Retorno financeiro 3 3,33% 
 Subtotal 6 6,67% 

Fatores pessoais Características pessoais 5 5,56% 
Fatores familiares Influência familiar 4 4,44% 

 Total 90 - 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Apesar de apenas 4 das participantes acenarem espontaneamente acerca da “influência 

familiar” como um aspecto relevante para o ingresso nos cursos, vale destacar que 64% 

admitiram ter pais, tios ou primos atuando ou em processo de formação na área, sem contar 

aqueles que gostariam de ter cursado engenharia, mas não o fizeram (36%). Em contrapartida, 

desse montante, tias, primas, mãe e irmã são mencionadas por apenas 12% das respondentes 

entre os familiares que exercem (8%) ou gostariam de exercer a profissão (4%). Nessa 

perspectiva, 68% das participantes disseram já ter tido algum contato com atividades 

relacionadas à engenharia antes do ingresso no curso através de visitas técnicas à locais de 

trabalho, indústrias, palestras, feiras tecnológicas e expositivas e mostras de profissões (Tabela 

6). 

Não menos importante, tendo em vista que o momento da escolha profissional é 

perpassado por inúmeros fatores, como as expectativas e projetos da família, opinião dos pares, 

experiências escolares e oportunidades sinalizadas pelo mercado, verifica-se também as 

percepções das acadêmicas quanto à influência dos pais e de terceiros na escolha da profissão 

(Ambiel, Ferraz, Simões, Silva & Pereira, 2019; Almeida & Magalhães, 2011;Almeida & 

Pinho, 2008; Bardagi & Hutz, 2008; Dias, 1995; Santos, 2005). Com relação ao apoio percebido 

pelos grupos familiares mais restritos à tomada de decisão, de acordo com as estudantes, as 
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mães se mostraram um pouco (12%) ou mais completamente favoráveis (76%) a efetivação dos 

interesses das estudantes pela área científica e tecnológica que as figuras paternas. Os pais, 

apesar de se mostrarem em sua maioria completamente favoráveis ao ingresso das graduandas 

nas engenharias analisadas (58%), certamente também foram caracterizados como mais 

indiferentes (20%) ou mesmo refratários (10%) ao ingresso das jovens nas habilitações 

escolhidas. Os amigos e professores, por seu turno, exerceram uma influência percebida como 

positiva na tomada de decisão das estudantes, se mostrando completamente favoráveis à escolha 

por elas realizadas (70% e 76%, respectivamente). Isso mostra que apenas uma pequena parcela 

dos pais, amigos e professores foi considerada desfavorável (14%) ou completamente 

desfavorável (6%) à incursão das estudantes nos cursos em que se encontram inseridas. 

 

Tabela 6  

Dados relativos às características educacionais e do processo de escolha do curso-carreira 

   Frequência       % 
Rendimento Muito elevado 20 40% 

escolar Elevado 25 50% 
 Médio 5 10% 

Realizou práticas Sim 30 60% 
em C&T na escola Não 20 40% 

Possui curso de  Sim 6 12% 
nível técnico Não 44 88% 

Modalidade de Vestibular concorrência geral da UFSC 34 68% 
ingresso no SiSU/MEC 13 26% 

curso Transferência interna 1 2% 
 Transferência externa 2 4% 
 Beneficiária do Programa de Ações Afirmativas 18 36% 

Evadiu de Sim 6 12% 
outros cursos Não 44 88% 
Possui outra Sim 2 4% 

formação Não 48 96% 
Possui engenheiros  Sim 34 68% 

na família Não  16 32% 
Familiares  Sim 18 36% 

gostariam de Não 32 64% 
cursar engenharia    

Teve contato  Sim 33 66% 
anterior com a área Não 17 34% 

Posição da mãe Completamente favorável 38 76% 
em relação a  Um pouco favorável 6 12% 

escolha Indiferente 4 8% 
profissional Um pouco desfavorável 1 2% 
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 Completamente desfavorável  2 4% 
Posição do pai Completamente favorável 29 58% 
em relação a  Um pouco favorável 6 12% 

escolha Indiferente 10 20% 
profissional Um pouco desfavorável 4 8% 

 Completamente desfavorável  1 2% 
Posição dos  Completamente favoráveis 35 70% 
amigos em Um pouco favoráveis 6 12% 

relação a escolha Indiferentes 7 14% 
profissional Um pouco desfavoráveis 2 4% 

 Completamente desfavoráveis 0 0% 
Posição dos  Completamente favoráveis 38 76% 

professores em Um pouco favoráveis 4 8% 
relação a escolha Indiferentes 8 16% 

profissional Um pouco desfavoráveis 0 0% 
 Completamente desfavoráveis 0 0% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

4.1.2 Trajetória acadêmica 
 

Se tratando das vivências acadêmicas empreendidas (Tabela 7), nota-se que entre as 

atividades extracurriculares mais procuradas pelas estudantes ao longo da formação estão as 

equipes de competição (36%), monitoria ou grupos de estudo (32%), projeto de iniciação 

científica (30%), liga esportiva ou associação atlética acadêmica (20%), centro acadêmico 

(18%) e projetos de extensão (16%). Considerando que a qualidade da integração ou vínculos 

estabelecidos no ensino superior influenciam a permanência ou adesão ao curso (Magalhães, 

2013), bem como a satisfação com as escolhas realizadas pelos alunos (Bardagi, Lassance & 

Paradiso, 2003; Bardagi & Hutz, 2012), observa-se que 68% das participantes classificam, de 

modo geral, como boa (50%) ou muito boa (18%) a relação com colegas e professores, enquanto 

apenas 8% as consideram ruins (6%) ou muito ruins (2%). Na perspectiva de uma avaliação 

pessoal do desempenho acadêmico, 94% as estudantes descrevem seu rendimento como bom 

(56%), razoável (34%) ou muito bom (4%), estando 70% delas satisfeitas com o curso de modo 

geral. 

 

Tabela 7 

Dados relativos às trajetórias acadêmicas 

   Frequência % 
Participação em Equipes de competição 18 36% 

atividades PIC/PIBIC  15 30% 
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extracurriculares Associação atlética acadêmica 10 20% 
 Monitoria 9 18% 
 Centro acadêmico 9 18% 
 Projeto de extensão 8 16% 
 Grupo de estudos 7 14% 
 Estágio não-obrigatório 6 12% 
 Estágio obrigatório 5 10% 
 PET 3 6% 
 EJ 3 6% 
 Intercâmbio 3 6% 

Desempenho  Muito bom 2 4% 
acadêmico Bom 28 56% 

 Razoável 17 34% 
 Ruim 3 6% 

Qualidade da Muito bom 12 24% 
relação com  Bom 26 52% 

colegas Razoável 6 12% 
 Ruim 4 8% 
 Muito ruim 2 4% 

Qualidade da Muito bom 6 12% 
relação com  Bom 24 48% 
professores Razoável 18 26% 

 Ruim 2 4% 
Satisfação com o Completamente satisfeita 3 6% 

curso  Satisfeita 32 64% 
 Indiferente 7 14% 
 Pouco satisfeita 6 12% 
 Muito Insatisfeita 2 4% 

Expressou  Sim 28 56% 
intenção de evadir Não 22 44% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Contudo, no que se refere a intenção de evadir, compreendida pelo interesse 

momentâneo ou recorrente de abandonar ou mudar de curso, mas não necessariamente de 

instituição (Ristoff, 1999; Teixeira & Castro, 2017), os dados demonstram que 28 respondentes 

(56%) já se perceberam em situação de crise com o curso escolhido ou pensaram em efetuar 

uma reescolha profissional (Lehman, 2014). Com o auxílio de modelos de análise sobre evasão 

no ensino superior (Ambiel, 2015; Badargi & Hutz, 2005, 2009; Magalhães, 2013; Matta, 

Lebrão, & Heleno, 2017; Ristoff, 1999; Teixeira & Castro, 2014), e sobretudo nas engenharias 

(Bazzo & Pereira, 2006; Christo, Resende & Kuhn, 2018; Thomaz, Rocha & Neto, 2011; Tonini 

& Pereira, 2018), foram observadas a emergência de 5 categorias temáticas e um total de 37 

ocorrências dos elementos temáticos no conjunto de respostas coerentes com a literatura sobre 

escolha e o desejo de desistir ou mudar de curso (Quadro 8). 
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De acordo com as participantes que assinalaram já ter cogitado mudar de curso, se 

destacam os fatores relacionados ao projeto pedagógico de ensino. Nessa perspectiva, a maioria 

relata “falta de afinidade” com os conteúdos da graduação (13,51%), dificuldade nas disciplinas 

(8,11%), elevado nível de exigência (8,11%), desatualização ou defasagem curricular em razão 

do avanço científico e tecnológico (5,41%), e dificuldades na gestão do tempo (2,70%). Em 

seguida, os fatores atinentes a esfera pessoal-emocional são pontuados no que se refere ao 

comprometimento do bem-estar psicológico, em que “depressão”, “pânico”, “ansiedade”, 

“solidão”, “exaustão” e “cansaço” extenuam o sofrimento experienciado ao longo da formação 

(18,92%). A esse respeito, inclui-se também o estabelecimento de barreiras de carreira em 

algum momento da graduação pela percepção negativa de autoconceito ou autoeficácia 

(13,51%), como observado nos excertos sobre “sentimento de falta de capacidade” (P31), 

“achar que engenharia não era minha área” (P28), e “me questionar se conseguiria ser uma boa 

profissional” (P32) enquanto motivos considerados para um possível abandono do curso.  

No que compete ao desejo pela mobilidade, a incerteza quanto ao curso-carreira 

escolhido é caracterizada pelas estudantes como um sentimento de dúvida acerca da 

especialidade da engenharia cursada (“quis mudar para outra engenharia”, P05, P16, P22, P23) 

(10,81%), ou mesmo da área de atuação escolhida (“mais de uma vez pensei em trocar de área”, 

P04, P43, P19, P20) (10,81%). O entendimento de que a profissão de engenheiro não é tão 

valorizada como as carreiras de medicina e direito, por exemplo, é citada em 2,70% das 

justificativas. Ressalta-se que a percepção de discriminação de gênero e sensação de isolamento 

nos ambientes formativos predominantemente masculinos também foi reportada por 2 

participantes, e os seguintes excertos exemplificam as declarações das estudantes: “sinto falta 

de ter mais mulheres no curso” (P21) e “momentos solitários e preconceito” (P31).  

 

Quadro 8 

Categorias, elementos temáticos e frequência de análise de conteúdo temático-categorial dos 
motivadores para a intensão de evadir 

Categorias Elementos Temáticos Frequência % 
Fatores relacionados ao Falta de afinidade com conteúdos    

programa pedagógico do curriculares 5 13,51% 
curso Dificuldade nas disciplinas 3 8,11% 

 Nível de exigência elevado 3 8,11% 
 Desatualização ou defasagem curricular 2 5,41% 
 Dificuldade na gestão do tempo 1 2,70% 
 Subtotal 14 37,84% 
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Fatores pessoal- Sofrimento e adoecimento mental 7 18,92% 
emocional Percepção negativa de autoconceito e    

 autoeficácia  5 13,51% 
 Subtotal 12 32,43% 

Fatores relacionados ao Incerteza quanto ao curso escolhido 4 10,81% 
curso-carreira Incerteza quanto a área de atuação    

 escolhida 4 10,81% 
 Subtotal 8 21,62% 

Fatores interpessoais Percepção de discriminação de gênero 2 5,21% 
Fatores socioeconômicos Percepção de que a profissão não é   

 valorizada 1 2,70% 
 Total 37 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

4.1.3 Expectativas de carreira 
 

Referente ao projeto de carreira (Tabela 8), especificamente na escolha do curso na 

transição da escola para a universidade, a questão do gênero é pontuada como um fator pouco 

considerado por 78% das respondentes, sendo percebido por 1/5 como uma barreira (20%) ou 

ainda um facilitador (2%). Tendo em vista que a amostra da pesquisa consistiu de estudantes já 

inseridas em cursos superiores nas áreas tecnológicas majoritariamente frequentadas por 

homens, estando muitas delas próximas da diplomação, evidencia-se que esse posicionamento 

é coerente com a tomada de decisão de carreira inicial e a satisfação com o curso. O que chama 

a atenção, porém, é que ao longo das trajetórias acadêmicas, as estudantes passam considerar o 

gênero como um elemento potencialmente dificultador da integração ou adesão ao curso. Nessa 

perspectiva, 40% das participantes apreendem o fato de ser mulher como um dificultador do 

processo formativo, enquanto 60% caracterizarem a questão como indiferente relativamente à 

permanência na graduação. 

Na sequência, quando indagadas sobre os efeitos dos atravessamentos oriundos das 

relações de gênero nas perspectivas de inserção no trabalho e mobilidade futura no mercado da 

engenharia, observa-se uma completa inversão da tendência de respostas registradas até então. 

Se tratando da colocação imediata no mercado e na progressão da carreira como engenheira, o 

fato de as participantes serem mulheres é considerado, em sua maioria, como um dificultador 

ou uma barreira em ambos os cenários analisados (76% e 74%, respectivamente). A inversão 

da tendência verificada a respeito das incursões discursivas de gênero sobre as perspectivas 

futuras de carreira é melhor ilustrada nos esquemas gráficos das Figuras 3 e 4.  
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realizar intercâmbio profissional (74%) ou de aperfeiçoar uma língua estrangeira (48%), 

prosseguir com os estudos por meio de especialização ou mestrado (28%) ou abrir o próprio 

negócio (10%) figuram entre os principais planos de ação na transição universidade-trabalho 

apontados no instrumento com os quais as estudantes identificam-se.  

 

Tabela 8  

Dados da relação gênero e expectativas de carreira na Engenharia 

   Frequência            % 
Ser mulher na Foi um facilitador 1 2% 

escolha do Não teve influência  39 78% 
curso-carreira Foi um dificultador 10 20% 
Ser mulher e É um facilitador 0 0% 

permanência no  Não tem influência  30 60% 
curso É um dificultador 20 40% 

Ser mulher na Será um facilitador 0 0% 
transição  Não terá influência  12 24% 

universidade- Será um dificultador 38 76% 
trabalho    

Ser mulher no Será um facilitador 0 0% 
desenvolvimento Não terá influência  13 26% 

da carreira  Será um dificultador 37 74% 
Planos de ação Atuar como engenheira após a conclusão do curso 45 90% 

de trabalho Realizar intercâmbio profissional 38 76% 
 Realizar intercâmbio para aperfeiçoamento de língua   
 estrangeira 24 48% 
 Prosseguir com os estudos por meio de especialização   
 ou mestrado 14 28% 
 Abrir o próprio negócio 10 20% 
 Iniciar outra graduação 9 18% 
 Prestar concurso público 7 14% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

4.1.4 Estereótipos de gênero e identidade profissional 
 

Em vista disso, ao serem indagadas acerca dos sentidos de ser mulher (identidade de 

gênero) e cursar engenharia (identidade profissional), a análise de conteúdo das justificativas 

revelou 2 categorias temáticas e um total de 66 ocorrências dos elementos temáticos (Quadro 

9). Enquanto para uma pequena parcela o fato de ser mulher e cursar engenharia no CTC é 

“indiferente” (12,12%), haja vista que “hoje em dia já é muito mais comum” (P15), 

desconsiderando qualquer tipo de discriminação relativamente ao gênero, para a maioria das 



 

 
 

119 

respondentes o acesso e a permanência nas habilitações escolhidas implica, muitas vezes, na 

experimentação de situações consideradas “pouco confortáveis” ou “inconvenientes” (54,55%).  

No sentido da distinção exercida pelos pares, 31,82% das estudantes alega que, “apesar 

de hoje as coisas estarem mudando”, ser uma mulher no curso de engenharia ainda significa 

“ser um estudante que é olhado diferente pelos colegas do curso” (P33). Quando não, é “ter que 

aguentar comentários e algumas situações inconvenientes” (P41), como “ouvir piadas sem 

graça por serem machistas” (P20), “inclusive de professor”, (P30). Por esse motivo, muitas 

encaram como “um grande desafio” (P43) a socialização e adesão ao curso, o que exige “muita 

persistência e coragem” (P26), haja vista que em função das “dificuldades enfrentadas devido 

aos estereótipos de gênero” (P49), “acaba sendo bastante solitário em alguns momentos" (P31). 

Além da alteridade praticada pelos pares no curso e dos efeitos da demarcação percebida 

relativamente a identidade de gênero, incluindo práticas discriminatórias como as mencionadas, 

um outro ponto assinalado faz referência à sensação de desvalorização do desempenho em 

atividades e disciplinas. Em razão da existência de uma suposta incongruência entre habilidades 

matemáticas, competências técnicas exigidas pelo curso e os atributos associados a 

feminilidade, que refletem estereótipos negativos sobre as habilidades científicas das mulheres, 

segundo uma participante, “em alguns momentos e em algumas situações nos sentimos 

obrigadas a provar nossa capacidade” (P31), o que requer “esforço dobrado” (P34). Outra 

analisa que “por eu ser menina, esperam que eu seja ótima, tenha um desempenho excelente” 

(P9). Há ainda as que alegam se sentirem impelidas a demonstrar ou comprovar maior 

rendimento acadêmico que os pares para terem seu desempenho reconhecido e assim minorar 

as barreiras colocadas ao seu gênero no acesso às oportunidades formativas e de identificação 

com a profissão (16,67%).  

Diante disso, a supervalorização de habilidades ou conhecimentos pelos pares também 

implica no investimento de discursos de equalização que localizam as estudantes como 

detentoras de atributos de masculinidade segundo a norma ou a referência a ser seguida na 

esfera da C&T, sinalizada nas alegações do tipo “você parece/é quase um homem” (P32). Por 

isso, para algumas estudantes, ser mulher e cursar engenharia representa também “uma 

oportunidade de mostrar que é a mesma coisa que ser um homem" (P34), como forma de 

assimilação do ponto de referência masculino a partir do qual se desenhou a área.  

Por conseguinte, chama a atenção que em função dos desdobramentos das relações de 

gênero verificadas pelas acadêmicas em suas trajetórias no ensino superior, algumas 
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compartilham de discursos que aludem a antecipação da percepção de discriminação nos 

ambientes de atuação profissional (6,06%). De acordo com duas delas, "sei que minha carreira 

apresentará desafios que meus colegas homens não irão ter” (P17), afinal, "ser uma mulher na 

engenharia, assim como qualquer outra área das ciências exatas, é estar em constante luta por 

igualdade e reconhecimento no meio acadêmico e profissional (mercado)" (P45).  

Em contraposição a percepção de barreiras de carreira decorrente da assimetria 

numérica e simbólica estabelecidas nos domínios da engenharia, ressalta-se que a participação 

de mulheres nos cursos também é admitida como um motivo de “orgulho”, “inovação”, 

“empoderamento”, “avanço” e “mudança” (33,33%). Segundo uma respondente, 

"considerando que há alguns anos as mulheres eram minoria absoluta nas engenharias, estar 

cursando uma é uma satisfação" (P6). Significa, ainda, "evolução na cultura da sociedade, 

abertura gradual de espaço para mulheres em carreiras antes consideradas masculinas" (P40). 

Nessa perspectiva, “mostrar pra outras mulheres que elas também podem apesar do 

preconceito" (P37) estampa uma preocupação relativa à promoção de modelos femininos no 

campo afetivo e na academia. Assim, a questão da representatividade enquanto uma estratégia 

de identificação é lembrada por 6,06% das alunas, à medida que compartilham da ideia de “que 

as próximas a fazerem o mesmo [ingressar em um curso de engenharia] terão mais apoio do 

que eu e as mulheres antes de mim” (P48). 

 

Quadro 9  

Categorias, elementos temáticos e frequência da análise de conteúdo temático-categorial da 
percepção de ser mulher e cursar Engenharia 

Categorias Elementos Temáticos Frequência % 
Percepção de  Discriminação no curso  21 31,82% 

barreiras de carreira Necessidade de provar conhecimentos 11 16,67% 
 Antecipação de barreiras na atuação   
 profissional 4 6,06% 
 Subtotal 36 54,55% 

Sentidos da feminização  Acesso de mulheres à formação em    
da profissão engenharia como conquista social 18 27,27% 

 Negação da discriminação de gênero 8 12,12% 
 Importância de modelos profissionais   
 femininos  4 6,06% 
 Subtotal 30 45,45% 
 Total 66 - 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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4.2 ELAS NA ENGENHARIA: ESTUDOS DE CASO COM AS 10 ESTUDANTES 
SELECIONADAS 

 

4.2.1 Construção da carreira e identidade profissional das estudantes entrevistadas  
 

4.2.1.1 O estudo do caso “Grace”20	
  

Se tratando da trajetória escolar, Grace se descreve como muito boa aluna no ensino 

fundamental e médio, e que devido ao bom rendimento nas diferentes disciplinas, com 

frequência ouvia dos professores e família o que chamou de “aquela pergunta”, referindo-se a 

retórica “vai fazer medicina, né?”. Admite que a possibilidade de seguir carreira na área da 

saúde como médica sempre esteve em seus planos, e que seus pais também demonstravam 

interesse pelo ingresso na profissão, mas que ao finalizar o terceiro ano, o sentimento era de 

que não sabia o caminho a seguir. “Quer dizer”, acrescenta, “o caminho eu já meio que sabia, 

porque já tinha sido ‘condicionada’, né?”, referindo-se ao projeto de carreira vislumbrado pela 

família. Contudo, chegado o momento de realizar a escolha do curso, percebeu que não se sentia 

preparada para concorrer ao vestibular de medicina. Revela que não gostaria de ter a experiência 

de não de não ser aprovada na UFSC, em função da alta expectativa parental acerca de sua 

admissão, e também da declarada inabilidade em lidar com reprovações, tendo em vista o 

histórico marcado por um desempenho escolar de sucesso. Quanto ao processo para ser 

admitida, também receava acabar “perdendo tempo” nos anos de cursinho preparatório para um 

dos cursos mais concorridos do Brasil e então perceber que aquela não era a profissão que 

realmente gostaria de exercer.  

Desse modo, como critério para a primeira escolha profissional, considerou prestar o 

vestibular da UFSC para um curso “similar e mais fácil de passar”, logo, odontologia. “Decidida 

essa escolha, eu escolhi o curso que eu ia fazer na UDESC”, e esclarece: “até final de 2008, era 

                                                
20 Grace Hooper é uma nova iorquina nascida em 1906, considerada a “mãe” da programação computacional por 
ter criado o primeiro software para processamento de dados que convertia a linguagem entendida por humanos em 
inglês para uma linguagem de máquina, possibilitando o desenvolvimento da codificação e da programação 
(Ignotofsky, 2017). Almirante da marinha norte-americana e Ph.D. em matemática pela Universidade de Yale, foi 
precursora do Common Business Oriented Language (COBOL, na sigla em inglês), a primeira linguagem 
corporativa de computador adaptada e utilizada até hoje. Igualmente, é creditada pela invenção do termo "bug do 
computador", na ocasião em que um inseto (em inglês, bug) ficou preso dentro de um computador, sendo o ato de 
removê-lo ou de encontrar e solucionar um defeito em máquinas de computadores identificado 
por debugging (debugar, em português) (Valdés & Rubio, 2018). Além de suas realizações, o legado de Hopper 
inclui incentivar jovens a aprender a programar. O Grace Hopper Celebration of Women in Computing é o maior 
encontro mundial do gênero em C&T e visa impulsionar mulheres a se tornarem parte do mundo da computação 
(Coutinho, 2018). 
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uma prática comum e era possível se matricular em duas faculdades públicas ao mesmo tempo. 

Então eu pensei que se eu passasse pra odontologia na UFSC, eu poderia fazer outro curso na 

UDESC à noite”. Tendo como principal critério para a escolha da graduação na Universidade 

Estadual de Santa Catarina a disponibilidade da formação no contraturno, especificamente no 

período noturno, optou por administração empresarial. Assim, se inscreveu concomitantemente 

para os dois vestibulares, sendo admitida em administração logo após a conclusão do ensino 

médio, e para odontologia no semestre seguinte daquele mesmo ano.  

Quando iniciou a graduação em odontologia, já havia cursado um semestre de 

administração na UDESC. Segundo ela, “a maioria dos colegas de administração fazia dois 

cursos. Tinha gente que fazia engenharia, direito, contabilidade na UFSC. E foi aí que eu tive 

contato de verdade com a engenharia elétrica, de controle e automação, mecânica e produção”. 

Na época, além dos amigos da faculdade, o namorado também cursava engenharia mecânica, e 

revela: “quando eu comecei odonto, eu odiei! Em um mês no curso eu não sabia o que eu queria 

fazer da vida, mas eu sabia que não era aquilo! E dai eu larguei odonto naquele semestre mesmo 

e comecei a pensar na engenharia”. Assim, o interesse pela área foi sendo tomada de sentido. 

Conta que no período escolar, matemática, química e física eram as matérias que mais gostava 

e que tinha melhor rendimento, e que devido a proximidade com tios e primos que atuam na 

área da engenharia civil, esta habilitação não era completamente desconhecida por ela, apesar 

de tampouco lhe suscitar interesse. 

Se tratando da posição parental, conta que o pai se mostrou indiferentes à questão da 

reescolha profissional, mas a mãe, em específico, foi completamente refratária a engenharia, e 

descreve como marcante a reação da progenitora ao ser informada sobre a decisão da filha de 

mudar de curso: “quando eu falei pra minha mãe que ia largar odonto, ela falou: ‘ai, que 

vergonha! Uma filha minha fazendo engenharia! Uma profissão de homem!’”. E analisa: 

“conversando com outras pessoas ela descobriu que engenharia era uma profissão bem 

reconhecida, que poderia ser bem remunerada, então hoje em dia ela adora, mas demorou, sabe? 

No começo foi difícil”.  

Com isso, ingressou em disciplinas isoladas da engenharia de produção na UFSC, “para 

ver se gostava ou se conseguiria fazer”, e concluída a formação em administração, retornou 

como graduada para o curso de engenharia elétrica da UDESC devido a disponibilidade de vaga 

no campus da cidade de Joinville. Após um ano e meio cursando engenharia elétrica, relata 

dificuldades na adaptação à cidade, ao curso e à nova realidade que não incluía o convívio com 
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os amigos e a família. Decidida a abandonar o curso e retornar para Florianópolis, sua cidade 

natal, deparou-se com a necessidade de prestar um novo vestibular, interrogando-se novamente 

sobre qual engenharia seguir. Nessa conjuntura, ressalta que mais consciente de seus interesses 

profissionais, investiu melhor na informação sobre as habilitações ofertadas e as possibilidades 

de carreira. Segundo ela, 

 
 

Li muito, vi vídeo, estudei. Foi aí que eu vi que engenharia de controle e automação 
“casava” um pouquinho de cada engenharia, porque ela via um pouco de mecânica, um 
pouco de elétrica, um pouco de computação, e que dentro disso eu poderia escolher onde 
me especializar, né? Me abriria um leque maior de opções. E assim eu escolhi 
engenharia de controle e automação. Então eu comecei automação já com 24 anos e 
uma das pouquíssimas mulheres do curso.  

 
 
Durante sua trajetória na atual formação em engenharia de controle e automação, conta 

que desenvolveu inúmeras atividades, entre elas grupo de estudos, projeto de iniciação 

científica, projeto de extensão, equipe de competição, atlética esportiva e estágios não 

obrigatórios em empresa automotiva e como analista de dados. A experiência que considera 

mais relevante, porém, foi o período que passou à frente da atlética esportiva. De acordo com a 

estudante,  

 
 

Quando eu entrei na engenharia não tinha nenhuma mulher na atlética, nenhum time 
feminino. Então eu me motivei a montar time, porque eu sempre gostei muito de praticar 
esporte. Eu me juntei com outra menina que tinha mais amizade no curso e começamos 
a participar das reuniões, ir aos treinos. [...] Então a atlética foi a experiência que mais 
gostei pelo prazer de ver resultado, esse retorno do curso, das meninas se envolvendo, 
e também pelo fato de trabalhar em equipe, né? De desenvolver esse tipo de habilidade 
nas pessoas. Com isso, eu fiquei na atlética quase que minha graduação inteira. 
 
  
Se tratando das relações interpessoais estabelecidas, a participação na atlética 

possibilitou um melhor envolvimento não apenas com o curso, mas também com os colegas e 

professores. Tanto a relação com os colegas de faculdade e de estágio realizado fora da 

universidade é descrita, de forma geral, como uma relação “legal”. Segundo ela, “tanto nas 

empresas quanto no laboratório [de pesquisa do curso] eu trabalhei na maioria com homens, e 

era bem tranquilo, consigo ter uma relação legal com todo mundo, mas acho que é muito pessoal 

também”.  
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A respeito de ainda ser uma das poucas mulheres em controle e automação, relembra 

que sua turma contou com um “recorde” de alunas ingressantes – cinco, no total -, sendo a 

média do curso até então de apenas quatro por período, sem desconsiderar aqueles em que não 

houveram matrículas femininas. Diante disso, chama a atenção para a ausência de mulheres 

sobretudo no corpo docente, haja vista que o departamento do curso de engenharia de controle 

e automação nunca contou com uma mulher na qualidade de professora efetiva. Para ela, o 

motivo da pouca procura feminina pela área se deve tanto a socialização de gênero na infância 

e adolescência, quanto a falta de informação sobre as possibilidades de atuação no mercado da 

tecnologia no momento de transição escola-universidade. Nas suas palavras, 

 
 

O direcionamento que a gente recebe, assim, na escola, na vida, não desperta a 
curiosidade das meninas pra esse lado da tecnologia. Pois as meninas não são criadas 
para serem engenheiras, cientistas. Ainda são muito incentivadas mesmo que de forma 
inconsciente, pelas pessoas a sua volta e pela sociedade, a seguirem profissões mais 
“femininas”. [...] Eu, por exemplo, não tive ninguém que me dissesse: “porque tu não 
olha as engenharias?”. Faltou um “meio de campo”. E eu não tive nenhuma colega na 
época do ensino médio que tenha ido pra área de exatas também. Além, talvez haja 
pouco acesso à informação, principalmente sobre o curso de controle e automação. 
 
 
Com isso, ser mulher e cursar engenharia, para ela, significa ser “forte e diferente”, 

“primeiro, porque a escolha por esse curso já não é uma escolha tão simples - até pros meninos 

-, e cursar é uma coisa difícil, porque não tem mulheres, [...] então é preciso ser forte, resistente, 

pra aguentar estudar e se acostumar com o ambiente”. Ambiente cujas piadas “machistas e de 

mau gosto” ainda são recorrentes e incentivadas pelos professores em sala de aula, sendo o 

gênero concebido por ela como um dificultador na adesão ao curso.  

Além disso, cita perceber um tratamento diferenciado por parte dos professores no 

tocante aos comportamentos em sala, já tendo sido interpelada sobre sua presença em aula (“tu 

nem prestou atenção na minha aula hoje”), atrasos (“por que tu chegou atrasada?”) e 

desempenho em atividades (“eu sei que tu não entendeu muito bem esse assunto, como tu foi 

bem na prova?"), e acrescenta: “os professores não fazem ideia de quem seja os 400 meninos 

do curso, mas sabem quem são as 30 mulheres, então acontece uma cobrança que tu não vê 

com os meninos porque eles nem sabem quem são”.  
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Quanto a políticas admissionais das empresas do setor, também demonstra preocupação 

e tece críticas a cultura de algumas organizações de autorizar a contratação apenas de 

profissionais homens. No entanto, se diz otimista com o cenário de um modo geral, e analisa:  

 
 

Existe muito o estereótipo do engenheiro “nerd”, bom só com números e coisas do 
gênero, né? Mas eu acho que ta mudando bastante o perfil, e que a característica mais 
valorizada daqui pra frente vai ser a habilidade de saber ser versátil e lidar com pessoas 
também, então acho bem importante saber trabalhar em equipe, além de conhecer um 
pouquinho de todas as áreas da engenharia. [...] Então acho que a engenharia precisa 
passar por uma modernização ou reformulação; ela precisa, talvez, ser mais acessível às 
pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver nesse 
meio, é mais gente pra fazer diferença. [...] Então pra tudo isso é necessário que as 
mulheres estejam participando. 

 
 

Em termos de carreira, descreve o desejo de se especializar no segmento de sistemas de 

informação, análise de dados, programação ou desenvolvimento de software, por considerar 

esses campos de atuação promissores e com os quais se identifica. Tanto que no próximo 

semestre irá realizar o estágio obrigatório do último ano da formação em uma empresa de 

engenharia e software localizada no estado de São Paulo, para onde se mudará com o namorado, 

e finaliza: “a empresa que eu vou entrar, acho que é uma empresa com a cabeça bem mais 

moderna, e eu espero que seja um fator indiferente o fato de eu ser mulher daqui pra frente, mas 

eu sei que é difícil”.  

 

4.2.1.2 O estudo do caso “Hertha”21 

 

Hertha conta que a época de seu ensino médio procurou o Instituto Federal de Santa 

Catarina, unidade de São José, em razão da qualidade do ensino. Quando ingressou em 

telecomunicações integrado ao currículo formal, não sabia direito no que consistia o curso, mas 

                                                
21 Hertha Ayrton foi uma engenheira, matemática e inventora nascida na Inglaterra de 1854. Em Cambridge, 
estudou matemática e física, porém, na condição de ouvinte, pois a universidade não concebia titulações a 
mulheres. Em 1881 conseguiu o bacharelado em ciências pela Universidade de Londres, e na década de 1890, 
juntamente com seu marido, inventou uma tecnologia de iluminação limpa e silenciosa como alternativa aos arcos 
elétricos que piscavam e sibilavam. Hertha foi pioneira na publicação de artigos e no ensino sobre eletricidade, e 
surpreendia a todos por suas habilidades com equipamentos aparentemente perigosos para uma mulher. Também 
foi a primeira pesquisadora membro da American Institute of Eletrical Engineers (AIEE) homenageada com uma 
medalha pela Royal Society em reconhecimento ao conjunto de sua obra. Sufragista e amiga de Marie Curie, 
reivindicou o reconhecimento das mulheres na ciência a partir da autenticidade de suas publicações, e utilizou-se 
de sua influência para protestar pelo direito das mulheres ao voto (Ignotofsky, 2017). 
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uma vez aprovada na seleção que oportunizaria a conclusão da sua formação básica na 

instituição, decidiu matricular-se. Concluído o curso técnico com bom rendimento na maioria 

das disciplinas, optou por seguir carreira na área, pela familiaridade com os conteúdos 

lecionados e o contato com professores com formação em engenharia elétrica. Segundo ela,  

 
 

Eu gostava da maioria das matérias do técnico integrado, meus professores eram 
formados em engenharia elétrica e às vezes comentavam com a gente que fizeram 
elétrica e resolveram ser professores, e eu achava muito legal, e como não tinha outras 
ideias ou alguma coisa que eu pensasse que tivesse “nascido” praquilo, decidi fazer 
engenharia elétrica também. 

 
 

Assim, prestou o vestibular para o curso na UFSC e Unisul pela ACAFE, além de 

engenharia de telecomunicação no próprio IFSC e administração empresarial na UDESC, sendo 

aprovada em todos, com exceção da UFSC. Enquanto se preparava para o retorno ao campus 

do IFSC de São José em consideração da gratuidade do ensino, foi chamada para engenharia 

elétrica na UFSC, e ponderou: “é universidade federal, né?. Tudo bem que o IFSC também, 

mas é diferente! Daí, claro, eu vim pra cá!”. Quanto a família, Hertha lembra que os pais 

apoiaram a escolha por elétrica porque “tinha a ver” com o que ela fazia no IFSC, e que ficaram 

muito felizes com a sua admissão em uma universidade pública federal. “Os meus pais não têm 

faculdade, então em casa ninguém nunca falou: ‘você deveria fazer tal coisa’, não tinha uma 

pressão”. Porém, avalia que se optasse por algum curso de menor prestígio ou perspectiva de 

retorno financeiro, a exemplo de carreiras da área de humanas, dificilmente contaria com o 

mesmo apoio. 

Se tratando da trajetória acadêmica, cita as principais dificuldades que teve na 

universidade. Relaciona os períodos sem professores no ensino médio às reprovações nos 

primeiros ciclos do núcleo básico das engenharias, especificamente nas matérias de cálculo e 

física. Fala também da consequente queda no seu índice de rendimento acadêmico em razão 

das retenções acumuladas e do não-cumprimento de pré-requisitos como um empecilho para o 

ingresso em projetos de pesquisa e extensão. Outro ponto levantado é a dificuldade de buscar 

informação acerca de projetos e processos seletivos dentro e fora da universidade, e de conciliar 

os horários de aula em regime integral com as vagas de estágio oferecidas pelas empresas da 

região. 
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No curso, qualifica como boa a relação com os professores, e justifica: “normalmente 

me adapto ao jeito deles, porque tem muita gente diferente dando aula, então eu acho que o 

IFSC tenha me ajudado nisso”. Com os colegas, “no sentido de tratamento, é ok”, e explica que 

pelas turmas serem bastante rotativas, sobretudo após a quarta fase, frequentemente acaba 

realizando trabalhos em grupo ou integrando duplas de laboratório com diferentes pessoas, mas 

que nunca teve problemas quanto a isso, mesmo na condição de única menina da turma. “Pra 

mim é tranquilo até, eu acho que poderia ser muito pior”, admite. A única questão que às vezes 

a incomoda, porém, é quando sua dupla ou o grupo procura explicar o que deve ser feito na 

atividade mesmo ela não demonstrando dúvida ou solicitando auxílio, e exemplifica: 

 
 

Tem vezes que tu vai fazer alguma coisa e a pessoa quer te ensinar como se tu, por 
algum motivo, soubesse menos ou precisasse ser lembrada de alguma coisa que tu já 
sabe, sendo que, às vezes, sei até melhor que eles, quando é algo que eu já fazia no IFSC 
e tenho mais experiência, por exemplo, ou por eu já ter feito a matéria antes, e tu vê que 
não é assim com outras pessoas. E isso já notei com professor também, mas é claro que 
com professor não vou falar nada, só que é sempre chato quando acontece. 

 
 

Por isso, sempre que possível, diz preferir realizar atividades com uma amiga com a 

qual tem mais proximidade. Assim, conta que desde o início do curso ambas procuraram se 

matricular nas mesmas disciplinas para permanecerem juntas nas turmas, e admite que um dos 

receios que tinha ao ingressar na elétrica era o de vir a se sentir sozinha, mas que felizmente 

além dela entraram também outras sete meninas, sendo oito o maior número de mulheres 

ingressantes em uma turma de 50 alunos - tendência que não se repetiu nos períodos seguintes, 

sem contar a evasão. As que permanecem, participam do grupo de Whatsapp reservado às 

mulheres do curso, que inclui também pós-graduandas. De acordo com Hertha, “todas as 

meninas que entram no curso são adicionadas depois da reunião das meninas que é feita no 

começo do semestre, na semana do trote. Claro que não vai todo mundo, mas é bem legal, 

porque aí a gente já se conhece”. Com relação a baixa taxa de incursão feminina na engenharia 

elétrica, ressalta:  

 
 

Eu acho que a gente não é levada pra isso, de ser incentivada na infância. [...] Eu gostava 
de matemática e sempre participei das Olimpíadas de Matemática, mas eu não vejo 
muito incentivo pras meninas gostarem de matemática, falarem sobre tecnologia desde 
cedo, coisas assim. [...] Então eu acho que isso da engenharia ser vista como uma 
profissão muito masculina ainda é uma coisa que atrapalha tu a querer fazer, porque tu 
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vai ter o medo de não se encaixar. Então conforme a gente for ocupando os espaços, a 
gente vai mostrando que engenharia não é uma coisa masculina, e vai ter mais meninas 
querendo fazer, porque é uma coisa que as meninas querem fazer também, não é? Se 
não quisessem, a gente não tava aqui! 

 
 
Pensando na carreira, sinaliza que não gostaria de trabalhar em atividades manutenção 

de equipamentos de alta tensão devido aos riscos, demonstrando maior inclinação para a área 

da gestão de projetos e também atividade docente. No departamento do curso de engenharia do 

conhecimento, já frequentou cadeiras em disciplinas de inovação e empreendedorismo. Reflete 

que se tivesse tido mais informação acerca dos currículos e possibilidades de atuação de outras 

habilitações em engenharia antes de optar pela elétrica, consideraria as formações em produção 

civil, produção elétrica ou produção eletrônica, tendo em vista que para além da formação 

técnica, compreende como imprescindível saber lidar com processos e pessoas. “Porque a 

gestão, eu penso, seria o caso de tu estar responsável por um projeto ou equipe, então acho que 

é muito importante que tu tenha habilidades além do conhecimento técnico da engenharia, como 

uma boa comunicação”.  

Com relação as expectativas de inserção no mercado, acredita que ainda exista uma 

ideia equivocada sobre as habilidades e competências profissionais da mulher engenheira, no 

sentido de ser considerada “menos capaz” ou “emocional demais” para o trabalho. O baixo 

número de mulheres atuando no mercado da engenharia elétrica é apontado por ela como um 

indicativo da dificuldade em conseguir uma colocação se comparado aos profissionais homens. 

Ressalta, porém, que a “mentalidade” das pessoas tem mudado muito, e que espera estar errada 

quanto a práticas discriminatórias na área que pretende seguir. Para o próximo semestre, como 

plano de ação pretende se candidatar para a vaga de estágio em uma grande empresa do setor 

de telecomunicações em Florianópolis, ou prestar o concurso da empresa de distribuição de 

energia elétrica da cidade para o cargo de técnico em telecomunicação, e não descarta a 

possibilidade de trancar a graduação para realizar os estágios obrigatórios e o TCC, adiando, 

com isso, sua titulação. 

 

4.2.1.3 O estudo do Caso “Aprille”22 

                                                
22 Nascida e criada no Brooklyn na década de 1970, Aprille Ericsson foi a primeira mulher afro-americana doutora 
em engenharia mecânica pela Universidade de Howard, e a primeira doutora afro-americana a atuar como 
engenheira no Goddard Space Flight Center, o centro de pesquisas espaciais da NASA. A maior parte de sua 
carreira foi passada no Goddard Space Flight Center liderando iniciativas espaciais como a Tropical Rain 



 

 
 

129 

 

Sobre a escolha do curso, Aprille recorda que o ingresso na engenharia foi uma decisão 

bastante fácil para ela. Excelente aluna no colegial, sempre teve afinidade com as disciplinas 

de exatas e também de humanas, mas que a curiosidade acerca dos mecanismos de 

funcionamento e o desejo de um maior entendimento dos processos e fenômenos acabaram 

despertando o interesse pelo campo da ciência e tecnologia e, mais especificamente, das 

engenharias. Se tratando da habilitação em engenharia, porém, alega que a escolha foi um pouco 

mais difícil. Conta que sua mãe queria que ela ingressasse em engenharia civil devido ao 

trabalho do marido em uma construtora e a possibilidade de ser empregada por indicação na 

empresa. No entanto, entre suas opções na época constavam engenharia de materiais, 

engenharia de produção mecânica e engenharia mecânica. Engenharia de produção mecânica 

lhe atraía dada a ênfase em gestão de produção. Contudo, com uma carga horária mais elevada 

que o curso de engenharia mecânica, acabou optando por esta tendo em vista que poderia 

posteriormente vir a se especializar em gestão ou outra área de atuação correlata, além de se 

tratar de um curso mais tradicional, de maior prestígio entre as opções cogitadas, e também 

considerado o melhor do CTC. Assim, admite que além da possibilidade de retorno financeiro, 

talvez esse tenha sido o principal motivo pelo qual optou pela mecânica: “me senti desafiada, 

já que eu tinha que tirar uma nota muito boa pra passar no vestibular, por ser considerado o 

melhor curso do CTC aqui da UFSC, e eu queria fazer o melhor curso”. Com relação a família, 

revela que os pais foram completamente favoráveis ao seu ingresso no curso, pois “na visão 

deles, engenharia pode dar dinheiro, então ‘tudo bem, ela ta encaminhada’, [...] e o prestígio 

social é uma coisa que é ainda intrínseca na sociedade, né?”.  

Durante sua trajetória na universidade, se envolveu em diversas atividades extraclasse, 

como centro acadêmico, monitoria, iniciação cientifica, atlética esportiva, projeto de extensão, 

disciplinas optativas e estágio obrigatório e não obrigatório. No centro acadêmico, ressalta a 

importância de se engajar em responsabilidades voluntárias; na monitoria, discorre sobre o 

compartilhamento de conhecimento; no estágio em empresa privada, conta que aprendeu sobre 

                                                
Measuring Mission, que ajudou a observar os efeitos dos ciclos climáticos como o El Niño e La Niña, a fim de 
correlacionar sua atividade com produtividade na agricultura, e a missão Atlas ICESat-2 de medições dos mantos 
de gelo da Groenlândia e Antártica e o impacto de suas mudanças no aquecimento global. É igualmente conhecida 
por seu trabalho para tornar os campos STEM mais diversificados e inclusivos para todos, apoiando iniciativas 
que estimulem o interesse de minorias e mulheres nas disciplinas de matemática, ciências e engenharia (Garner, 
2016).  
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gestão; e nos laboratórios, evidencia a possibilidade de aplicação dos conhecimentos 

apreendidos em sala de aula, sendo essa a experiência da qual mais gostou.  

 
 

Querendo ou não, ali no curso, o começo é muito teórico e abrangente, você só vai cursar 
matérias realmente voltadas pro seu curso bem depois, a partir da sexta fase. Então nos 
laboratórios você pode aplicar os conhecimentos, realmente “botar a mão na massa”. 
[...] Por isso as experiências que tive nos laboratórios eu acho que foram as mais 
enriquecedoras pra mim, profissionalmente falando. 

 
 

De maneira geral, qualifica a relação com os colegas como “tranquila”; descreve os 

amigos como “pessoas muito abertas, legais mesmo”, e que está “acostumada” com a 

predominância masculina em sala de aula. Diante disso, relembra que sua turma, em 

comparação com as anteriores, contou com um número significativo de mulheres ingressantes 

- “éramos nove” -, mas que houveram desistências. Segundo ela, permanecer no curso exige 

“psicológico pra aguentar o ambiente da engenharia, [...] dos professores fazendo piada, os 

caras, a competição, o que é muito chato mesmo”, sendo a “parte psicológica” uma das 

dificuldades enfrentadas pelas graduandas.  

Quanto a isso, revela nunca ter se sentido constrangida pelos colegas, porém, considera 

problemático quando algum professor faz “colocações do tipo machista, ou às vezes racista em 

sala de aula”, porque “os caras riem e ninguém fala nada”, com medo de represália. Frisa ainda 

que com exceção de uma professora, todos os docentes do curso são homens, e que a pouca 

participação e progressão feminina nesse mercado se deve aos estereótipos de gênero e a falta 

de incentivo para que meninas se interessem por ciência e tecnologia, além da predileção a 

alocação de profissionais homens nas diferentes ocupações na área à medida que o fator gênero 

enquanto sinônimo de mulher implica necessariamente em maiores exigências para a 

contratação, independente do setor de atuação. Assim, se diz “desconfortável” com o cenário 

atual da engenharia, sobretudo sendo uma mulher jovem ingressando nesse meio, e que hoje, 

ao final do curso, muitas das opções de maior prestígio e retorno financeiro valorizadas pelos 

colegas sequer constam entre seus planos para o futuro.  

Como projeto de carreira, explicita que as características do ambiente de trabalho 

exercem influência sobre suas preferências ocupacionais, e que apesar de a formação capacitar 

para a atuação na indústria, gostaria de atuar na área da sustentabilidade ou da gestão em 

engenharia, especificamente em “empresas voltadas para a zona criativa”, elencando entre suas 
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opções o setor de energias limpas e o de projetos com foco na “produção e consumo 

consciente”. Como plano de ação, pretende concorrer a uma vaga de estágio em engenharia em 

uma multinacional, visando o intercâmbio profissional fora do país. De acordo com ela, essa é 

uma área em expansão sobretudo no exterior, e diferente da indústria convencional, tem se 

mostrado mais receptiva à diversidade em razão da valorização de habilidades como 

criatividade para inovação e competitividade, e acrescenta: 

 
 

A gente ta caminhando pra um mundo com a mente mais aberta pra diferentes 
possibilidades, e com uma mente mais aberta você consegue pensar em coisas 
diferentes, e consegue resolver problemas que antes não conseguia. E isso é o trabalho 
de um engenheiro: resolver problemas.  
 

 
A respeito dos estereótipos que demarcam a identidade do profissional, acredita que o 

engenheiro sempre foi visto por sua competência técnica e analítica, mas que tem se tornado 

imprescindível para o trabalho a capacidade de se relacionar, questionar, orientar e tomar 

decisões. Por isso, ressalta a importância de desenvolver as chamadas “soft skills”, ou “essas 

outras partes de ser engenheira que o currículo do curso não oportuniza”, mas que a vivência 

acadêmica sim, se referindo as diversas possibilidades de atividades formativas extraclasse 

existentes na UFSC, mas raras nas instituições de ensino privadas. Com isso, considera que o 

perfil do profissional da área tem mudado, mesmo que muito lentamente, e que apesar dos 

aspectos contraproducentes do processo formativo, como os efeitos da cultura e da socialização 

profissional baseada na predominância masculina do corpo docente e discente, se diz satisfeita 

com a escolha realizada, e finaliza:  

 
 
No geral, eu me sinto satisfeita com a Engenharia, mas não totalmente com o curso, 
porque infelizmente, na [graduação de] Engenharia, a gente tem que aturar muitos 
professores homens e mais de idade, né, idosos – tipo, eu só tenho uma professora 
mulher -; mas sim, estou satisfeita, porque o curso me entregou exatamente o que eu 
queria, que era uma formação mais compreensiva do mundo, dos fenômenos e dos 
processos, e o ambiente da faculdade me ensinou coisas que a mecânica não.  
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4.2.1.4 O estudo do caso “Valentina”23 

 

Na escola, conta que sempre teve facilidade em ciências exatas, sendo física e 

matemática suas matérias preferidas, mas que “aprendeu a gostar” de química também devido 

as aulas de laboratório. Ainda criança, se diz fascinada por aviões e viajar, o que mais tarde 

veio a se traduzir na identificação com a área aeronáutica em engenharia. Se tratando do curso 

de graduação, conta que a mãe sempre a apoiou em sua escolha, e que sua única exigência era 

que Valentina se formasse no ensino superior, independente da carreira que optasse por seguir.  

Durante a trajetória na academia, participou da atlética esportiva por dois anos e 

integrou um laboratório com alunos de mestrado e doutorado por mais dois anos na modalidade 

de iniciação científica. Na atlética, ocupou cargos de gestão e liderança, aprendendo a 

coordenar equipes e gerenciar processos. No laboratório, trabalhou em pesquisas de pós-

graduação e classifica a relação com os colegas como boa. Também ressalta a importância desta 

experiência para a melhoria da qualidade da relação com professores e orientadores de estágio. 

Segundo ela, “trabalhando no laboratório percebi como é importante conhecer mais os 

professores do curso, pois querendo ou não, eles estão lá pra te ensinar a ser engenheiro”. 

Entretanto, a proximidade com os colegas do programa de pós-graduação e o fato de ser a única 

mulher no laboratório de pesquisa teve como efeito uma das dificuldades enfrentadas por ela 

no curso. Nesse sentido, conta que, algumas vezes se viu confrontada com “brincadeirinhas” 

acerca das relações estabelecidas nesse ambiente, sendo seu trabalho com alguma frequência 

desvalorizado em razão disso. Outra questão acerca das dificuldades em uma área de formação 

majoritariamente frequentada por homens é referente aos processos seletivos para projetos de 

extensão e estágio, tendo já se sentido preterida em relação aos demais concorrentes, inclusive 

dentro da própria universidade, pelo fato de ser mulher. 

Quanto a baixa incursão feminina na automação, relembra que, com ela, ingressaram 

outras duas meninas, e que apesar da ainda pequena participação, as turmas seguintes contaram 

com um maior número de calouras. “Teve turmas depois de mim que entraram cinco, seis 

                                                
23 Valentina Tereshkova nasceu na União Soviética em 1937. Filha de operários, ela foi a primeira mulher da 
história a ir para o espaço. Quando criança, sonhava viajar pela URSS conduzindo um trem. Ainda jovem, era 
praticante de salto de paraquedas, integrou a liga da juventude do Partido Comunista e participou de um programa 
secreto do Governo Soviético na corrida espacial. Sozinha, orbitou a terra 48 vezes por quase três dias em uma 
nave Voltok VI, estabelecendo o recorde aos 26 anos de idade. As fotos do horizonte espacial que tirou também 
contribuíram para um melhor entendimento da atmosfera. Após, concluiu o doutorado em engenharia e continuou 
a trabalhar no programa de cosmonautas o qual integrou. Ela participou do Comitê Soviético de Mulheres e aos 
82 anos ainda contribui para a política russa em missão de paz (Ignotofsky, 2017). 
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mulheres, de 35 alunos. Não é muito, mas já é mais do que as duas que entraram comigo na 

minha época, um avanço”. Com isso, acredita que o gênero não exerça influência na escolha 

pela automação à medida que considera o curso “muito abrangente e pouco conhecido” pelos 

estudantes do ensino médio. Desse modo, associa o aumento da procura feminina nos últimos 

anos a valorização do mercado de desenvolvimento web e programação, um nicho 

relativamente recente do setor de tecnologia que tem se mostrado mais receptivo à diversidade. 

Na sua opinião,  

 
 

Nas áreas técnicas e mais antigas, como gerenciamento de equipe técnica, direção de 
empresa, eu acho que existe um preconceito maior. Por exemplo, na robótica, eu acho 
que se a mulher quiser trabalhar nesse mercado, ela tem que lutar bastante pra chegar 
lá, porque normalmente a equipe já vai ser mais masculina, e por isso vai demorar mais 
pra aceitar as ideias propostas, mesmo que estejam certas - e isso eu já vejo dentro da 
faculdade, né? [...] Mas se tu trabalha com programação, é mais tranquilo, porque é uma 
coisa mais nova, assim, e eu acho que quanto mais novo o campo de atuação na 
engenharia, mais fácil é essa parte de aceitação. 
 
 
Apesar disso, como projeto de carreira pretende se especializar na área da engenharia 

aeronáutica, tanto que nos próximos semestres realizará o estágio obrigatório em uma empresa 

de aviação no sul da França pelo Programa de Intercâmbio de Estudantes de Graduação por 

Acordo Bilateral da Secretaria de Relações Internacionais da UFSC. Conta que sua atuação 

nessa empresa se dará no gerenciamento e desenvolvimento de produto, e ao mesmo tempo em 

que anseia pela conclusão do curso, mostra preocupação com o futuro da carreira no setor, dada 

a falta de mulheres na área que lhe sirvam de referência. “A área que eu quero, que é a 

aeronáutica, ainda é uma área muito masculina, então é mais difícil ainda, porque você 

consegue emprego mas não sobe na carreira, e eu tenho medo do que vai acontecer”. Acerca da 

visão de mercado em que as oportunidades para as mulheres engenheiras é percebida por ela 

como reduzida, justifica que a própria ausência de docentes lecionando na ECA contribui para 

esse entendimento, pois  

 
 
Querendo ou não, quando a gente ta na faculdade, o exemplo de engenheiro que tu tem 
é dos professores. [...] Então se tivesse alguma professora dando aula, teria a ideia de 
que a gente também poderia estar ali, e não seria tão difundida a noção de que por tu ser 
mulher, vai ser mais difícil de te contratarem, que é algo que fica na nossa cabeça.  
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Para lidar com a assimetria de gênero no mercado da engenharia, Valentina menciona a 

necessidade de se “sobressair”, considerando que além das competências técnicas requeridas 

para a atuação na automação, às mulheres é exigida uma “maior dedicação”. Por fim, concluído 

o estágio na Europa, revela que pretende conseguir um emprego como engenheira para adquirir 

experiência, independente da área, e que utilizara o período em que ficará no exterior para 

pensar melhor acerca do que deseja fazer e consequentemente se planejar.  

 

4.2.1.5 O estudo do caso “Miranda”24 

 

Antes de ingressar na UFSC, Miranda morava no Rio de Janeiro com a família. Aluna 

com rendimento escolar bastante elevado nas diferentes disciplinas, durante todo o período 

escolar frequentou instituições privadas, contando com bolsa de estudos em parte do ensino 

médio adquiridas por meio de avaliações periódicas e boas colocações nos rankings dos 

simulados pré-vestibular. Menciona como uma característica marcante de sua trajetória o 

envolvimento com diferentes atividades em C&T, como aulas em laboratório, participação em 

congresso tecnológico, feiras científicas, mostra de profissões e olimpíadas de conhecimento, 

especificamente as Olímpiadas Brasileira de Biologia (OBB) e de Física (OBF). 

Dada a relação com o domínio das exatas, desde cedo já sabia que queria seguir carreira 

nas engenharias. O primeiro contato com a habilitação em mecânica se deu na semana de 

profissões da escola no início do ensino médio, através da exposição do professor do curso da 

UFRJ responsável pelo projeto que constrói carros de corrida de alto desempenho. “Ele mostrou 

pra gente um vídeo da ‘fórmula’ deles, era um carrinho andando, eu nem sabia o que era, mas 

sabia que era o que eu queria”. Porém, por influência de uma professora de matemática a qual 

admirava, também pensou em prestar o vestibular para matemática, mas como não se via 

lecionando “por falta de talento”, desistiu da ideia. Assim, fez as provas para engenharia 

mecânica nas várias instituições do estado do Rio de Janeiro, tendo como foco a UFRJ. No 

                                                
24 Miranda Wang é uma cientista canadense de 26 anos do setor de engenharia e biotecnologia que se interessa 
pelo problema do lixo. Ao fundar a startup BioCellection, no Vale do Silício, levou adiante o desafio planetário 
de buscar soluções pioneiras para as proporções críticas que o problema dos plásticos atingiu. Desde então, 
desenvolveu tecnologias capazes de transformar plásticos sujos, contaminados e não recicláveis, como polietileno, 
em substâncias químicas renováveis e de boa qualidade, com alto valor comercial. Para os próximos anos, ela 
planeja construir uma usina de processamento baseada em um modelo comercial. Se a canadense conseguir 
alcançar seu objetivo de reciclar 45.500 toneladas de resíduos plásticos evitando a emissão de 320.000 toneladas 
de CO₂, um terço do lixo que atualmente asfixia aterros, rios e oceanos poderá ser convertido em uma nova fonte 
de riqueza industrial. 
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entanto, aprovada na UFSC já na primeira tentativa, resolveu matricular-se. Como critério para 

escolha da instituição, discorreu acerca da facilidade de locomoção para frequentar as aulas no 

campus, maior segurança pública e melhor perspectiva de qualidade de vida em comparação ao 

Rio. Em Florianópolis, morou durante o primeiro ano da graduação com amigos. Em seguida, 

os pais e o irmão se mudaram a ilha, onde vivem atualmente. 

Em razão do interesse pela área da sustentabilidade, ao longo da graduação buscou 

integrar projetos que se relacionassem, de alguma forma, com o campo das energias renováveis. 

Assim, frequentou a equipe de competição de barco solar e também um laboratório de pesquisa 

na condição de iniciação científica na área de engenharia de materiais. Caracteriza como 

amigável a relação com os colegas nesses ambientes, indicando a experiência para as colegas 

de curso. Se tratando dos professores, considera alguns “legais” e outros mais “complicados de 

lidar”, sendo uma das dificuldades enfrentada as retenções em disciplinas e a sensação de 

isolamento devido a pouca participação feminina no curso. De acordo com ela, da sua turma 

inicial de sessenta pessoas, ingressaram apenas cinco meninas, havendo uma desistência, e que 

comentários de cunho machista proferidos pelos professores são apreendidos como um 

impeditivo para o ingresso das estudantes nas atividades extraclasse por eles coordenadas, 

repercutindo entre as discentes. 

Com a proximidade da conclusão do curso, esclarece que pretende finalizar as 

disciplinas e o TCC antes de ingressar no estágio obrigatório. Para ela, apesar do campo de 

energias limpas se mostrar promissor, a formação para a atuação na área ainda é bastante 

deficitária, sendo que na UFSC o curso conta com apenas uma cadeira ambiental “por ser 

obrigatório pelo MEC”, assinalada. Assim, revela que pretende realizar seu TCC em um projeto 

que integra conhecimentos da engenharia de materiais e da ecologia, cujo objetivo é investigar 

a possibilidade de substituição do plástico das embalagens por componentes extraídos de algas 

a partir da análise de superfícies, o que tornaria o material mais biodegradável.  

No que se refere a identidade do profissional de engenharia percebida, antes de entrar 

no curso conta que não tinha muita “noção” das competências que seriam trabalhadas na 

formação (“achava que o importante era saber fazer cálculos”), mas que tão importante quanto 

a aplicação das habilidades matemáticas, as experiências na academia mostraram a necessidade 

de desenvolver um pensamento analítico articulado a conhecimentos de outras áreas além da 

mecânica, elétrica ou eletrônica. Nesse sentido, ressalta a pertinência do trabalho realizado em 
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equipe multidisciplinar e a necessidade de aprimoramento dos conhecimentos em programação, 

além de uma boa comunicação e relacionamento interpessoal, e analisa:  

 
 

Também tem muito dessa questão ambiental que por muito tempo não foi levada em 
consideração, mas hoje, por normas, você não pode mais sugerir uma solução que vai 
acabar com os recursos hídricos, por exemplo. Então, eu acho que isso, de você precisar 
ter várias visões diferentes exige que o trabalho seja feito por várias pessoas com 
opiniões diferentes, e o engenheiro não pode ter um pensamento fechado para isso. 
 

 
Questionada acerca dos efeitos da imagem da profissão como muito masculina e seu 

reflexo no interesse das mulheres pela área, considera que o curso permanece pouco atrativo às 

meninas, sobretudo pela falta de estímulo. De acordo com ela, “acho que continua pouco 

atrativo pras meninas por falta de incentivo mesmo. Não vejo pessoas falando ‘seja uma 

engenheira!’, é sempre ‘e a área de saúde?’. Não tem muito essa chamada pra tecnologia”. 

Diante da ausência de modelos profissionais femininos, considera a única professora mulher do 

curso uma importante referência, dada a qualidade de sua didática enquanto docente, a posição 

ocupada por ela no departamento, e a relevância de suas pesquisas para a área, não diminuindo, 

entretanto, a preocupação das alunas com relação ao futuro na carreira. Sobre isso, acredita que 

ainda exista estereótipos acerca das competências das mulheres nas ciências exatas e na 

tecnologia, e que a falta de diversidade em decorrência do preconceito interfere não apenas no 

ingresso de mulheres no curso, mas também no prosseguimento na carreira e no 

desenvolvimento do próprio mercado da engenharia. 

 

4.2.1.6 O estudo do caso “Karen”25 
 

Durante o período escolar, Karen se descreve como uma ótima aluna, de fácil 

aprendizagem e desempenho geral bastante elevado. De acordo com ela, “eu sempre estudei em 

colégio particular, então meus pais metiam aquela pressão pra eu não fazer um curso fácil de 

                                                
25 Karen Spärck Jones foi uma programadora pioneira em ciência da tecnologia. Em 1972, a publicação de seu 
artigo embrionário introduziu o conceito de “frequência inversa de documentos”, que combinava estatística e 
linguística estabelecendo o princípio dos mecanismos de busca e localização de informação como o Google. 
Autodidata em ciência da computação, durante toda sua vida estudou e trabalhou na Unidade de Pesquisa de 
Idiomas da Universidade de Cambridge, tornando-se em 1999 professora em tempo integral no Laboratório de 
Informática da mesma instituição. A frente de seu tempo, influenciou toda uma geração de pesquisadores e sempre 
se preocupou em encorajar o interesse de mulheres na ciência da computação e tecnologia da informação, sendo 
reconhecida pela fala “a computação é importante demais para ser deixada aos homens” (Robertson & Tait, 2007).  
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passar no vestibular”. Em razão da facilidade com o raciocínio lógico, sendo matemática uma 

de suas matérias preferidas, resolveu “dar uma chance” para as exatas. Por influência da tia, 

engenheira pela UFSC, e do pai, que gostaria de ter realizado a formação, se interessou pela 

área tecnológica. Tendo como critério afinidade, considerou as habilitações em engenharia 

elétrica, engenharia de produção e engenharia de controle e automação. Cobrada pela família 

quanto ao curso para o qual se inscreveria, procurou por iniciativa própria a formação de nível 

técnico em aprendizagem em elétrica industrial, oferecida gratuitamente pelo SENAI. Através 

do contato inicial com a disciplina de automação industrial, optou pela carreira em engenharia 

de controle e automação, e com o apoio dos pais, ingressou na universidade de engenharia aos 

16 anos. “Eles gostaram bastante, recebi apoio na hora”.  

Durante sua trajetória na universidade, participou de equipe de competição, atlética 

esportiva, estágio não obrigatório e centro acadêmico. Na equipe de competição, ressalta a 

possibilidade de desenvolver habilidades de gerenciamento de processos e trabalho em equipe 

já nas primeiras fases da graduação. Por sempre ter praticado esportes e considerar muito 

importante a socialização no curso, procurou se engajar em atividades desportivas promovidas 

pela atlética, bem como incentivar outras meninas a também se envolverem. No entanto, 

descreve a experiência no centro acadêmico como a mais significativa para o seu crescimento 

pessoal e profissional, vindo a atuar por muitos anos nesse segmento do movimento estudantil.  

Das dificuldades vivenciadas, cita problemas de adaptação nas primeiras fases em 

função das novas exigências do ensino superior e da falta de prática de estudo no ensino médio. 

A incerteza quanto ao curso escolhido, o rendimento acadêmico insipiente, retenções em 

disciplinas e a permanente intenção de evadir é mencionado como marcante no início de sua 

trajetória acadêmica, principalmente no que diz respeito as expectativas da família. “Já na 

primeira fase reprovei em três matérias, e foi aquele baque porque nunca tinha acontecido 

antes”.  

Com relação aos colegas e professores, conta que sempre teve facilidade em fazer 

amigos, e que no geral se dá muito bem com todos, não recordando de situações em que tenha 

se sentido constrangida de alguma forma. Entretanto, chama a atenção para o alto índice de 

evasão no curso, sobretudo feminina. “A turma depois da minha teve quatro meninas, e hoje só 

uma delas vai se formar, as outras desistiram”. A exemplo de sua experiência pessoal, 

compreende que a mobilidade possa estar relacionada com a dificuldades no avanço dos 

conteúdos entre a segunda e quarta fase, e a falta de “afinidade” com o ambiente 
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predominantemente masculino. Ainda, analisa que assim como algumas alunas não se 

identificam com a programação, cuja cadeira é bastante expressiva na formação, outras se dão 

tão bem que migram para sistemas da informação, demais engenharias com foco em produção, 

e até mesmo administração de empresas. 

Outro ponto abordado por Karen diz respeito a ausência de professoras em sala de aula. 

Segundo ela, ainda que as alunas não demonstrem interesse em seguir carreira na área técnica 

da engenharia, o contato com profissionais mulheres durante a graduação poderia “inspirá-las” 

a considerar outras possibilidades de atuação, entre elas, a docência. Revela que a falta de 

participação feminina no curso já foi tema de debate no centro acadêmico, e que medidas de 

combate à evasão em algum momento possam vir a ser implementadas pela própria instituição, 

haja vista que a questão configura uma preocupação de todos os departamentos de engenharia. 

Se tratando de relações de gênero, embora não considere, no geral, o clima da automação hostil 

para as mulheres, menciona como uma medida comum a prevenção e o combate ao assédio na 

recepção dos calouros no trote integrado, sendo oferecido um apoio maior as alunas recém-

ingressas nesse contexto.  

Questionada sobre o mercado de trabalho, enfatiza que enquanto controle se manteve 

orientada para processos industriais, com a chamada “revolução 4.0”, o foco da automação tem 

se voltado para o setor de negócios e serviços, centralizando a atuação na execução de sistemas 

integrados e da informação. Sendo a cidade de Florianópolis um importante polo tecnológico, 

a oferta de vagas de estágio basicamente tem se concentrado nessas atividades. Com isso, revela 

que após postergar a aprendizagem em programação, precisou “aceitar” que teria de aprender 

a programar se quisesse se empregar na área, e esclarece:  

 
 

No curso a gente tem uma cadeira bem forte em programação, e eu tinha visto alguma 
coisinha no curso do SENAI, mas era uma linguagem e uma aplicação completamente 
distinta. [...] Na segunda fase eu reprovei na matéria, e isso criou um bloqueio enorme 
na minha cabeça. [...] Eu enfiei na minha cabeça que eu não gostava de programação, 
que eu não sabia programar e tranquei toda essa cadeira, mas no laboratório eu precisava 
programar, e aos poucos, com ajuda da mestranda que eu auxiliava e do meu namorado 
que faz ciência da computação, fui percebendo que não é difícil e comecei a me 
interessar mais. [...] Então agora eu “cravei” em informática, porque é um ramo bom 
que eu acabei descobrindo que gosto.  
 
 
No momento, Karen estagia em uma empresa de tecnologia na qual pretende ser 

efetivada após a conclusão do curso, descrevendo como uma grande realização pessoal e 
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profissional a aprovação na seleção para o cargo. Caracteriza como boa a relação com os 

colegas de trabalho, mas também muito diferente das estabelecidas com os da graduação ao 

longo da formação. Nesse sentido, admite que o fato de ser mulher pode ter influenciado a 

forma como foi conduzida sua integração na organização e também na aprendizagem da 

linguagem de programação utilizada na empresa, lamentando as barreiras encontradas na 

adaptação ao curso e a falta de confiança para o desenvolvimento dessa competência nos 

períodos iniciais da formação.  

Para ela, com a evolução das ferramentas de data science, inteligência artificial, 

programação de embarcados e big data, existe a tendência de que as mulheres tenham contato 

com as atividades da computação e sistemas da informação cada vez mais cedo, vindo a se 

interessar e se engajar profissionalmente no setor. E ainda que exista um certo estranhamento 

quanto a participação de mulheres nos cursos de graduação e no mercado da ciência e 

tecnologia, compreende que já não é como no passado. Para ilustrar, faz referência as mudanças 

observadas na configuração das turmas que são retratadas nos corredores do departamento ao 

longo dos anos, e da maior participação do alunado nos debates políticos promovidos dentro e 

fora da universidade, que alteram não apenas a experiência com o curso e questões da 

universidade pública, mas também o perfil do profissional formado pela instituição. 

 

4.2.1.7 O estudo do caso “Mae”26 

 

Aluna exemplar durante todo o período escolar, com acesso a laboratórios, feiras 

científicas e viagens de estudos, Mae conta que quando criança demonstrava interesse em 

diferentes atividades e profissões com as quais tinha algum contato, e que ao longo do ensino 

médio não sabia a profissão que gostaria de seguir. No terceiro ano, em crise com a questão da 

tomada de decisão, voltou-se para a área científica e tecnológica ao acompanhar o pai nas séries 

televisivas como Cosmos, de Carl Sagan, em que pensou: “eu quero fazer isso!”. Com o apoio 

                                                
26 Mae Jemilson foi a primeira mulher afro-americana a ir para o espaço. Nascida no Alabama e crescida em 
Chicado, Jemilson sempre foi incentivada a estudar, se graduando em engenharia química e estudos afro-
americanos pela Universidade de Stanford, e também em medicina pela Universidade Cornell. Antes de inscrever-
se no programa de formação de astronautas da NASA, foi voluntária em um campo de refugiados na África e 
contribui para o desenvolvimento da vacina contra hepatite B. O sonho em ir para o espaço começou na infância, 
influenciada pela atriz negra Nichelle Nichols da série Star Trek. Selecionada para o projeto, em 1992 embarcou 
como especialista em missões no ônibus espacial Endeavour, aos 36 anos. Após, fundou a Jemilson Group Inc. e 
um programa internacional de ciência para crianças chamado “The Earth We Share”. Mae inspira e encoraja os 
jovens a seguir carreiras em ciência e medicina, e tem trabalhado para defender a diversidade de gênero e racial 
nesses ambientes (Ignotofsky, 2017). 
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dos pais, e sobretudo do pai, que apesar de médico como o restante da família, gostaria de ter 

cursado também engenharia, por duas vezes prestou sem sucesso o vestibular no ITA para 

engenharia aeroespacial, e esclarece:  

 
 

É muito difícil! Se eu realmente quisesse, eu teria que fazer aqueles cursinhos 
específicos pro ITA. Então depois da segunda tentativa pensei melhor e decidi escolher 
outro caminho mais próximo da minha realidade, e foi quando vi que mecânica poderia 
ser o caminho para chegar na aeroespacial. [...] A escolha pelo curso foi meio que um 
caminho base, amplo, até porque eu pensei: “vai que eu mudo de ideia?!”. Então eu teria 
outras opções fazendo mecânica que é mais geral que uma engenharia aeroespacial. E 
foi assim, mais ou menos, que eu escolhi o curso.  

 
 

Tendo como critério a facilidade de acesso à UFSC por morar na cidade sede do campus, 

a reconhecida qualidade do ensino como uma das melhores escolas de engenharia do país (“a 

UFSC tem esse status”), e a amplitude de atuação a partir da formação inicial, ela ingressou no 

curso de engenharia mecânica.  

Entre as atividades desenvolvidas ao longo da graduação, estão monitoria, projeto de 

iniciação científica, equipe de competição, estágio não obrigatório e intercâmbio acadêmico de 

um ano na Europa com bolsa de estudos pela CAPES. Na equipe de competição, ressalta que 

aprendeu a trabalhar em equipe e a resolver problemas, além de da oportunidade de estabelecer 

contatos de trabalho e fazer amigos. No estágio não obrigatório, discorre sobre o clima 

descontraído da empresa e da relação com colegas e supervisores. Quanto a monitoria, descreve 

a experiência como extremamente gratificante, devido a boa interação com o professor 

responsável pela disciplina, do dinamismo das atividades realizadas em sala de aula e de seu 

interesse no conteúdo, com o qual deseja continuar trabalhando posteriormente. A iniciação 

científica foi a prática pela qual conta que menos se identificou, e classifica o intercâmbio como 

a melhor e a mais difícil experiência do processo formativo. “Foi bem diferente de tudo o que 

fiz, foi bem interessante, mas também foi muito difícil viver fora, no exterior”.  

No tocante as relações interpessoais, se considera tímida e reservada, mas de fácil 

ambientação, sendo tranquilo o convívio com colegas de faculdade e trabalho. Afirma que, “no 

geral, eu tenho uma galera do curso legal, de sair e tal, e uma das minhas melhores amigas é do 

curso, entrou comigo”. Sobre ser uma das poucas mulheres, analisa que além dela, apenas 

outras seis meninas compunham a turma de 55 alunos com a qual ingressou, e que a exceção 

de uma turma que posteriormente contou com cerca de 10 calouras, ao longo dos últimos anos 
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não percebeu mudança nesse panorama. Para ela, o motivo da pouca incursão feminina na área 

se deve ao senso comum de que a engenharia mecânica se resume a mecânica automotiva e, 

consequentemente, a um ambiente muito masculino. A isso, soma-se como impeditivos para a 

escolha a alta concorrência no vestibular e o elevado nível de exigência da formação.  

De qualquer modo, ressalta que a referência a profissão como masculina não 

representou uma barreira para o seu ingresso, mas que uma das dificuldades enfrentadas nas 

primeiras fases foi a demora para entrar nos assuntos específicos do curso, apontando 

necessidade de melhora do currículo e maior integração entre os ciclos básicos e 

profissionalizantes nos primeiros anos. Para ela, aproximar teoria e prática já nas primeiras 

fases contribuiria para a retenção dos alunos, tendo em vista que o abandono é maior nesse 

período. Ao longo da graduação, menciona o tratamento diferenciado de professores por ser 

única menina da turma – logo, “a princesinha” –, a convivência com as piadas machistas 

proferidas pelos docentes em sala de aula, relativo a repercussão entre os alunos nos demais 

ambientes da universidade, e a possibilidade de represália em caso de objeção. Nesse sentido, 

ameniza a discriminação percebida alegando que “os professores são de uma outra geração, 

uma geração mais machista”, e que o problema maior seria a naturalização da prática entre os 

colegas, sobretudo os recém egressos do ensino médio, que acham “engraçado”, “vão na onda”. 

“Ali na lanchonete do CETEC”, comenta, “se você sentar e prestar atenção, eles estão 

comentando, repetindo o que o professor disse na aula”. Ainda, menciona o sentimento de 

relativização de habilidades e competências devido a sua aparência. Segundo ela,  

 
 

Já passei pelas pessoas se surpreenderem quando eu falo que faço engenharia mecânica 
dizendo que não tem nada a ver comigo por eu ter esse jeito “meiguinha”, me 
subestimarem por eu ser mulher, pra eu tomar cuidado pra não quebrar a unha nem me 
sujar, como se engenharia mecânica fosse apenas graxa. 
 

 
Apesar de perceber uma mudança no comportamento das colegas, no sentido “de se 

impor mais” diante de discursos e práticas discriminatórias, considera o gênero como um 

dificultador no empreendimento futuro da profissão, “no sentido de eu ter um pouco de medo 

de ser subestimada ou discriminada como na graduação”. Conta ser comum veteranas 

orientarem sobre como se vestir ou se comportar em processos seletivos e entrevistas de 

emprego nos ambientes fora da universidade, em que sugerem não usar muita maquiagem, não 

esmaltar as unhas, utilizar o cabelo preso, dentre outras precauções. “Umas coisas, assim, que 
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me da um pouco de receio do mercado de trabalho, tanto que às vezes eu penso: ‘será que eu 

quero entrar numa empresa que me contrata só porque eu vou desleixada? Ou não me contrata 

porque eu to arrumada?’. Me pergunto, mas são coisas que vou esperar pra ver, né?!”, e sinaliza 

que empresas do tipo startup tem se mostrado uma ótima opção de alocação na transição 

universidade-trabalho. Normalmente gerida por pessoas mais jovens, em sua opinião 

apresentaria como vantagem uma política de admissão e socialização mais justa e receptiva à 

diversidade, além de diminuída hierarquização entre empregadores e funcionários. Segundo 

ela, 

 
 

Tem várias pessoas da mecânica que já tem empresa ou trabalha em startup, e eles falam 
que é um clima muito mais legal, que contratam não pela aparência ou gênero, enfim, 
mas se a pessoa é boa. E eu acho que essa nova geração aí de empreendedores, 
empregadores, é a mais promissora, em comparação com as empresas mais antigas, mais 
tradicionais. 
 
 
Também analisa que as competências exigidas do profissional têm mudado à medida 

que é demandado habilidades interpessoais e de gerenciamento para além do domínio técnico, 

incluindo compreensão acerca dos avanços tecnológicos e da aplicação da engenharia em outros 

setores, como o da saúde. Para ela, “o profissional que trabalha com tecnologia vai ser essencial 

para todas as outras áreas, porque se você for parar pra pensar, todas as outras áreas tendem a 

depender da tecnologia de alguma forma”. 

Enquanto projeto de ação, conta que recentemente concluiu um curso de hardware e 

outro de astrofísica, e que também irá se inscrever em disciplinas do curso de engenharia de 

produção, explorando também as áreas de gestão e qualidade. Admite que apesar de reconhecer 

como distante o seu acesso na área aeroespacial desejada, não deixará de aproveitar a 

oportunidade de desenvolver seu TCC na equipe de competição de foguetes no próximo 

semestre, mostrando-se comprometida com seu projeto inicial em meio as possibilidades 

elencadas. 

 

4.2.1.8 O estudo do caso “Alba”27 

 

                                                
27 Nascida em Salamanca, na Espanha, Alba Colon cresceu em Porto Rico. Quando criança, inspirada por Sally 
Ride, sonhava em ser astronauta. Incentivada pelos pais a explorar a ciência, se formou em engenharia mecânica 
na Universidade de Porto Rico. Ainda na faculdade, um professor solicitou sua ajuda em um projeto de carro solar, 
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Durante o período escolar, Alba classifica seu rendimento em matemática e ciências 

como bastante elevado, tendo acessado experimentos em física aplicada através das práticas de 

laboratório e outras atividades integradas. Em razão de não dispor de profissionais em ciência 

e tecnologia na família, seu primeiro contato com as engenharias se deu apenas no ensino médio 

em uma mostra de profissões realizada na escola. Entre as apresentações, conta que professores 

do CTC exibiram os currículos dos cursos e tiraram dúvidas, chamando a atenção de Alba para 

a habilitação em mecânica. Com relação a escolha, considera que a tomada de decisão se deu 

de forma “natural”, haja vista que sempre gostou de montar e desmontar objetos, e não obstante 

as provocações dos colegas sobre a imagem estereotipada da habilitação como muito masculina, 

a partir do segundo ano do ensino médio já se inscreveu para os vestibulares de mecânica, sendo 

aprovada na UFSC imediatamente após a conclusão desse ciclo da formação. 

Durante a graduação, Alba participou de diversas atividades extraclasse, como centro 

acadêmico, equipe de competição, projeto de extensão e iniciação científica. No centro 

acadêmico, auxiliou na organização de eventos integrativos, culturais e formativos, ressaltando 

a importância da experiência na adaptação ao curso e à universidade. No mesmo período, foi 

admitida no processo de seleção da equipe de competição de automobilismo, tendo a 

oportunidade de explorar interesses profissionais através do exercício de diferentes atribuições 

e também desenvolver competências orientadas para a elaboração e execução de projetos 

mecânicos, gestão do conhecimento e desenvolvimento de pessoas. Como efeito do bom 

desempenho durante os três em que permaneceu na equipe, foi convidada por um professor 

vinculado ao projeto a ingressar no projeto de iniciação científica no laboratório de robótica do 

departamento, auxiliando colegas com seu know how em etapas integrativas de fabricação e 

teste de peças e componentes. Antes, comemora a qualidade do protótipo apresentado em um 

projeto de infraestrutura no qual atuou em parceria com docentes do departamento de 

arquitetura, na qualidade de projeto de extensão. 

Referente a relação com colegas e professores, de forma geral considera que se dá bem 

com todos. Das vivências na academia, descreve o período em que integrou a equipe de 

                                                
sendo apresentada à Formula SAE, uma competição de engenharia na qual as equipes projetam protótipos de carros 
de corrida, e promovida a capitã. A inteligência, carisma e experiência adquirida nas competições da Fórmula SAE 
fizeram com que ela se destacasse, sendo admitida na General Motors em 1994 como engenheira de aquisição de 
dados, onde assumiu cargos executivos nos programas NHRA em 1998 e a posição mais alta da NASCAR em 
2001. Como hispânica, mulher e engenheira, Alba enfrentou diferentes barreiras. Colegas e pilotos diziam que ela 
não duraria muito tempo no ambiente extremamente masculino e branco que era a garagem da NASCAR. No 
entanto, Colon não apenas passou 23 anos na General Motors, como também se tornou a primeira mulher e a mais 
admirada do nível superior do automobilismo (James, 2013). 
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competição como o mais gratificante e também o mais desafiador da formação. Segundo ela, 

“apesar dos problemas, a gente era muito unido, passava mais tempo junto que com a própria 

família, e a competição também era muito legal, foi um período muito bom!”. Como 

dificuldades, discorre acerca da pouca participação feminina na equipe, da sensação de ser 

demandada a provar capacidades com maior frequência, da acusação de um colega de equipe 

de ser “emotiva demais” para assumir determinadas responsabilidade e ocupações de destaque 

no grupo, e das expectativas de inserção ocupacional e desenvolvimento de carreira no mercado 

da engenharia. 

Nesse sentido, analisa que mesmo no curso de engenharia mecânica, os projetos que 

tradicionalmente contemplam a produção e manutenção de automóveis assumem como 

característica marcante a baixa participação feminina. De acordo com ela, 

 
 

Eu já cheguei a ser a única menina do time. [...] É engraçado, porque tem equipes de 
competição no CTC que tem a mesma quantidade de homens e mulheres, ou algo muito 
perto disso, e eu não sei exatamente o porque. [...] Talvez por já ter várias mulheres, 
então o ambiente se pareça um pouco mais amigável, ou porque tem uma abordagem 
um pouco mais matemática e menos prática, de graxa, engrenagem. [...] Às vezes é meio 
cultural, pela questão das meninas não brincarem de carrinho quando criança e não 
terem esse interesse depois - eu mesma não sabia nada de carro até entrar ali. 

 
 

Referente as expectativas de transição para o mercado, menciona os constrangimentos 

sofridos com o discurso de um profissional de engenharia durante uma palestra realizada no 

CTC, que ao ser indagado sobre da escassez de mulheres na empresa a qual representava, 

utilizou como justificativa uma suposta “falta de coragem” das mesmas em permanecerem na 

profissão. Diante da experiência, admite que posicionamentos como esse de colegas de 

profissão, apesar de não atingi-la agora, impacta sua perspectiva de atuação, tendo em vista que 

considera “triste saber que um engenheiro que pode influenciar a contratação de pessoas tenha 

esse tipo de pensamento, porque mesmo precisando de estágio, eu já não sei se gostaria de 

trabalhar na empresa dele, por exemplo”. 

Em contrapartida, destaca a emergência de organizações que se preocupam com a 

equidade de gênero na área, fazendo alusão a patrocinadora da competição SAE Brasil que, em 

comemoração pelo dia das mulheres, debateu o tema com as equipes, compostas, em sua 

maioria, por estudantes homens. Segundo ela, “foi muito legal, eu nunca tinha visto uma 

apresentação tão boa sobre o assunto, uma empresa com posicionamento”. Por isso, acredita 
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que as expectativas referentes aos papéis sociais de gênero estejam mudando, mesmo que 

lentamente, e acrescenta: “eu acho que o ideal seria que não houvesse nenhum empecilho 

quanto a pessoa querer ou não fazer um curso de engenharia, como o receio de passar por 

situações desagradáveis, de sofrer assédio, ou de não dar conta porque tem espaço pra todo 

mundo”.  

Se tratando das características que para ela traduzem a imagem do profissional, 

compreende que além das competências técnicas que tipificam a atuação, também tem sido 

demandado certo domínio em habilidades de comunicação e relação interpessoal. Por 

competências técnicas, elenca conhecimento das ferramentas como softwares específicos da 

área, e entendimento dos impactos das ações realizadas e das atividades relacionadas a 

indústria, incluindo processos de fabricação. Referente as competências interpessoais, sinaliza 

clareza e objetividade na comunicação, e habilidades de manejo e tomada de decisão em 

situações de pressão, ressaltando a importância dos cuidados com a saúde mental. Em suas 

palavras: 

 
 

A engenheira que eu quero ser é uma pessoa que consiga ter um raciocínio analítico 
bom e que consiga tratar bem as pessoas, passar o conhecimento que tem, e que também 
saiba equilibrar vida profissional e pessoal, que saiba se divertir, e que goste do que faz 
- esse é um ponto muito importante pra mim. [...] Basicamente comunicação, saber 
ouvir, saber expressar as próprias ideias, ter alguma noção do que gosta de fazer, do que 
acredita, dos seus princípios, do que quer para o seu próprio futuro, essa parte que não 
é de competência técnica é o que me parece importante.  

 
 

Pensando no futuro, assume que não gostaria de trabalhar no mercado automobilístico, 

mas sim na pesquisa e desenvolvimento de medidas alternativas ou ferramentas úteis para a 

solução problemas sócio-ambientais, como a poluição de mares e rios, ampliação de fontes 

renováveis de energia, e acesso de populações vulneráveis a água potável. Para o último ano da 

formação, fala sobre o desejo de se procurar estágio em outras cidades, e que tem encaminhado 

currículos e contatado algumas organizações sinalizando a intenção. Ciente da predileção por 

processos criativos em engenharia e da trajetória no ensino superior orientada para a atuação 

com projetos, demonstra preocupação com a necessidade de diversificar suas experiências e 

conhecimentos profissionais. Por fim, assegura que refletir sobre sua trajetória e predileções 

ocupacionais tem contribuído para cristalização de seus interesses profissionais e expectativa 

de carreira. 
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4.2.1.9 O estudo do caso “Edith”28 

 

Na escola, conta que era uma aluna que se destacava, possuindo um alto rendimento, 

sobretudo nas exatas. Segundo ela, “em matemática eu ia bem, mas eu não gostava tanto, já 

física eu sempre gostei bastante”, tendo inclusive cogitado prestar o vestibular para o curso de 

licenciatura devido a facilidade com a disciplina. No entanto, pela profissão de físico remeter 

necessariamente à docência, se voltou para o conteúdo curricular e mercado da engenharia, 

optando pela habilitação em engenharia elétrica. Como critério para a escolha, discorre acerca 

da predominância das matérias de física, amplitude de atuação, prestígio social e retorno 

financeiro. O pai, apesar de nunca a ter incentivado para uma carreira em específico, deu 

bastante apoio. A mãe, por sua vez, queria que ela prestasse o vestibular para medicina, mas 

não se opôs a escolha pela área em tecnologia.  

Se tratando das atividades desenvolvidas na graduação, atualmente Edith se encontra no 

Programa de Educação Tutorial (PET), tendo sido admitida também em um laboratório de 

pesquisa onde irá realizar sua iniciação científica. No PET, auxilia pesquisas e projetos, orienta 

colegas quanto a vagas de estágio e é responsável pelo contato entre professores e empresas. 

Apesar de considerar boa a relação com colegas e coordenadores nesses ambientes, como 

principais dificuldades cita a adaptação ao curso e as demandas exigidas do estudante 

universitário, a distância da família, a demora do currículo para entrar em assuntos específicos 

do curso, e as perspectivas de carreira em uma área predominantemente masculina. 

Quanto a isso, relembra o trote integrado, ressaltando a mobilização das veteranas na 

prevenção e combate ao assédio. De acordo com ela, “eu tive muita sorte de ter 14 veteranas, 

isso foi muito bom! Eu achei que eu fosse sofrer no trote, mas a primeira impressão que eu tive 

foi boa, elas tomaram muito cuidado e foi legal a interação com os guris”. Porém, com o passar 

do tempo, conta que as brincadeiras se tornaram mais “pesadas”, necessitando muitas vezes 

advertir os amigos sobre os constrangimentos sofridos.  

                                                
28 Edith Clarke nasceu em 1883 em Maryland, nos Estados Unidos. Órfã aos 12 anos, utilizou sua herança para 
continuar os estudos. Se formou em matemática e astronomia em Nova York, e trabalhou na American Telephone 
and Telegraph (AT&T) como “computador humano”. Antes dos computadores mecânicos, engenheiros e cientistas 
eram assessorados por um grupo de pessoas com habilidades matemática que resolviam fórmulas complicadas. Na 
época, a “computação” humana era vista como um trabalho feminino, e a engenharia, masculino. No MIT, Edith 
tornou-se a primeira mulher a se formar em engenharia elétrica, sendo a primeira a trabalhar como engenheira 
eletricista na General Eletric dos EUA. Também foi a primeira mulher a lecionar no ensino superior de engenharia 
elétrica no país pela Universidade do Texas, e a primeira mulher membro do American Institute of Eletrical 
Engineers (AIEE), conquistando ainda outros feitos notáveis para uma mulher na C&T em sua época (Ignotofsky, 
2017). 
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Acerca das práticas realizadas em grupo, se queixa dos episódios de relutância dos pares 

em considerarem sua opinião, mesmo demonstrando domínio do assunto e estando correta em 

suas asserções. A esse respeito, ressalta que “não importa o quanto sejam minhas notas, não 

importa o meu desempenho, parece que eu preciso falar três vezes mais para ser ouvida”. 

Também lamenta ter de adotar como critério para a escolha de atividades e projetos extraclasse 

a qualidade do clima e das relações estabelecidas com os colegas e professores de curso. Se 

tratando do seu ingresso na iniciação científica, admite ter priorizado mais a boa interação com 

o estudante de pós-graduação a quem auxiliará, que o seu próprio interesse no tema investigado, 

e exemplifica: “eu pensei: ‘ai, pelo menos isso, esse guri, o doutorando, é bonzinho’, e não era 

uma parada que eu deveria me preocupar, né?”. Caracteriza igualmente como embaraçoso 

quando os professores endossam piadas ou comentários machistas em sala de aula, sobretudo 

na ocasião de única mulher presente (“parece que todo mundo vira para mim esperando minha 

reação”), e os efeitos do assujeitamento aos valores e estética predominante masculinas no 

ambiente formativo, ao tratar das alterações procedidas em seu comportamento e também na 

forma de se vestir ao longo da graduação com o intuito de ajustar-se. Segundo Edith, “eu 

comecei a perceber depois de um tempo que eu comecei a usar muitas roupas largas e fazer o 

máximo possível para não chamar a atenção, foi o jeito que eu encontrei pra não me ‘encherem 

o saco’”. 

Questionada sobre a participação feminina no curso, conta que o fato de ser mulher não 

foi um fator considerado na escolha da habilitação. Para ela, a imagem da profissão como muito 

técnica, “de encapar fios e mexer com equipamentos que exigem um pouco de força”, e da 

ausência de mulheres que sirvam de referência contribui para a baixa incursão feminina na 

profissão. Nessa perspectiva, acredita que a presença de mais professoras à frente dos 

laboratórios e em sala de aula ministrando importantes disciplinas do ciclo profissionalizante, 

como circuitos, eletromagnetismo ou microprocessadores, e não apenas cadeiras muito 

introdutórias ou optativas de menor alcance teria um efeito profícuo na permanência e 

perspectiva de carreira das estudantes, e justifica: 

 
 

Em física e matemática, como cálculo e álgebra [matérias do ciclo básico das 
engenharias], eu tive bastante professora mulher. Em desenho técnico e introdução a 
engenharia elétrica eu também tive aula com professoras mulheres. Mas em relação ao 
resto [do ciclo profissionalizante], só homens. [...] É engraçado, porque nas matérias 
mais “humanas”, assim, do currículo, como produção da escrita acadêmica e 
conservação de recursos naturais, é tudo mulher, um padrão.  
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Em razão das adversidades relatadas, admite que “muitas colegas desanimam um pouco 

do curso pelo ritmo e pela tensão o tempo todo, das brincadeiras e tal”, e que “até uma coisa 

que eu pensava antes de entrar na elétrica era que a ideia de desistir por fatores externos, como 

por ter muito homem, era uma idiotice, mas agora eu não acho mais”, tendo ela mesma em 

alguns momentos se questionado acerca da carreira escolhida. Como um dos motivadores para 

a intensão de evadir, justifica que “não é só ter que passar por isso durante a graduação, eu vou 

me formar e trabalhar no mesmo meio, com as mesmas pessoas”, e que se não estivesse 

participando do PET, provavelmente já teria solicitado transferência para uma instituição da 

sua cidade de origem, pensado no apoio da família, ou abandonado o curso. A respeito da 

vivência no PET, esclarece  

 
 
O PET foi o lugar onde eu me encontrei e pela primeira vez no curso encontrei pessoas 
parecidas comigo. Lá eu me aproximei muito do grupo e, no geral, a gente é muito 
amigo, e eu senti que melhorei em muitos aspectos. [...] Até por eu ter entrado e ter tido 
algumas pessoas que tentaram e não conseguiram, eu acho que também me respeitam 
mais. [...] Mas o que me deixa mais animada em relação ao curso é que eu to no PET 
fazendo algo que eu gosto, que me da segurança e visibilidade e me faz sentir capaz 
como não me via antes. 
 
 
Sobre o mercado da engenharia, classifica o segmento da distribuição de energia como 

o mais expressivo e o que melhor absorve profissionais na condição de recém-formados na sua 

área. Preocupa-se, no entanto, com o fato de ser uma mulher jovem ingressando em um setor 

com pouca ou nenhuma representatividade feminina, além de não dispor de engenheiros na 

família ou contatos profissionais que poderiam auxiliar sua transição para o mercado. Porém, 

com a expansão das soluções em energias renováveis e das atividades de empresas do tipo 

startup, comemora outras oportunidades de colocação e que também se mostram mais 

receptivas às mulheres. Ciente disso, como plano de ação pretende fazer um estágio de férias 

em uma organização do setor de energias renováveis, “para ver se realmente gosto da área”, e 

após, explorar melhor as possibilidades dos serviços que envolvem o domínio da programação, 

especificamente desenvolvimento e marketing em eletrônica digital, sendo atividades que 

realiza atualmente no PET e com as quais se identifica e também se imagina atuando 

futuramente. “Eu prefiro, sei lá, ir pra uma área mais criativa em que eu tenha um pouco mais 
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de liberdade, sabe? Eu não sei se eu vou ficar em um lugar tão sistemático, de seguir sempre a 

mesma coisa”. 

 

4.2.1.10 O estudo do caso “Ada”29 

 

Durante o período escolar, Ada se descreve como uma ótima aluna, com bastante 

facilidade nas diferentes disciplinas e interesse acentuado por literatura e assuntos relacionados 

às humanidades. Incentivada pelos pais a cursar o ensino médio integrado e assim qualificar-se 

em alguma das formações técnicas oferecidas pelo IFSC, conta que dentre as opções analisadas, 

a escolha pela especialização em eletrônica teve como critério a conveniência dos conteúdos 

com o qual teria contato e sua utilidade prática. Segundo ela,  

 
 
Até então eu tinha outras opções de escolha, porque eu ainda não conhecia muito a área 
da tecnologia, não me interessava, eu pensava em fazer psicologia ou alguma coisa 
ligada à língua portuguesa por gostar muito de ler. [...] Então eu optei por fazer o curso 
técnico integrado em eletrônica, porque conhecer um pouco de eletrônica é sempre bom, 
né? Eu achei que, no geral, ia ser útil pra minha vida, mas me surpreendeu! 

 
 

A partir do convívio com os professores engenheiros que serviram de modelo, e 

especialmente do contato inicial com os princípios da automação industrial, decidiu seguir 

carreira na área. Com o apoio dos pais, foi aprovada nos vestibulares para engenharia de 

controle e automação e engenharia elétrica, ingressando na primeira opção por meio da política 

de ações afirmativas. Atualmente, integra um laboratório de pesquisa do curso de engenharia 

mecânica onde desenvolve um software com outros alunos dos cursos de engenharia mecânica, 

elétrica, de controle e automação e sistemas da informação. Descreve o clima do laboratório 

como tranquilo e o trabalho realizado por ela desafiador. Também diz gostar fazer parte de uma 

equipe interdisciplinar pela oportunidade de conhecer mais a respeito de outras áreas, e que tem 

se dedicado a programação em razão do projeto de iniciação científica desenvolvido.  

                                                
29 Ada Lovelace é filha do famoso poeta Lorde Byron e da matemática Anne Isabella Milbanke, mais conhecida 
pela criação do primeiro programa de computador da história. Privilegiada com uma educação incomum para uma 
garota aristocrática do século XIX, desde criança mostrou talento para a matemática, ciências, literatura e línguas. 
Aos 17 anos, foi convidada a traduzir um artigo sobre mecanismo analítico de Charles Babbage, o “pai” do 
computador. Ela não apenas traduziu o texto original do francês para o inglês, como acrescentou suas próprias 
anotações ao material, que foi publicado em 1843. Em suas anotações, Ada descreveu como códigos poderiam ser 
criados para o dispositivo, projetando um modo de programar a máquina analítica. Ada era uma verdadeira 
visionária e continua sendo uma inspiração até hoje (Ignotofsky, 2017). 
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Se tratando dos colegas e professores, classifica a convivência com todos como muito 

boa. Explica que, além dela, apenas uma menina integrou na sua turma de origem, mas que 

acabou desistindo ainda nas primeiras fases por já ter formação de nível técnico em automação 

e trabalhar na área, a impossibilitando de conciliar a faculdade em regime integral com o 

emprego. Outro ponto mencionado por Ada é que embora haja poucas alunas cursando controle 

e automação, ela não se sente isolada ou deslocada em sala de aula, tendo em vista que em 

determinadas disciplinas ocorre o encontro de graduandas de diferentes habilitações que 

acabam se tornando colegas de curso. 

Sobre a equipe do laboratório em que realiza a IC, menciona que mesmo sendo a única 

mulher do curso, há graduandas de outras engenharias e também docentes mulheres dos 

departamentos de matemática e física responsáveis pelo projeto. A esse respeito, alerta sobre o 

curso de Automação nunca ter contado com uma mulher docente, questionando-se acerca da 

trajetória das poucas figuras femininas entre os formandos retratados nos corredores dos blocos 

de engenharia do CTC, e reflete: “daquelas mulheres que eu vejo que se formaram há muito 

tempo, eu fico até curiosa de saber como era na época delas, se elas continuam trabalhando 

nisso, se elas seguiram mesmo [na carreira], eu acho que era uma coisa interessante de se saber”. 

Quanto a ser mulher em uma graduação majoritariamente frequentada por homens, 

reconhece o privilégio de poder realizar a formação sem impeditivos aparentes em uma 

habilitação que há algumas décadas não acessaria em função do preconceito. Por ter concluído 

o curso de eletrônica no IFSC em uma turma composta exclusivamente por homens, de algum 

modo também se diz acostumada com o ambiente. Contudo, compreende que a situação seja 

mais complicada para as recém-egressas do ensino médio que não passaram pela mesma 

experiência, ressaltando a importância da colaboração entre as graduandas do curso nos 

momentos iniciais de integração e após, com o aumento da dificuldade das disciplinas. 

Com relação a perspectiva de inserção no trabalho e progressão na carreira, apesar de 

considerar que as pessoas estejam mais “abertas” para a atuação das mulheres nas diferentes 

ocupações em engenharia, preconiza que ainda existe as que acusem desconfiança acerca da 

qualidade do trabalho realizado por elas. Nessa perspectiva, admite:  

 
 

Eu acredito que quando eu sair daqui [da universidade], também vai ter quem vai me 
olhar e pensar “o que ela ta fazendo trabalhando aqui?”. Essa primeira impressão que 
eu vejo no ambiente acadêmico, dos professores acharem isso, que a gente não sabe o 
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que ta fazendo no curso até perceberem que a gente pode tirar dez na prova e que 
estamos de igual para igual com todo mundo, acho que pode acontecer depois também. 
 
 
Acerca da procura de mulheres pelo curso ainda ser bastante inferior se comparado a 

outras áreas das exatas, compreende que o setor da tecnologia irá se beneficiar, mesmo que 

muito lentamente, do movimento que é o do ingresso de mulheres em profissões 

tradicionalmente considerados masculinas, sendo imprescindível para isso a criação de 

estratégias que assumam como foco o desenvolvimento de interesses e a minoração da 

percepção de barreiras de carreira entre escolares. A exemplo da sua experiência no IFSC que 

lhe oportunizou a informação e vivência necessárias para a tomada de decisão na esfera 

ocupacional, analisa que meninas não se interessam menos por ciência e tecnologia, mas que  

 
 

A sociedade, a criação, às vezes direciona elas para outras áreas. Eu mesma não 
conhecia a aplicação das ciências exatas, da engenharia, por isso eu não me interessava. 
[...] Mas a partir do momento que eu passei a conhecer, eu me interessei. Então a gente 
tem que vencer essa barreira inicial de achar estranho uma menina fazer um curso 
extracurricular ligado a programação, a tecnologia, sabe? Tem que ter um pouco da 
quebra dessa barreira inicial, porque se você não tentar, você não vai saber se gosta ou 
não. [...] Daí a importância das feiras de profissões, dos cursos, das coisas que mostrem 
pras meninas que elas podem gostar daquilo também.  
 
 
Enquanto características do profissional de engenharia, saber integrar diferentes 

conhecimentos na elaboração de soluções é apontado pela estudante como crucial. Em razão do 

curso consistir de uma experiência formativa que necessariamente antecipa práticas e demandas 

do mercado, ao mesmo tempo em que desenvolve e incorpora habilidades e soluções 

provenientes da academia, defende as vantagens do trabalho realizado em equipe 

interdisciplinar e a constante necessidade de atualização do profissional em gestão de pessoas 

e novas tecnologias. Em comprometimento com o projeto visado ainda no curso técnico, como 

plano de ação pretende ingressar em projetos de extensão de sistemas de controle em 

automação, e também não esconde o desejo de realizar intercâmbio acadêmico antes de titular-

se. 
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4.2.2 Identificação e descrição dos temas emergentes 

 

Esta seção do estudo delineia-se pela apresentação dos eixos temáticos que orientaram 

a condução das entrevistas, sendo eles o processo da escolha profissional, trajetória acadêmica, 

expectativas de carreira e construção da identidade profissional. Os eixos temáticos utilizados 

tiveram como foco apreender as significações atribuídas pelas participantes às relações de 

gênero nas experiências passadas, vivências acadêmicas e expectativas futuras no âmbito da 

construção da carreira e seus impactos nas estratégias identitárias assumidas ante às 

transformações e permanências nos paradigmas da profissão. Assim, serão apresentados os 

temas e categorias decorrentes de cada eixo temático do estudo, bem como seus subtemas ou 

unidades de sentido, conforme Quadro 6. 

 

4.2.2.1 Processo de escolha profissional 
 

4.2.2.1.1 Fatores considerados na escolha do curso 

 

Trajetórias de desempenho escolar e as disciplinas de ciências exatas 

Acerca dos aspectos considerados na escolha do curso, verificou-se entre as estudantes 

entrevistadas a predominância de trajetórias marcadas por desempenho escolar bastante 

elevado e a preferência pelas disciplinas de ciências exatas. Grace, Karen, Aprille, Miranda e 

Edith comentam a respeito do bom rendimento escolar ressaltando as elevadas notas nas 

diferentes áreas de conhecimento ao longo do ensino fundamental e médio. No caso de Grace 

e Edith, a expectativa dos professores e família acerca da possibilidade de aprovação no 

vestibular para o curso de medicina também se baseava no desempenho global 

significativamente elevado das estudantes. Se tratando de Miranda, o elevado rendimento 

escolar, com destaque para as posições alcançadas nos simulados pré-vestibular e Olimpíadas 

de Física, além de conferir-lhe para o reconhecimento e confiança em si mesma, também lhe 

oportunizava benefícios financeiros e incentivos acadêmicos, como pode ser observado na 

verbalização a seguir: 
  
 

Na escola a gente tinha um ranking de notas do simulado [pré-vestibular], e eu ficava 
sempre entre os cinco primeiros. No terceiro ano eu já estava em segundo [lugar], assim, 
mas no final do segundo [ano do ensino médio], em primeiro; e em todas as disciplinas, 
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no rendimento geral, assim, e a gente ganhava bolsa encima disso, daí era bom. [...] E 
eu fiz as olimpíadas de física e a de biologia também, né. A de física fiz durante o ensino 
médio todo, no segundo ano eu passei pra fase final, ganhei menção honrosa da escola. 
(Miranda) 
  

  
De forma semelhante, Hertha sublinha ao longo de sua trajetória escolar o bom 

rendimento nas disciplinas de exatas no ensino médio, técnico integrado e olimpíadas de 

matemática. “Eu gostava de matemática e sempre que eles faziam a OBMEP [Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas] eu participava, né, porque não era obrigatório, 

e eu adorava! Acho que todas as vezes que eu fiz, eu passei pra segunda fase!”, comenta. Além 

do bom rendimento geral e da facilidade ou gosto pelas disciplinas de matemática e física, 

Grace, Alba, Valentina, Karen, Aprille e Ada assinalam a atratividade das atividades interativas 

realizadas nos laboratórios de química e física como um motivador para o engajamento nessas 

disciplinas e o interesse por práticas experimentais e investigativas mais gerais.  

  

Gosto e interesse pela área 

Assim, esteve entre os fatores considerados na escolha do curso também o gosto e 

interesse pela área. Nessa perspectiva, Hertha comenta que optou pela formação superior em 

engenharia elétrica tendo em vista a familiaridade e gosto pelos conteúdos do curso da formação 

técnica em telecomunicações. Do mesmo modo, Karen e Ada discorrem acerca do gosto 

adquirido com a vivência na disciplina de automação durante a formação técnica no SENAI e 

IFSC, respectivamente, contribuindo para um maior autoconhecimento, amadurecimento das 

preferências profissionais e comprometimento com as escolhas de carreira. Se tratando da 

influência do técnico integrado na informação, exploração e desenvolvimento de interesses, 

Ada analisa: 

  
 
O técnico integrado no IFSC, eu acho que me ajudou muito a escolher o que eu ia fazer 
da vida, porque eu acho que o pessoal do ensino médio não tem muita ideia de como 
são os cursos superiores. Tipo, você conhece por cima a profissão, e lá [no técnico 
integrado] tem estágio obrigatório, você começa a se direcionar, e se você não seguir na 
carreira que você estudou [no técnico integrado], pelo menos você [...] sai de lá sabendo 
mais o que quer da vida. (Ada) 
  
  
Valentina, por sua vez, remete o delineamento do projeto profissional na área da 

aeronáutica a questões de cunho afetivo, a expressão do gosto por viajar adquirido na infância 
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e do interesse por aeronaves. Mae menciona ter se voltado para a área aeroespacial motivada 

pelo interesse em astronomia e também em razão da atratividade das técnicas do campo da 

engenharia. Inclinada pela curiosidade sobre a estrutura e ordenamento do universo, Aprille 

justifica que as engenharias sempre lhe despertaram interesse e que a escolha pela habilitação 

em mecânica foi motivada pela expectativa de aquisição de maior conhecimento acerca dos 

fenômenos físicos e da natureza, sem esquecer a satisfação pessoal visada na esfera 

sociolaboral. Acrescido do gosto por exatas e biológicas, Miranda cita o entusiasmo pelos temas 

em sustentabilidade, especificamente energias renováveis e tecnologias não poluentes como um 

fator preditor para a escolha da engenharia mecânica. Grace, por seu turno, menciona a 

influência dos amigos e do namorado estudante de engenharia na UFSC como significativa no 

processo de informação profissional, exploração do curso e instituição, e efetivação da re-

escolha de carreira. 

Evidenciou-se ainda nas falas de Aprille, Miranda, Mae, Hertha e Alba a participação 

das alunas em feiras científicas e tecnológicas como uma característica das trajetórias escolares 

contributivas ao desenvolvimento de interesses e habilidades práticas em C&T, como pode ser 

observado na fala de Alba: 

  
 
Feira de ciências eu tive acesso desde sempre. Desde a quinta série já participava porque 
gostava da matéria, mas não necessariamente de estudar, então sempre participei e tinha 
bastante interesse. [...] Então acho que o contato com os laboratórios e feiras de ciências 
me marcou, porque acho que ter contato com os experimentos práticos é bem diferente 
de ver a teoria na sala de aula, e eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, que gostava 
de acompanhar os processos, achava tudo incrível, até na universidade as coisas práticas 
sempre me chamaram mais a atenção. (Alba) 

  
  
Contato com profissionais da área 

Um outro aspecto citado pelas entrevistadas diz respeito ao contato com profissionais 

da área como elemento que despertou o interesse pelo curso. Miranda e Alba comentam que 

mesmo as aspirações profissionais pela área terem se dado de forma mais ou menos autônoma 

em período anterior ao exigido para a efetivação da primeira tomada de decisão de carreira, isto 

é, no momento de transição escola-trabalho, o contato com professores do curso de engenharia 

mecânica da UFRJ e UFSC na semana de profissões de suas respectivas escolas foi 

imprescindível para a informação e escolha pela habilitação. Segundo Alba: 
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No primeiro ano do ensino médio teve um evento no colégio em que uns professores 
aqui da engenharia da UFSC, incluindo o coordenador da mecânica, fizeram uma 
apresentação dos cursos e falaram um pouco como era, tiraram umas dúvidas, e tal, e a 
engenharia mecânica que eu já tava de olho foi a apresentação que eu mais gostei, e a 
partir disso eu fui pesquisando. [...] Então foi a partir de uma mostra de profissões que 
eu conheci um pouco da mecânica, [...] e acho que eu tive sorte, porque eu ouvi um 
professor do curso e gostei bastante. (Alba) 
  
  
Fazendo alusão a formação técnica anterior, Hertha e Ada admitem que a convivência 

com os professores do técnico integrado e os relatos de experiência por eles compartilhados 

sobre as vivências acadêmicas e possibilidades de atuação profissional a partir da titulação 

superior em engenharia influenciaram consideravelmente na escolha do curso. Karen, por sua 

vez, menciona a tia formada em engenheira de materiais pela UFSC como inspiração para 

seguir na área, tendo em vista que “ela sabia que eu tinha afinidade, que eu gostava dessa parte 

de matemática e física, sendo uma das pessoas que mais me inspirou a fazer engenharia, mas 

que também me avisou sobre o curso ser difícil”, ressalta. 

  

Percepção de valorização social da profissão 

A percepção de valorização social da profissão também aparece entre as razões da 

decisão pelas engenharias analisadas. Dentre as opções cogitadas por Miranda e Edith, as 

graduações em matemática e física foram desconsideradas em razão da percepção de 

desvalorização social e econômica dos cursos de licenciatura e da atuação docente no país. 

Nesse sentido, a perspectiva de maior retorno financeiro compartilhada pela família também é 

citada por Hertha, Aprille e Grace enquanto um fator relevante na tomada de decisão. Karen, 

por seu turno, relembra a exigência dos pais quanto a escolha por um curso “difícil de passar 

no vestibular”, logo, mais visado e cuja relação candidato/vaga fosse maior como um aspecto 

preponderante para a incursão no campo tecnológico em ciências exatas. Quanto a isso, a 

questão da valorização e do reconhecimento do curso de engenharia mecânica como o melhor 

do CTC também é ponderada por Aprille, que relaciona os interesses acadêmicos e profissionais 

a alta concorrência da relação candidato/vaga de mecânica. 

  

Amplitude de atuação a partir da formação inicial em engenharia 

Ainda como motivador da escolha pelo curso, houve relatos acerca da amplitude de 

atuação a partir da formação inicial em engenharia. Grace menciona a decisão pela habilitação 
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em engenharia de controle e automação por consistir de uma das carreiras mais versáteis da 

área. Igualmente, Edith declara predileção pela engenharia elétrica em comparação a carreira 

de física em razão do panorama de oportunidades de trabalho lhe parecer mais favorável. Como 

justificativa da escolha, Aprille também pondera acerca da abrangência dos conteúdos do curso, 

da atratividade das atividades de trabalho, e da possibilidade de se especializar em outras áreas 

de atuação dentro e fora do campo da engenharia, assim como Mae, ao descrever a formação 

em engenharia mecânica como um “caminho” para a inserção na área aeroespacial desejada, 

levando em consideração que a titulação na UFSC lhe oportunizaria uma gama maior de opções 

de carreira que a formação em engenharia aeronáutica no ITA - “afinal, vai que eu mudo de 

ideia? [se referindo a habilitação em aeronáutica]”, analisa. 

 

4.2.2.1.2 Fatores considerados na escolha da instituição 

 

Qualidade e gratuidade do curso 

A escolha pela instituição também se deu em função da avaliação de sua qualidade. 

Aprille, Mae e Alba, por exemplo, mencionam como razão para a escolha do curso o fato de a 

UFSC oferecer reconhecidamente uma das melhores formações em engenharia mecânica do 

país. Além da qualidade da formação em engenharia elétrica, a gratuidade do curso é citada por 

Hertha como fator preponderante relativamente a razões financeiras. Segundo a estudante, 

 
 

Na UDESC [campus Florianópolis] não tinha engenharia elétrica, se tivesse também 
faria [o vestibular] ali. [...] Aí eu fiz a ACAFE pra engenharia elétrica na Unisul e passei, 
mas teria que pagar… Também passei pra engenharia de telecomunicações no IFSC 
[São José], e já tava pensando que faria o curso lá quando saiu o resultado daqui [da 
UFSC] e que eu tinha passado aqui. [...] Daí, claro, eu vim pra cá! (Hertha) 

 
 

Localização 

Fora a avaliação da qualidade do ensino, verificou-se a preferência por um curso 

localização na região como motivador da escolha. Se tratando de Karen e Mae, as estudantes 

relatam que a prioridade dada as graduações ofertadas no CTC se deu em razão de ambas terem 

crescido e residirem com a família em Florianópolis. Grace, apesar de já ter se mudado para 

outra cidade do estado para estudar, relaciona a preferência pela UFSC ao fato de a família e os 

amigos também se encontrarem na capital. Miranda, por sua vez, discorre acerca das 
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dificuldades em frequentar o curso de engenharia mecânica no campus da UFRJ da Ilha do 

Fundão, em Niterói, residindo em outra cidade, optando pela UFSC devido a qualidade de vida 

e a comodidade de poder frequentar as aulas sem precisar sair do bairro universitário. 

4.2.2.1.3 O papel da família e dos pares 
 

Percepção de incentivo e apoio  

A partir da fala das entrevistadas, foi possível identificar a percepção de apoio e 

incentivo familiar frente a escolha do curso. Valentina comenta que a mãe a apoiou no ingresso 

no curso de engenharia, mas que a auxiliaria no desenvolvimento de sua carreira independente 

da profissão escolhida. Hertha comenta que os pais ficaram felizes com sua admissão na UFSC 

e por ela ter dado continuidade à formação em um curso superior correlato ao técnico integrado 

realizado no IFSC. A decisão por seguir carreira em controle e automação foi igualmente bem 

recebida pelos pais de Ada, tendo em vista a realização do curso técnico em eletrônica no IFSC. 

Pelo fato da mãe de Mae ser formada em ciência da computação e ter atuado como analista de 

sistemas, e do pai, médico, também demonstrar interesse por temas em ciência e tecnologia, a 

estudante destaca a satisfação da família a escolha pela engenharia. Para ilustrar, enfatiza: 

“nossa, meu pai é super orgulhoso, ele adora dizer pra todo mundo que a filha faz engenharia”. 

Em contrapartida, o apoio concedido pelos pais de Karen concorreu com as exigências de que 

a estudante ingressasse em uma graduação que também representasse o investimento 

empreendido pela família em sua educação. Por esse motivo, o incentivo da tia para que a jovem 

optasse por uma profissão levando em consideração também suas preferências e interesses 

pessoais é destacada.  

Com isso, Aprille, Grace e Edith figuram entre as participantes que mencionam uma 

indicação familiar explícita quanto ao curso superior. Conforme Aprille, a mãe gostaria que ela 

cursasse engenharia civil dada as oportunidades de inserção no mercado e do fato de o marido 

trabalhar em uma construtora na época. Apesar de Grace e Edith não relatarem impeditivos 

intrafamiliares para o ingresso nos cursos de controle e automação e engenharia elétrica, as 

estudantes relembram o projeto vislumbrado pelas famílias, que incluía originalmente a área da 

saúde, e não da tecnologia, e que a negociação das escolhas de carreira abrangeu o reforço da 

visão de status social e o aspecto do retorno financeiro compartilhado pela família.  

Quanto as demais, evidenciou-se ainda a percepção de autonomia de escolha ante a 

extensão das possibilidades de carreira percebidas como disponíveis pelas estudantes. A esse 

respeito, observa-se amplo suporte familiar nas trajetórias escolares e acadêmicas de todas 
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alunas ouvidas, com destaque para Grace, que experienciou a realidade de diferentes cursos 

antes de ingressar na mais recente graduação; Miranda e Edith, que se mudaram para 

Florianópolis apenas para realizar a formação; e Mae, que antes de se matricular na UFSC 

também prestou exame vestibular para engenharia aeroespacial no estado de São Paulo. 

Acrescido a isso, Alba sublinha que ela e os irmãos sempre foram incentivados pelos pais em 

suas preferências ocupacionais, diferentemente de alguns colegas que não contaram com o 

mesmo suporte na exploração e amadurecimento para a tomada de decisão, e analisa: 

 
 

Minha mãe ficou muito orgulhosa desde o começo, meu pai ficou um pouco surpreso 
porque ele não achava que eu ia pra essa área, mas foi bem tranquilo até porque foi bem 
cedo, no segundo ano [do ensino médio] eu já fiz o vestibular para treinar pra mecânica 
mesmo, então nunca tive problema. Inclusive, meu irmão faz relações internacionais e 
minha irmã faz teatro, então foi meio que cada um pra um lado, e acho que para nós três 
foi tranquilo. (Alba) 

 
 

Percepção de pouco apoio e incentivo 

Ao mesmo tempo, foi possível identificar a percepção de menor apoio familiar e dos 

pares no relato de três participantes. Entre elas, Edith, que conta que a mãe não a incentivou 

tanto quanto o pai na medida que nutria expectativas de que a filha fizesse o curso de medicina, 

e Grace e Alba no que se refere à resistência inicial demonstrada pela mãe e amigos em razão 

da imagem estereotipada da engenharia como profissão masculina. Nesse sentido, Alba 

relembra comentários e piadas machistas feitas pelos amigos do ensino médio devido ao seu 

interesse pela engenharia, não sendo descritos, no entanto, como significativos no decurso de 

seu amadurecimento vocacional.  

 

4.2.2.2 Trajetória acadêmica 

 

4.2.2.2.1 Experiências no ensino superior 

 

Integração acadêmica 

Dentre os aspectos do processo de integração acadêmica e social, estão as mudanças 

percebidas em relação a experiências anteriores de formação. O relato das participantes 

evidencia como o primeiro contato com a nova realidade de ensino foi marcado pela percepção 
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de um contexto diferenciado, sobretudo quanto a configuração das turmas por gênero. Grace, 

Karen, Valentina e Ada citam que entre os cerca de 35 alunos de seus respectivos períodos, 

ingressaram entre duas e cinco meninas, incluindo elas mesmas. No começo do curso de 

engenharia mecânica, com turmas compostas por até 60 alunos, Aprille, Miranda, Mae e Alba 

elencam a incursão de nove, cinco, seis e três meninas em suas turmas iniciais. Na elétrica, 

Hertha e Edith contabilizam oito e duas colegas em sala de aula quando calouras. A esse 

respeito, Karen menciona a integração das alunas recém-admitidas no curso pelas demais 

graduandas como um momento importante da socialização universitária. De acordo com ela,  

 
 
Eu fui uma veterana que me preocupei muito em abraçar minhas calouras, e desde então, 
quando elas se tornam veteranas, elas também têm essa preocupação de acolher melhor 
quem chega. Porque por mais que os meninos não excluam as mulheres por serem 
mulheres, no trote da automação, a questão psicológica mesmo é meio pesada. [...] 
Então, desde o início, a gente tem essa preocupação maior com as meninas, que é pra 
tentar fazer elas se sentirem mais acolhidas no curso, porque a gente sabe que, por mais 
que você não se sinta, a princípio, constrangida num ambiente masculino, tem a chance 
de em algum momento você se sentir estranha, porque só tem homem no curso, 
basicamente. [...] Eu mesma conheço muitas calouras que vieram de outras cidades e 
também do interior do estado, que só tinham amigas mulheres, e tal, e chegando aqui, 
de 36 pessoas na turma, vendo que era só ela e outra menina, se sentiu um pouco 
pressionada, sabe? Não conseguiu fazer tanta amizade. E é uma coisa complicada, 
porque é bem importante a socialização dentro do curso. Então eu tento acolher o 
máximo as minhas calouras, mesmo quase estando formada já. (Karen) 
 
 
Ada compartilha da mesma opinião quanto ao sentimento de insegurança das estudantes 

egressas do ensino médio ao se depararem com o ambiente do curso, salientando a importância 

da colaboração entre os pares nesse momento, como pode ser verificado no excerto de seu 

relato:  

 
 

Eu tive uma veterana, e ela foi muito querida, e eu acho que tem que ser assim mesmo, 
porque às vezes as meninas não tiveram a experiência que eu tive [no IFSC] de ter aula 
três anos e meio só com rapazes, então elas chegam ali e se deparam com um ambiente 
em que podem se sentir meio inseguras. Então eu acho que a gente tem que se ajudar 
mesmo; tem que estar disposta a ajudar com anotações quando precisa, a estudar, e se 
às vezes se sentir meio perdida, que é uma coisa que a gente sabe que acontece. (Ada) 
 

 
Edith também ressalta a importância da recepção realizada pelas veteranas na semana 

do trote do curso de elétrica, principalmente pela mediação no contato com os colegas homens. 
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Descreve ainda como “impressionante” o fato de ter tido 14 veteranas, mas que essa tendência 

não se repetiu. “Eu tive 14 veteranas, mas no meu semestre, já éramos metade, apenas sete. No 

semestre seguinte, entraram duas. Na turma da minha amiga, entrou apenas ela. Então isso, de 

14 veteranas, foi bem fora do normal, e eu vejo que tem diminuído”.  

O relato de Grace sobre a participação feminina no curso de automação como sendo de 

uma estudante mulher para cada 40 homens ilustra o ambiente “diferente” desenhado por Karen 

e Ada com o qual as recém-egressas do ensino médio precisam “se acostumar”. Alba, Valentina 

e Karen, por outro lado, citam perceber o aumento, mesmo que lento, na procura de mulheres 

pelos cursos de automação e engenharia mecânica. Conforme Karen: “na automação, esse 

semestre ouvi boatos de que entraram oito meninas em uma turma, o que é um recorde em vinte 

e poucos anos de curso!”. Mae e Miranda, em contrapartida, sinalizam desaceleração no 

ingresso de mulheres na mecânica nos últimos anos, sem contar as evasões: “eu vejo que a 

gente tem uma média, assim, muito igual durante os anos, são sempre cinco, seis, sendo que o 

máximo que já teve foi nove, de sessenta alunos ingressantes, então nunca percebi muita 

mudança”. Hertha também relembra que após sua turma composta de oito meninas, houve um 

declínio de ingressantes, e a esse respeito, Karen enfatiza: “a evasão no curso é relativamente 

grande, mas proporcionalmente de mulheres, ela é bem maior. A turma que chegou depois da 

minha teve quatro meninas, hoje só uma vai se formar, as outras três trocaram de curso”.  

Com isso, as participantes se percebem invariavelmente como uma minoria numérica 

nas suas graduações, sendo o acompanhamento do quantitativo das que ingressam, evadem e 

conseguem concluir a formação um exercício de reconhecimento constantemente atualizado 

nos grupos do WhatsApp reservados às estudantes mulheres e dos encontros das 

estudantes organizados pelas veteranas de cada curso na semana de recepção dos calouros e 

também ao longo da graduação. Hertha explica ser uma prática comum das graduandas de 

elétrica a “reunião das meninas” no começo de cada semestre. “É bem legal, porque aí a gente 

já conhece todas as meninas! Nesses encontros normalmente não vai todo mundo, mas vai a 

maioria, então eu conheço a maioria das meninas da elétrica”. Após, as calouras são adicionadas 

no grupo do Whatsapp reservado às alunas do curso, que atualmente conta com cerca de 90 

pessoas. De acordo com ela, “a gente tem o grupo da EEL de meninas, somos pouquíssimas lá, 

não sei ao certo, acho que umas 89, mas não são todas da graduação, tem meninas que já se 

formaram, e tem as que estão no mestrado e no doutorado também”. A mesma reunião é 
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realizada pelas estudantes de automação e mecânica, que dispõem igualmente de grupos 

próprios no WhatsApp, configurando de uma rede de contatos potencial. Segundo Karen,  

 
 

O pessoal tenta se ajudar, mas principalmente as meninas. A gente tem um grupo no 
WhatsApp das meninas que fazem automação, e a gente se encontra semestralmente 
também pra conversar, falar sobre o curso, essas coisas. Inclusive, o nosso recorde até 
hoje é de 20 meninas na foto [risos]! (Karen) 
 
 
Assim, os grupos são descritos como ferramentas úteis para a integração das alunas, 

sobretudo as recém-admitidas, e figuram como um espaço seguro e privilegiado para a troca de 

informações e oportunidades de estágio.  

 
 
É uma coisa que a gente fala bastante ali no grupo do whats das [nome do grupo das 
estudantes da engenharia mecânica], que é sobre o mercado de trabalho, as experiências 
das que estão estagiando já, como é, como é com os caras. Ali no grupo a gente 
geralmente indica vagas, tem essa divulgação de estágios também. Por exemplo, tinha 
uma menina que era monitora de uma disciplina, e ela falou: "olha, vou divulgar aqui 
pra vocês, meninas, e depois, se ninguém quiser, divulga pros meninos". Do laboratório 
onde eu trabalhei, que eu sempre fui muito bem tratada e tive bastante apoio e 
orientação, é um lugar que eu indico lá também pra quem ta procurando. (Miranda). 
 
 
Ainda, um outro grupo de estudantes é mencionado, o “Coletivo Mulheres na 

Engenharia”. De acordo com Aprille, as estudantes desse coletivo organizam palestras 

temáticas sobre a participação de mulheres na área, dentre outras iniciativas. Com isso, espaços 

de troca e estratégias de constituição de redes de contato e apoio são citados como práticas que 

emergem da demanda por interação e reconhecimento. 
 

Atividades extracurriculares 

Quanto à participação em atividades extracurriculares, identificou-se entre as 

entrevistadas o empreendimento de práticas extraclasse não-obrigatórias e obrigatórias, tais 

como pesquisa (Grace, Aprille, Valentina, Karen, Miranda, Edith, Ada, Alba e Valentina), 

equipe de competição (Grace, Karen, Miranda, Mae e Alba), associação atlética acadêmica 

(Grace, Aprille, Valentina e Karen), centro acadêmico (Aprille, Karen, Edith e Alba), estágio 

em empresa (Grace, Aprille, Karen e Mae), monitoria (Aprille e Mae), programa de educação 
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tutorial (Edith) e intercâmbio (Mae).  

Dentre as estudantes que participam ou participaram de atividades extraclasse, todas 

relataram o caráter positivo das experiências. Na monitoria, Mae frisa o processo de 

aprendizagem na orientação com o professor, além da oportunidade de aprofundar 

conhecimentos na disciplina e explorar estratégias facilitadoras da assimilação do conteúdo. 

 
 
Eu lembro que no colégio eu gostava de ensinar matemática pras minhas amigas, e essa 
monitoria não é aquela que tu fica sentada numa sala esperando os alunos irem tirar 
dúvidas, eu participo da aula, ajudo o professor, e algumas coisas eu explico, é uma 
matéria que eu gosto, o trabalho em si é muito legal. (Mae) 
 
 
No laboratório de pesquisa, Aprille destaca a oportunidade de aplicar na prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, incluindo a experimentação dos papéis de estudante 

e profissional em um ambiente de capacitação e aprendizagem com supervisão docente, 

“porque o laboratório também é um ambiente de trabalho”, analisa. Valentina ressalta a 

importância do contato com temas de pesquisas de pós-graduação e das trocas de experiências 

com os colegas pesquisadores, e sublinha a oportunidade de maior convívio com os professores 

enquanto modelos profissionais e agentes propositores de uma rede de apoio tecida dentro e 

fora da universidade, haja vista que “querendo ou não, eles estão lá pra te ensinar a ser 

engenheiro, porque eles são engenheiros”, afirma. 

Através da iniciação científica associada ao laboratório de pesquisa, Ada menciona as 

vantagens do compartilhamento de conhecimento e informação do seu campo profissional, 

revelando a diversidade e o alcance da pesquisa desenvolvida por equipes de referência 

interdisciplinar. “No projeto tem vários bolsistas da automação e estagiários da matemática, da 

física, mecânica, elétrica, e o pessoal de sistemas da informação também, então da pra conhecer 

um pouco de cada área de exatas”. 

No programa de educação tutorial, Edith discorre acerca da melhoria na qualidade das 

relações estabelecidas e o impacto na satisfação com as escolhas de carreira realizadas. 

Referente a satisfação acadêmica e com as escolhas profissionais, Mae também pontua o modo 

como a experiência em uma universidade no exterior possibilitou o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais e de aprendizagem de novas tecnologias, ampliando, sobretudo, o 

reconhecimento das oportunidades de carreira e qualidade de ensino da UFSC. “To valorizando 



 

 
 

163 

muito mais o curso, o estar na aula aprendendo, principalmente por ter tido essa visão que a 

UFSC realmente pode ter esse status, sabe?”, explica. 

Quanto as equipes de competição, Alba aponta a aplicação do conhecimento adquirido 

no curso e o desenvolvimento de competências em gestão, planejamento, pesquisa e 

desenvolvimento. Como ela, Karen também enfatiza a possibilidade de aprimoramento através 

da participação em equipes de competição nos diferentes domínios da engenharia, fazendo 

referência aos conhecimentos técnicos e habilidades de relacionamento interpessoal, liderança e 

comunicação.  

A atlética acadêmica de caráter desportivo e social é citada por Grace e Karen como 

uma ferramenta fundamental na promoção do esporte, saúde e qualidade de vida na graduação. 

É destacado o modo com que as atividades de recepção e integração acadêmica podem vir a 

incentivar diferentes alunas a participar dos grupos e, consequentemente, vivenciar melhor o 

curso. Valentina ainda menciona a oportunidade de desenvolver competências em gestão de 

processos e liderança de pessoas tendo em vista que na qualidade de uma organização 

estudantil, a associação atlética dispõe de cargos e funções bem definidos, incluindo atividades 

de capacitação tão atrativos quanto as próprias práticas e competições esportivas. Ainda sobre 

organizações estudantis, o centro acadêmico é avaliado por Karen como um espaço de 

aprendizagem e desenvolvimento da autonomia pela adoção de responsabilidades voluntárias, 

que segundo Aprille, estimulam o desenvolvimento cultural e político de seus participantes, 

haja vista que a experiência universitária transcende a formação técnica. Nas palavras de 

Aprille: 

 
 
Uma coisa que eu não imaginava e que a engenharia mecânica, a UFSC me surpreendeu, 
é que teria várias equipes de competição, EJs, laboratórios, várias hubs, assim, várias 
equipes que você consegue fazer parte. São coisas que quando eu entrei aqui eu não 
sabia, e fui desenvolvendo. [...] E querendo ou não, o ambiente da faculdade me ensinou, 
mais ou menos, as coisas que a mecânica não. Talvez se eu fosse fazer o curso em outra 
faculdade, até uma faculdade privada, é uma coisa que eu não teria. E, tipo, o bom do 
ambiente da UFSC é que de ta um choque de realidade algumas vezes, e isso foi uma 
coisa que mudou muito a minha vida e a minha visão de mundo, de pessoas. Coisas que 
antes eu não percebia, quando eu comecei a perceber começaram a me incomodar. Eu 
estudei em um colégio privado que não tinha um negro, por exemplo, e eu não percebia 
isso antes. Então acho que o ambiente da UFSC auxilia muito também no crescimento 
pessoal, no desenvolvimento da empatia, de despender um pouco do nosso tempo, da 
nossa carreira, pra pensar, assim, no geral também, na população. Mas essa é uma 
opinião bem pessoal. (Aprille) 
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Como apontam Grace, Mae, Karen e Aprille, os estágios em empresa privada realizados 

tanto nas fases intermediárias quando nos períodos finais do curso oferecem como vantagem a 

possibilidade de exercício da profissão concomitante a participação em disciplinas da 

graduação. No estágio realizado em empresa, é ressaltada a exploração de interesses 

vocacionais e papeis profissionais, desenvolvimento de habilidades operacionais e de 

planejamento específicas da área de formação, além da experimentação antecipada do ambiente 

sociolaboral, resultando em uma melhor inserção ocupacional.  

Assim, foi possível identificar a natureza das atividades mais procuradas pelas 

participantes ante as opções de ensino e extensão oferecidas pelo CTC da UFSC ao longo dos 

anos de formação. Com exceção das empresas juniores, que não foram mencionadas pelas 

entrevistadas, aparecem associações a laboratórios e núcleos de pesquisa, equipes de 

competição, centros acadêmicos, grupos PET e atléticas acadêmicas. O tipo de participação e a 

adesão aos projetos também estiveram relacionado aos interesses ocupacionais e aspirações de 

carreira das estudantes, sendo destacado por Karen e Grace a possibilidade de efetivação nas 

empresas em os estágios são realizados.  

 

Avaliação da relação com colegas e professores 

Como característica das relações estabelecidas no decurso da trajetória das estudantes 

na universidade, o convívio com colegas foi descrito, de um modo geral, como bom ou muito 

bom. Quanto aos professores, a convivência foi classificada como boa ou regular. Apesar do 

clima de competição descrito por Aprille e Mae como algo “muito chato” do curso de 

engenharia mecânica, Karen e Ada destacam iniciativas colaborativas entre os alunos de 

controle e automação. A esse respeito, Karen considera o pessoal da automação “muito unido”, 

e Ada ressalta o fato de que “ninguém termina o curso sozinho”, tendo em vista que “sempre 

tem uma matéria que você tem mais facilidade e outra que tem mais dificuldade, e que sempre 

tem alguém pra ajudar dentro do possível”. Assim, é assumida ao longo das narrativas das 

participantes uma proximidade maior com determinados colegas ou grupos de colegas. A esse 

respeito, Mae esclarece: 

 
 
Eu me considero uma pessoa um pouco tímida e fechada; mas de conhecer, conversar, 
assim, é tranquilo. Tem umas pessoas meio competitivas que não gostam muito de 
conversar, mas no geral eu tenho uma galera do curso legal, de sair, e tal. Uma das 
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minhas melhores amigas é do curso, inclusive, é a minha colega de sala que entrou 
comigo. (Mae) 
 
 
Aprille, Valentina e Mae indicam ainda afinidade com professores orientadores de 

projetos os quais integram, incluindo coordenadores das equipes de competição e supervisores 

de monitoria. Segundo Mae, “tem vários tipos de professores: os que a gente gosta e os que a 

gente não gosta. [...] O professor da disciplina em que eu to fazendo monitoria, por exemplo, 

ele é uma pessoa e um profissional incrível, eu adoro trabalhar com ele!”.   

As experiências negativas com docentes são associadas por Miranda e Mae a falta de 

interesse ou gosto por determinado assunto e disciplina, reprovações ou mesmo notas abaixo 

da expectativa. Porém, um professor em comum é mencionado por Miranda, Valentina e Aprille 

como uma pessoa especificamente “difícil de lidar” em razão das opiniões machistas e pouco 

profissionais no ambiente acadêmico, sendo as disciplinas e projetos por ele coordenados 

evitados pelas alunas do curso. De acordo com Miranda, “não cheguei a ter aula com ele, mas 

soube das histórias, então não tentaria pegar disciplinas ou entrar no laboratório dele, e muitas 

meninas evitam também”. 

 

4.2.2.2.2 Dificuldades vivenciadas 

 

Currículo do curso  

Em se tratando dos aspectos avaliados negativamente quanto a organização do projeto 

político-pedagógico e da dinâmica disciplinar dos cursos, foram acusadas dificuldades 

sobretudo nos primeiros períodos, em que as participantes se sentiram desmotivadas e 

cogitaram desistir da graduação por não se identificarem ou não compreenderem como os 

assuntos teóricos poderiam colaborar para sua atuação profissional. Nesse período, Aprille 

conta que sentia falta de disciplinas mais específicas que proporcionassem maior contato com 

a área de atuação escolhida.  

 
 

Querendo ou não, ali no curso, de todas as engenharias, o começo é muito teórico e 
abrangente. [...] No começo a gente tem muito conteúdo, então até a quinta fase a gente 
só tem prova, as matérias realmente voltadas pro curso a gente só vai cursar bem depois 
– acho que pra mim foi a partir da sexta fase. Então demora, e é um pouco cansativo e 
chato, porque você ta vendo toda aquela teoria, equações diferenciais, e um monte de 
coisa, e tipo, “onde que eu uso isso?”. (Aprille) 
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Edith e Mae também sinalizam a demora dos currículos para entrar nos assuntos 

específicos dos cursos e a consequente intenção de evadir como efeito das expectativas não 

alcançadas no início da graduação. Segundo Edith, 

 
 
Eu pensei um pouco em desistir porque eu também não tava muito animada com o curso. 
No geral, é um curso pesado, difícil, não tem nenhum tipo de motivação muito grande, 
e é bastante teórico também. Eu tava na terceira fase, então eu ainda tava bem no 
começo, daí é física, física, cálculo, cálculo, e álgebra, só matéria que tu não aplica e 
não sabe o que ta fazendo ali. (Edith) 
 
 
Já Mae, analisa: 

 
 
Foi na terceira pra quarta fase, que foi a pior parte pra mim, que eu quase considerei em 
desistir, porque as primeiras fases da engenharia são muito chatas, e tu começa a pensar: 
“meu Deus, isso não faz sentido, pra que eu to estudando isso, no que eu vou usar?”. 
Minha maior dificuldade era não ver projeção daquilo na minha formação. [...] Tomara 
que consigam mudar algumas coisas no currículo, pra fazer as fases iniciais terem coisas 
que motivem os calouros, assim, algumas coisas práticas, porque a evasão principal é 
nos primeiros anos, né? Depois é mais difícil desistir. (Mae) 

 
 

Assim, as estudantes pontuaram a necessidade de aproximação dos componentes 

curriculares com as especificidades da profissão, o que, por vezes, as disciplinas introdutórias, 

por serem muito genéricas, não conseguem proporcionar, incorrendo em experiências iniciais 

pouco satisfatórias aos recém-egressos do ensino médio. 

 

Disciplinas e retenções  

Além disso, foram descritas por Karen e Hertha dificuldades em disciplinas dos ciclos 

básicos e retenções, cujos impactos foram observados no desenho e nas oportunidades de 

exploração no decorrer da formação. Para Hertha, as dificuldades concentram-se no 

desempenho abaixo do esperado devido à falta de bases de conhecimentos no ensino médio, 

dificuldade em buscar informações sobre estágios e projetos, e a didática dos professores.  

 
 
A gente teve problemas com troca de professor no IFSC ficando vários semestres em 
aula, então física pra mim foi bem complicado pra passar no vestibular, e foi bem 
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complicado também aqui na elétrica, porque a gente tem quatro disciplinas de física no 
começo do curso, né? [...] E não tinha ninguém da minha família na UFSC, eu acho que 
aqui eu devo ser a primeira, depois veio a minha irmã, então quando eu entrei eu queria 
fazer as matérias obrigatórias, não tinha a intenção de entrar em algum laboratório ou 
coisa assim, eu não sabia muita coisa, e aí o tempo foi passando e eu fui tendo 
reprovações, inclusive na primeira fase já rodei em cálculo I. [...] E eu associo as minhas 
reprovações à quando eu não pego o jeito do professor rápido e não sei como me 
organizar para aquela matéria, e eu sou uma pessoa que eu preciso de orientação, de 
uma pessoa que diga: “olha, isso aqui é importante”. [...] Então depois de um tempo, 
quando eu estava na quarta fase, por aí, eu pensei que seria interessante ter feito algum 
projeto, e nesse momento eu me arrependo de não ter tentado logo no início, porque se 
eu tivesse entrado antes de reprovar, eu continuaria, já que na maioria desses programas, 
dos laboratórios e projetos de extensão, EJ; depois que tu ta lá, eles não te tiram se tu 
reprovar, mas é um pré-requisito pra entrar, como nota com IAA. (Hertha) 

 
 

Para Karen, as dificuldades concentram-se na falta de hábitos de estudo, sentimentos 

conflitantes relacionados ao curso, e a assimilação das novas exigências e regras do universo 

acadêmico. 

 

No colégio eu não estudava, eu tinha facilidade, eu não vim preparada pras exigências 
de estudo, de responsabilidades, e pra um ritmo de faculdade. [...] Aí de cara, eu lembro 
que já reprovei em três matérias na minha primeira fase, e foi aquele baque, nunca tinha 
acontecido antes. [...] Lá na segunda fase, de novo: reprovei em três de seis matérias e 
comecei a me atrasar. Nessa fase, eu lembro que eu já tava com trauma, porque no meu 
curso a gente tem uma cadeira bem forte em programação, e eu nunca tinha visto 
programação na minha vida, e isso me criou um bloqueio enorme, tanto que as matérias 
de programação resolvi trancar. (Karen) 

 
 

Escolha do curso-carreira 

Identificou-se, ainda, que algumas participantes apresentaram dificuldades em função 

de questões relacionadas à escolha do curso-carreira, as quais já as fizeram pensar em 

abandoná-lo. Entre elas, Karen, que em razão do rendimento insuficiente nas disciplinas das 

fases iniciais e as altas expectativas dos pais, cogitou migrar para outra habilitação em 

engenharia. “Meus pais sempre foram bem rígidos, quando eu reprovei em tudo, quis trocar de 

curso, ir pra elétrica”. Miranda relata ter tido momentos de dúvida quanto ao prosseguimento 

no curso, no entanto, por já ter concluído a maior parte da formação, avaliou não ser vantajoso 

desistir.  
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Teve uma época que eu queria largar, e eu comecei a pensar em outras coisas que eu 
gostaria de fazer. Mas mudar pra outra engenharia não faria sentido pra mim, não tenho 
interesse nas humanas, e matemática acho muito difícil. [...] Agora já to numa fase que 
penso que é melhor só terminar. (Miranda) 
 
 
Edith, por sua vez, menciona o clima e a cultura do curso como um fator na intenção de 

evadir, somado a percepção de discriminação de gênero e a consequente insatisfação com as 

perspectivas de carreira no mercado da engenharia elétrica. Ressalta, ainda, a frágil rede de 

apoio, inexistência de mentoria feminina e a distância da família enquanto barreiras na 

integração ao curso. 

 
 
Muitas colegas desanimam um pouco do curso pelo ritmo e pela tensão o tempo todo, 
das brincadeiras, e tal. [...] No final do ano passado eu pensei um pouco de sair porque 
eu tava muito estressada da convivência com homem, meio sem paciência, não sabia se 
era isso o que eu queria. [...] Porque não é só ter que passar por isso durante a graduação, 
eu vou me formar e trabalhar no mesmo meio, com as mesmas pessoas, e eu comecei a 
pensar um pouco nisso, se era realmente o que eu queria. Eu reconheço que é legal as 
gurias que conseguem, mas eu não quero ter de passar por esse tipo de sofrimento, sabe? 
Não é um tipo de luta que eu queria ter que passar. Eu sentia falta da minha família 
também, eu tava longe de casa, eu não tava satisfeita. (Edith) 

 
 

Subrepresentatividade e senso de pertencimento 

Outro aspecto mencionado pelas entrevistadas diz respeito aos efeitos da 

subrepresentatividade no curso. Grace conta que além da escolha pela engenharia, cursar 

apresenta desafios da ordem do reconhecimento e da afetividade. Segundo ela, “geralmente a 

gente costuma se juntar com quem tem afinidade ou se identifica, e ocorre a ausência, às vezes, 

de uma companhia de outras mulheres no curso”. Do mesmo modo Karen, que analisa:  

 
 

Por mais que você tenha muito mais amigos homens e se dê melhor com eles, você sente 
muita falta de mulheres no curso. Questão de matérias que eu não ia bem, sentia um 
pouco dessa falta de afinidade, de olhar pro lado e ter uma menina pra perguntar: “você 
ta indo bem?”. Em programação, por exemplo, a maioria dos meninos ia bem desde o 
começo, e os que não iam bem, eu não tinha aquela identificação, sabe? De pensar: “eu 
sou mulher, você também é mulher, estamos com dificuldade nisso, vamos nos ajudar?”. 
(Karen) 
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Para Miranda, além do elevado nível de exigência da formação, outra dificuldade se dá 

pela sensação de isolamento: “Às vezes eu sinto falta de ter uma menina na sala de aula, porque 

quando chego na disciplina e só tem homem, ainda acho estranho. E é estranho, assim, não ter 

muita referência em quem se espelhar, ou apoio mesmo, no dia-a-dia, de outras meninas pra 

conversar”. Por isso, as estudantes que relatam possuir amizades femininas do curso, como 

Edith, Mae e Hertha, comemoram. Conforme Hertha,  

 
 
Eu tinha esse receio de entrar e ficar muito sozinha, isolada, porque eu já sabia que era 
um curso difícil, e além de ser um curso difícil, não ter com quem conversar ia ser muito 
ruim pra mim. [...] Mas eu tenho uma amiga bem próxima, ela entrou comigo e a gente 
ficou juntas desde o começo, então a gente ficou bem amigas, e do meu curso ela é meio 
que é a única pessoa que ta sempre comigo. (Hertha) 
 

 
Karen e Edith comentam ainda mudanças no comportamento pessoal e no modo de se 

vestir com o passar dos anos no curso. Karen menciona, além de prejuízos a saúde física e 

mental, a tentativa de apagamento das inscrições de feminilidade como consequência da 

predominância de valores masculinos no ordenamento das relações com os professores e os 

pares, como pode ser observado no fragmento extraído de seu relato: 

 
 

Eu não devo fazer a sobrancelha há uns quatro meses, meu cabelo é uma droga, desde a 
minha quarta ou quinta fase eu não passo mais maquiagem. [...] Pelo fato de você estar 
num ambiente muito masculino e de só ficar estudando e comendo besteira, porque é 
um curso, uma rotina muito exaustiva, eu sinto bastante essa questão da saúde física e 
mental. (Karen) 
 

 
Já Edith conta que a dissimulação das expressões de feminilidade ao longo da graduação 

foi uma forma de repelir comentários dos colegas sobre sua aparência, incluindo importunações 

de cunho sexual. De acordo com ela,  

 
 

Depois de pensar em desistir do curso, eu comecei a perceber que eu estava usando 
muita roupa larga, e que eu fazia o máximo possível pra não ser identificada como uma 
menina ou chamar a atenção, sabe? Que eu me sentia mais confortável assim. [...] Então 
o jeito que eu encontrei pra ninguém encher o meu saco foi fazendo isso. (Edith) 
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Percepção de discriminação de gênero 

Assim, esteve presente no relato de algumas participantes a percepção de discriminação 

de gênero como fator característico da relação com colegas e professores. Piadas, brincadeiras 

ou comentários machistas são mencionados por Aprille, Mae, Alba, Grace e Edith, indicando 

contextos institucionais marcados por uma cultura masculina que marginaliza aqueles que não 

pertencem ao grupo majoritário ou não se alinham aos valores dominantes. A esse respeito, as 

estudantes identificam os professores como os principais reguladores desse tipo de prática. O 

constrangimento experienciado em sala de aula pelas piadas, brincadeiras ou comentários 

machistas dos professores, no entanto, é considerado de menor importância por Grace, Aprille 

e Mae, se comparado com os efeitos observados na relação com os colegas. De acordo com 

Mae, "o problema é que os meninos vão na onda dos professores, acham engraçado, ficam 

repetindo as piadinhas, comentando". Para Edith, entretanto, a questão é mais problemática, à 

medida que influi no convívio com os pares e no direcionamento das escolhas de carreira ao 

longo da graduação. Além disso, reconhece a facilidade dos colegas em conciliar as identidades 

de gênero e profissionais, e a invisibilidade das possíveis dificuldades vivenciadas pelas 

estudantes nesse domínio. De acordo com Edith, 

 
 

Eu vou começar IC agora com um professor, que na primeira conversa que tivemos 
falou: "Eu não sou uma pessoa preconceituosa, não sou! Mas aqui no laboratório, a 
gente faz algumas brincadeiras que não são nada politicamente corretas, e se tiver 
alguém que não concorda, a gente vai retirar". Como percebi que ninguém levava ele 
muito a sério, fiquei tranquila, mas to até vendo a gente se desentender por qualquer 
coisa e ele me tirar do laboratório se eu reclamar... Então, se eu realmente me estressar 
muito, eu vou ter que sair do laboratório, porque é cansativo. O projeto de IC que eu 
escolhi, por exemplo, foi mais porque achei o aluno do doutorado com quem eu vou 
trabalhar muito “bonzinho”, do que por eu realmente ter interesse na área, sabe?! Eu sei 
que nenhuma guria vai querer fazer IC com alguns professores, em particular, porque 
não vale à pena o estresse, tu não vai aguentar passar por esse tipo de experiência [de 
preconceito], mas outros, como esse do laboratório que eu vou entrar, da pra tu relevar, 
e não era uma parada que eu deveria me preocupar, né? Talvez seja assim com os guris 
também, mas acho que com os guris é mais fácil [lidar com a cultura e o clima do curso] 
porque as brincadeiras não vão ter o mesmo peso no final. (Edith) 
 
 
Grace e Miranda mencionam perceber um tratamento diferenciado por parte dos 

professores quando se atrasam para as aulas, por exemplo, o que não ocorre com os colegas 

homens nas mesmas circunstâncias. Com frequência, Mae se diz constrangida com insinuações 

que sugerem incoerência entre os atributos de feminilidade os quais desempenha e a carreira de 
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engenheira mecânica escolhida. Além do título de “princesinha” da turma, a estudante também 

menciona comentários de professores e condutas inapropriadas que lhe são direcionadas, do 

mesmo modo que Edith, a respeito das investidas dos colegas. Também é relatado por Valentina 

a erotização da relação de trabalho que mantinha com seu orientador. Segundo ela, com 

frequência colegas a questionavam se ela costumava a se reunir com seu professor no 

laboratório sem a presença de outros pesquisadores, “meio que colocando uma sexualidade 

onde não tem”, analisa. 

A percepção de discriminação com relação aos conhecimentos acadêmicos é 

identificada por Valentina, Edith, Hertha e Grace como a necessidade de demonstrar ou 

comprovar competências para serem reconhecidas pelos pares como também estudantes de 

engenharia. A esse respeito, Valentina e Edith mencionam dificuldade na realização de 

atividades em grupo por estarem em minoria e não serem ouvidas. Grace, Valentina, Hertha e 

Ada também acusam espanto de professores e colegas com relação ao seu bom rendimento nas 

avaliações e disciplinas - "de um jeito bom", assegura Ada, ou “como se não fosse possível eu 

ir bem na prova”, observa Grace. Valentina diz ter se sentido preterida em processos seletivos 

nos quais era a única mulher entre os candidatos, e sob a justificativa de ser “emocional 

demais”, Alba menciona o episódio em que foi constrangida e também impedida de assumir 

um cargo de destaque na equipe de competição para o qual estava apta, vindo, inclusive, a 

exercê-lo de maneira informal posteriormente.  

4.2.2.3 Expectativas de carreira 
 

4.2.2.3.1 Projeto de vida de trabalho 

 

Percepção do mercado da engenharia 

Se tratando da percepção do mercado da engenharia, identificou-se no grupo de 

participantes menção de tendências e oportunidades provenientes da chamada “revolução 4.0” 

e dos princípios de desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU. Referente a serviços 

em soluções digitais, Grace, Valentina, Karen e Ada destacam as oportunidades no segmento 

de desenvolvimento, sistemas da informação, análise de dados, integração de processos, 

desenvolvimento de ferramentas e sistemas computacionais, internet das coisas, big data, 

inteligência artificial e robótica. De acordo com Karen, o mercado de trabalho na região de 



 

 
 

172 

Florianópolis é bem delimitado e caracteriza-se sobretudo pelo polo tecnológico localizado ao 

norte da ilha. Segundo ela,  

 
 
Qualquer coisa que você procure na página de estágios pra automação em Florianópolis 
você só acha programação, porque aqui na ilha tem essa questão do polo tecnológico. 
Por esse motivo o setor de controle de processos, que é tradicionalmente mais voltado 
pra processos industriais, não tem um campo de trabalho tão bom assim aqui. Então 
qualquer um que entrar pro curso de automação pra fazer estágio em fábricas, vai ter 
que trancar um semestre e ir pra outra cidade, tipo São Paulo. (Karen) 

 
 

Apesar de reconhecerem que a formação em engenharia ainda é pouco voltada para a 

solução de problemas socioambientais e inovação, Aprille, Miranda, Alba e Edith situam o 

campo da sustentabilidade nos segmentos da produção de energia, produção industrial e 

captação e tratamento de recursos hídricos como os mais atrativos em razão das demandas 

socioambientais enfrentadas na atualidade.  

Para Edith, energias renováveis consiste de um campo de atuação que vem crescendo 

principalmente em função da otimização dos modelos de negócio do tipo startup, mas que não 

ocupa lugar de destaque no projeto pedagógico do curso enquanto tema de formação, nem é tão 

bem remunerado como o trabalho realizado em distribuição de energia elétrica. Miranda, por 

sua vez, compreende que apesar da questão ambiental por muito tempo ter sido negligenciada, 

resoluções normativas da categoria preconizam maior atenção aos possíveis impactos 

decorrentes das intervenções processadas, influindo no modo como soluções são pensadas e 

desenvolvidas. Sinalizando a necessidade de investimento em outras formas de energia em 

substituição aos combustíveis fósseis, ela também salienta que “isso de você precisar de várias 

visões diferentes para um mesmo problema exige que o trabalho seja feito por várias pessoas 

com opiniões diferentes”, indicando esse segmento do mercado como mais receptivo à 

diversidade. Questionada acerca das relações interpessoais deste campo profissional, Aprille 

ratifica: 

 
 

Pessoas que enxergam a sustentabilidade como uma coisa importante são pessoas que 
também enxergam as questões sociais como uma coisa importante, né? E são pessoas 
mais abertas. Então, com certeza, pessoas que consideram a questão da sustentabilidade, 
são também pessoas mais abertas à diversidade, diferente das indústrias que é um 
ambiente de trabalho formada na maioria por homens, né? (Aprille) 
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Valentina discorre sobre as dificuldades encontradas por mulheres em funções 

tradicionais da engenharia, como no gerenciamento ou na configuração de equipes técnicas 

compostas na sua maioria por homens, ressaltando o trabalho realizado em linguagens de 

programação e desenvolvimento de sistemas de informação como os mais “tranquilos” para as 

mulheres por se tratarem de “uma coisa mais nova” na área. Para ela, “quando mais novo o 

campo de atuação da engenharia, mais fácil é essa questão de aceitação do gênero, da 

diversidade”.  

Em contrapartida, Mae acredita que independente do setor, o profissional de engenharia 

será requisitado tendo em vista a dependência tecnológica e de soluções digitais que se impõe 

aos mais diversos empreendimentos na atualidade. Hertha, por seu turno, comenta a respeito 

das optativas que orientam o aluno para assuntos de interesse no curso, e que os conhecimentos 

que possui das possibilidades de exercício profissional decorrem basicamente dos cenários 

descritos em sala de aula pelos professores.  

 
 

Eu não conheço muito do mercado de trabalho, não tenho muito conhecimento, a 
maioria das coisas que eu sei é sobre o que os professores falam em sala, e cada professor 
fala sobre aquilo que ta dando aula, né? Tipo, engenheiro eletricista pode fazer muita 
coisa; tu pode trabalhar calculando como fazer um componente de uma usina, ou tu pode 
gerenciar uma equipe técnica, por exemplo, são algumas possibilidades. O curso de 
elétrica tem seis áreas optativas, e tu tem que fazer uma delas, então tu escolhe o que tu 
gosta mais, né? Eu to fazendo principalmente nas áreas de gestão e de telecomunicações. 
Então dependendo do que tu quer trabalhar, do que tu tem mais afinidade, tem muita 
coisa diferente pra fazer. Os professores, na maioria, falam dos empregos mais "top", 
assim. Às vezes eles falam sobre o trabalho em hidrelétrica, do trabalho realizado na 
sala de observação e monitoramento. Eles falam que, para esse trabalho, a pessoa ganha 
muito, mas tem que ficar de plantão a vida toda. Assim, tu pode estar em casa e ser 
chamado pra resolver alguma coisa a qualquer momento, não é uma coisa que eu queria 
pra mim, por exemplo. (Hertha) 
 
 
Plano de ação de carreira 

Em consonância com o projeto de vida de trabalho e da proximidade com o fim do 

curso, as inclinações de carreira a serem realizadas na condição de plano de ação envolveram 

diferentes possibilidades, dentre elas, efetivar-se na empresa de tecnologia em que atualmente 

faz estágio (Karen e Grace), buscar um emprego na área da engenharia (Valentina, Edith, Mae, 

Alba), buscar um emprego na área, só que em outra região (Aprille e Miranda), tornar-se 

professora (Hertha) e abrir o próprio negócio (Ada).  
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O desejo de tornar-se professora de telecomunicações é descrito por Hertha como o fator 

que contribui significativamente para o caminho escolhido a ser percorrido após a conclusão 

do curso técnico. Porém, quanto a atuação profissional, a estudante menciona que os anos de 

formação em elétrica também despertaram o interesse para gestão de projetos e equipes, e que 

para o futuro considera prestar concurso público na área de telecomunicações em razão da 

estabilidade da carreira e possibilidade de ajudar financeiramente a família. Antes, preocupa-

se com a necessidade de realizar os estágios obrigatórios, a respeito do qual ficaram nítidas 

algumas dificuldades iniciais: 

 
 

Estágio eu ainda preciso fazer, é obrigatório fazer pelo menos dois semestres, e eu não 
sei como vai ser. Eu continuo procurando, mandando currículo, às vezes faço entrevista, 
mas até o momento não deu certo, e eu ainda to bem por fora de como funciona. Tem 
coisas que eu poderia fazer, a gente tem aquele portal do estágio, né? Mas fica 
complicado por causa de horário. Tipo, na engenharia é bem difícil conseguir alguma 
coisa porque a empresa tem que concordar com o teu horário, e com um horário todo 
quebrado como eu tenho fica bem complicado de pegar alguma coisa de estágio. [...] 
Talvez eu tente fazer estágio se eu deixar pra estagiar no mesmo ano do TCC, né? 
(Hertha) 

 
 

De volta para o Brasil após o intercâmbio na Europa, Mae também descreve dificuldade 

de acesso a empresas para se informar sobre ofertas de estágio e outras oportunidades 

ocupacionais no mercado. Por esse motivo, conta que pretende “dar um tempo” nas atividades 

extracurriculares a fim de se aprofundar nos estudos em qualidade de processos e produtos, e 

que para isso se matriculará em uma disciplina optativa do curso de engenharia de produção. A 

respeito do TCC a ser desenvolvido na equipe de competição de foguetes, a estudante 

compreende a experiência como uma grande oportunidade na área aeroespacial, a qual a 

motivou a ingressar na mecânica, resgatando interesses profissionais iniciais. 

No setor da sustentabilidade, Aprille conta que gostaria de trabalhar com projeto de 

produtos, gestão de produção ou energias renováveis, “com foco em consumo consciente”, 

segundo ela. Para isso, pretende realizar o estágio obrigatório em uma empresa multinacional 

tendo em vista o intercâmbio acadêmico na subdivisão de energia, e esclarece: 

 
 

Eu to planejando fazer meu estágio obrigatório na [nome da empresa] com motores 
elétricos porque essa é a vaga, mas eu to mirando numa oportunidade em energia pra já 
ir pra fora também, porque eles têm filiais em outros países, né? É uma empresa que 
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produz motores, infelizmente, eu disse que não tenho interesse em trabalhar na empresa 
privada tipo indústrias, mas por enquanto é o que da pra fazer, né? (Aprille) 
 

 
Também no setor da sustentabilidade, Miranda menciona que desenvolverá o TCC em 

parceria com um laboratório do departamento de Biologia, e que investirá em oportunidades de 

estágio no setor de energias renováveis, sobretudo no exterior. Alba concluirá o TCC iniciado 

recentemente, e após, pretende explorar outros domínios da área de projeto de produtos em 

engenharia mecânica, principalmente voltados para a inovação e solução de problemas 

socioambientais, elencando empresas multinacionais com as quais gostaria de trabalhar apesar 

de não saber dizer como acessa-las. Ainda nas fases intermediárias da formação, Edith conta 

que fará um estágio de férias não-obrigatório em uma empresa do setor de energias renováveis 

com a intenção de conhecer melhor a área e explorar oportunidades de aprendizagem, e que de 

forma concomitante continuará se capacitando para o trabalho em programação tendo em vista 

a avaliação positiva de empregabilidade e maior autonomia criativa do setor.  

Também na área de desenvolvimento, Grace conta que se mudará para São Paulo para 

realizar o estágio obrigatório em uma empresa de desenvolvimento de software, e admite que 

seu projeto de futuro depende do sucesso dessa experiência. Por esse motivo, cogita a 

possibilidade de iniciar uma especialização ou até mesmo uma terceira graduação em sistemas 

de informação, e que permanecerá no setor da tecnologia à medida que avalia o mercado no 

qual esta se inserindo com potencial de crescimento e geração de emprego para os próximos 

anos. Karen também demonstra interesse em especializar-se ou iniciar uma segunda graduação 

em sistemas da informação, e por já se encontrar atuando em uma empresa do setor de 

tecnologia em Florianópolis, pretende ser efetivada após a conclusão do curso. Ada também se 

mostra animada para o início das aulas de sistemas de controle, e que permanecerá no estágio 

no laboratório de pesquisa enquanto for possível desenvolver aprendizagens em linguagens de 

programação. Além disso, não esconde o desejo de realizar intercâmbio acadêmico ou iniciar 

um empreendimento próprio após a titulação. Valentina, por sua vez, realizará o estágio 

obrigatório em uma empresa do setor de aeronáutica no sul da França, especificamente na área 

de gerenciamento de produto, e se mostra bastante apreensiva diante da nova experiência e o 

futuro na carreira, dado o conservadorismo e as barreiras visualizadas no setor para engenheiras 

mulheres.  
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4.2.2.3.2 Antecipação de barreiras de carreira 

 

Ausência de modelos profissionais femininos  

Como uma das características dos relatos sobre as expectativas de inserção no trabalho 

e progressão na carreira, verificou-se na fala de Grace, Karen, Valentina, Ada e Edith a 

avaliação de barreiras relativas a ausência de modelos profissionais femininos de sucesso ao 

longo da graduação. Ainda nas fases intermediárias, Ada discorre acerca do curso de controle 

e automação nunca ter contado com uma docente mulher nas suas três décadas de existência, e 

o impacto disso na imagem da profissão e na formação dos próprios alunos. 

Karen, a exemplo de sua experiência, reflete como a exposição e convivência com 

professoras mulheres durante os anos de formação influenciaria positivamente na identificação 

das estudantes com certas formas de exercício e realização profissional para além da técnica no 

mercado da engenharia, sobretudo em momentos de crise com a escolha em que o gênero possa 

vir a consistir de um aspecto considerado na decisão de evasão. 

  
 
O DAS [Departamento de Automação e Sistemas], até onde eu sei, é o único do CTC 
que não tem nenhuma professora mulher. Quando eu era caloura não me ligava tanto 
nisso, fui começar a perceber mais a partir da terceira ou quarta fase que foi quando eu 
realmente comecei a pensar em trocar de curso porque achava que automação não era 
pra mim. E vendo um monte de mulher também trocando de curso, amigas minhas, eu 
pensava que seria legal ter uma mulher dando aula pro pessoal – não porque seria um 
divisor pra manter as meninas no curso, mas talvez pra inspirar a pensar: “poxa, que 
legal, eu posso continuar no curso”, ou então: “eu posso ainda me manter nessa área não 
tão técnica da engenharia”, sabe? (Karen) 
  
  
Além da imagem estereotipada do curso como masculino e da falta de diversidade no 

quadro docente, Valentina menciona as barreiras passíveis de se entreporem aos projetos de 

vida e de trabalho das alunas quando não percebem o papel ou modelo profissional verificado 

durante a graduação como disponíveis para elas. 

  
 

Se a gente tivesse mais professoras mulheres, não seria tão difundida a ideia que o curso 
é um curso masculino, e que é mais fácil homem arranjar emprego nessa área. Eu penso 
que se existem engenheiras que se formam, que vão pro mercado de trabalho, por que 
não tem nenhuma que trabalha dando aula? Então, talvez, se tivesse alguma dando aula, 
teria a ideia de que a gente também podia estar ali, sabe? Porque, querendo ou não, 
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quando tu ta dentro da faculdade, o exemplo de engenheiros que tu tem é dos 
professores, né? (Valentina) 
  

  
A esse respeito, Grace compreende a falta de professoras mulheres na automação como 

um sinônimo de barreira ao acesso de meninas e outras populações ao curso. Nesse sentido, 

  
 
Acho que a engenharia precisa, talvez, ser mais acessível às pessoas. Mas, ao mesmo 
tempo, eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver nesse meio, é mais gente pra 
fazer diferença. [...] Por exemplo, automação não tem uma professora mulher. E porque 
não tem professora mulher? É porque a gente não se forma?! Talvez as coisas não 
mudem porque não chega alguém lá [na docência superior] que tenha tido uma 
experiência diferente na universidade. Então eu acho que é necessário, pra tudo isso, 
que as mulheres estejam participando. (Grace) 
  

  
Fora a ausência de professoras ministrando disciplinas no curso de automação, Edith 

também relaciona a tipificação da presença de docentes mulheres no curso de engenharia 

elétrica, tendo em vista a relevância atribuída pelos alunos aos assuntos e lugares por elas 

ocupados. Conforme a participante, não é raro encontrar mulheres à frente da sala de aula no 

curso, no entanto, sua presença parece se restringir a tópicos muito introdutórios da 

aprendizagem, de domínio demasiado teórico ou de menor prestígio no processo formativo. 

  
 

Em física, matemática e desenho técnico eu tive aula com professoras mulheres. Mas 
em relação ao resto, tipo circuitos, eletromagnetismo, microprocessadores, só tem 
homem, e tirando desenho técnico e introdução a engenharia elétrica, só tinha homem 
pra dar as matérias. [...] É engraçado, porque nas matérias que a gente tem, mais, tipo, 
"humanas", assim, como produção da escrita acadêmica, conservação de recursos 
naturais, é tudo mulher, um padrão. (Edith) 

  
  

Ausência de rede de contatos 

Em se tratando da antecipação de dificuldades, esteve presente na fala de Edith a 

percepção da ausência de uma rede de contatos profissionais no sentido da ocorrência de 

uma barreira na carreira. Fazendo alusão a inexistência de engenheiros na família, a graduanda 

demonstra preocupação quanto ao futuro na profissão dada a avaliação de oportunidades na 

transição para o trabalho percebidas como reduzidas a efeito disso. 
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Na minha família, todos são basicamente da veterinária: minha mãe, meu pai, a minha 
irmã mais velha, meu cunhado, meu primo, enfim, todo mundo. Então eu sinto que fora 
do curso eu não tenho nada, não tenho informação com ninguém. Outra coisa que me 
deixa meio preocupada, é que eu to sozinha, assim, porque não vou ter indicação de 
ninguém, não vou conseguir trabalhar com meu pai, nem nada disso, e é uma coisa que 
é complicado. (Edith) 
  
  
Além das oportunidades de trabalho percebidas como reduzidas em comparação com 

outros mercados, Valentina também pontua a ausência de possíveis contatos profissionais na 

aeronáutica, sobretudo de mulheres. 

  
 
A área que eu quero, que é a aeronáutica, é mais bem desenvolvida fora do Brasil, e 
tanto aqui quanto lá fora essa área da engenharia é ainda muito masculina, né? Então é 
difícil, porque, tipo, você consegue emprego mas não sobe na carreira, e isso eu acho 
que é bem reconhecido por todo mundo, então eu tenho medo do que vai acontecer. [...] 
E eu não conheço ninguém que trabalha na área, [...] e acho que nem se conhece muitas 
mulheres que trabalham também, né? (Valentina) 
  

  
Percepção de discriminação de gênero no mercado da engenharia 

Sobre as particularidades do mercado da engenharia a que as participantes 

compreendem que estão expostas, todas sinalizam a permanência de práticas discriminatórias 

de gênero enquanto fatores contextuais contributivos a restrição de seus interesses e escolhas 

profissionais. A respeito da inserção no trabalho, o gênero é percebido como um dificultador 

ou uma barreira por todas as entrevistadas. Quanto aos processos que envolvem a contratação, 

mais especificamente, Grace, Hertha, Aprille, Mae e Alba compartilham da mesma 

preocupação dada a arbitrariedade conhecida na política admissional de empresas e indústrias 

tradicionais no mercado da engenharia que declaram explícita ou implícita a preferência por 

engenheiros homens em detrimento de profissionais mulheres. De acordo com Aprille: “eu 

tenho certeza absoluta que se eu tiver que trabalhar, por exemplo, na [nome da empresa], ou 

em uma indústria assim, pro cargo de engenheiro eles vão sempre dar preferência pra homens, 

porque é o que mais você encontra lá dentro”. Hertha e Valentina também associam a falta 

representatividade feminina nos campos de atuação de interesse à barreiras para seu acesso, 

incluindo a problemática levantada por Hertha ao referir-se a discriminação que as profissionais 

mulheres enfrentam relativamente ao planejamento familiar e reprodutivo. 
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A pouca participação feminina em determinados setores da engenharia ainda tem como 

efeito nas narrativas das alunas a preconização de práticas que sinalizam discriminação com 

relação às competências profissionais e a falta de apoio no trabalho. Nesse sentido, Aprille, 

Mae, Alba e Valentina mencionam a necessidade das mulheres de “se sobressaírem” para terem 

seu trabalho reconhecido. 

  
 
Acho que se a mulher quiser trabalhar numa empresa de robótica, por exemplo, tem que 
lutar bastante pra conseguir chegar lá, porque normalmente o grupo já vai ser mais 
masculino e vão demorar mais pra aceitar as ideias dela - e isso eu já vejo dentro da 
faculdade, né? Se tu ta dando uma ideia, mesmo que tu esteja certa, demora um pouco 
mais pra tu convencer. (Valentina) 
  
  
Miranda acredita que a falta de apoio no trabalho não decorre apenas da discriminação 

com relação aos conhecimentos, mas das crenças acerca dos papéis sociais de gênero que 

implicam na não conformação da feminilidade a habilidades interacionais geralmente atribuídas 

ao masculino, sobretudo em um contexto social fortemente marcado por relações assimétricas. 

“Acho que a dificuldade seria pela discriminação mesmo, no sentido dos homens não saberem 

lidar com colegas mulheres que se impõem e têm ideias próprias, que não vão sempre concordar 

com eles, de quererem te diminuir por causa disso” (Valentina). 

Também nesse sentido, Ada, Hertha e Aprille alertam para a ingerência do conflito 

intergeracional nos domínios mais tradicionais da engenharia, sinalizando possíveis prejuízos 

para a atuação de mulheres nesses setores, como pode ser observado nas falas das participantes, 

em sequência:  

 
 
Eu acredito que tem sempre uma pessoa que é mais velha que olha para as mulheres e 
já pensa: "ela não sabe o que ela ta fazendo aqui, né?". [...] Eu já tive professores que 
achavam que eu não tava entendendo o que eles estavam falando. [...] Então eu acredito 
que se eu to vendo isso no ambiente acadêmico, em que os professores têm contato com 
alunos novos que chegam todo semestre, eu acredito que quando eu sair daqui vai ter 
gente que vai me olhar e vai pensar: "não deve saber muita coisa, né?", ou que tenha 
aquele pé atrás comigo. Então eu acredito que isso se estenda pro mercado de trabalho 
também, e é esse tipo de dificuldade que eu acho que talvez vá encontrar daqui pra 
frente. (Ada) 
  
 
Eu imagino que ainda exista muita gente que tem, não vou dizer, assim, um preconceito, 
mas aquela ideia de que se tu for mulher, tu não vai ser tão capaz, no sentido de ter 
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menos conhecimento que um homem, ou que talvez tu seja emocional demais para o 
trabalho. [...] São coisas que estão no senso comum e que na engenharia eu acho que 
ainda existe nas pessoas mais velhas. (Hertha) 

  
 

A indústria é um ambiente de trabalho formada, em grande parte, por homens. E a gente 
sente essa diferença, né. Então isso te deixa um pouco mais desconfortável, 
principalmente se você for uma mulher jovem entrando como engenheira, você vê que 
os caras mais velhos não te levam a sério geralmente. [...] Colegas que já se formaram 
relatam essas coisas, né? De machismo, piadinhas, que os caras realmente não enxergam 
as mulheres igualmente - o que pode até ser sem querer, mas é sempre complicado. 
(Aprille) 

 
 

No que se refere a mobilidade ou progressão no trabalho, Valentina pontua que na 

aeronáutica, a possibilidade de “subir na carreira” parece especialmente limitada às 

profissionais mulheres, e Alba justifica sua concepção do fato de ser mulher como um 

dificultador na profissão tendo em vista experiências vivenciadas por ela ainda na graduação. 

  
 
Com relação ao desenvolvimento da carreira, a progressão, eu considerei o fato de eu 
ser mulher como um dificultador mais pilhada com essa experiência que eu tive na 
equipe de competição na graduação. Assim, se eu tiver um gerente como o [nome do 
colega], eu provavelmente teria problemas em ascender na carreira, então acho que foi 
mais me espelhando nisso, que ser mulher pode ser um problema dependendo de onde 
você esteja e com quem você esteja lidando. (Alba) 
  
 
4.2.2.4 Identidade profissional  

 

4.2.2.4.1 Negociando imagens da profissão  

 

Estereótipos de gênero na Engenharia: os carros, os fios desencapados e os nerds 

A partir da fala das entrevistadas, foi possível identificar a vigência de discursos 

socialmente construídos acerca das características objetivas e intersubjetivas atribuídas a 

profissão em associação a estereótipos de gênero capazes de viabilizar ou constringir a 

exposição de crianças e jovens a papéis e modelos sociais, interesses socioculturais, 

expectativas de autoeficácia, e modos de subjetivação e de identificação com determinadas 

atividades de trabalho. Grace, Hertha, Aprille, Miranda, Karen e Ada, por exemplo, citam as 

possíveis implicações das inscrições de feminilidade e masculinidade nas aspirações 
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profissionais dos sujeitos, mas sobretudo de meninas no campo da ciência e tecnologia. No caso 

do desenvolvimento de interesses, Grace, Ada e Miranda mencionam como os valores relativos 

aos gêneros acabam muitas vezes por não "direcionar" ou pouco "incentivar" meninas para 

jogos, brincadeiras e experiências formativas passíveis de identificação com o campo das 

engenharias. Como cita Grace: 

 
 

As meninas não são criadas para serem engenheiras, cientistas, elas ainda são muito 
incentivadas, mesmo que de forma inconsciente pelas pessoas a sua volta e pela 
sociedade a seguirem profissões mais femininas, assim. Na minha opinião, nós somos 
moldados para a vida adulta durante nossa infância e adolescência, e nesta 
época ouvimos coisas e passamos por experiências que acabam se tornando nossa 
realidade. Por exemplo, um menino quando criança ganha brinquedos como carrinhos 
e aviões de controle remoto, enquanto uma menina ganha bonecas e panelinhas pra 
cozinha. Na adolescência, a menina já está interessada em roupas e maquiagens, 
enquanto os meninos em jogos de computador e outras coisas tecnológicas, tipo drones. 
Então o tipo de curiosidade, gostos e habilidades que são despertados por estes dois 
meios são muito diferentes, e vejo isso como um fator importante no encaminhamento 
da personalidade, porque enquanto a menina está brincando de cozinhar, um menino 
que tem um brinquedo de controle remoto ou um game pode eventualmente se interessar 
pelo funcionamento daquilo ou ter de aprender sobre aquilo pra poder consertá-lo, o que 
levaria a pesquisas e aquisição de conhecimento naquela área. Logo, ele tem uma 
relação muito mais direta com a tecnologia, com o computador, do que uma menina, 
né? Então eu acho que o direcionamento que a gente recebe na escola, na vida, não 
desperta a curiosidade das meninas pra esse lado das engenharias, da tecnologia. (Grace) 

  
  

De modo semelhante, Hertha faz referência a socialização e a exposição aos conteúdos 

generificados das brincadeiras infantis como um "condicionante" das formações discursivas e 

interpretativas de autoconceito e autoeficácia verificadas posteriormente na esfera produtiva da 

vida. 

 
 

Eu acho que a gente não é levada pra tecnologia, de ser incentivada na infância, digo, 
porque ainda tem aquela ideia de que se tu é menina, tu vai ser melhor em cuidar ou em 
fazer coisas mais ligadas à emoção, ao afeto, como ensinar pessoas, cuidar, esse tipo de 
coisa. Eu não vejo muito incentivo pras meninas gostarem de matemática ou falarem 
sobre tecnologia desde cedo como os meninos. Por exemplo, se tu é menina, 
provavelmente tu vai ganhar uma boneca e vai treinar pra ser mãe com essa boneca, mas 
se tu é menino, tu vai ganhar um carrinho e várias outras coisas que estimulam a 
criatividade para aquilo. [...] Então eu não vejo desde cedo ser apresentado pras meninas 
tantas outras opções do que gostariam de fazer além de cuidar e educar. E quando as 
outras opções são coisas tidas como muito masculinas, dá ainda um pouco de medo de 
não se encaixar. (Hertha) 
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Para Miranda e Aprille, a vigência da concepção essencialista acerca das habilidades 

cognitivas e comportamentais dos sujeitos genderizados repercutem no estreitamento das 

oportunidades para as mulheres, ainda mais nas carreiras analisadas. 

 
 

Não se incentiva uma mulher a vivenciar a engenharia porque isso tá muito associado 
ao raciocínio lógico, e o raciocínio lógico ta desassociado com as emoções, e numa 
visão, num estereótipo machista, as mulheres são totalmente emotivas, e justamente por 
causa desse conhecimento mais lógico da ciência que é ligado aos homens a gente tem 
pouquíssimo incentivo. Por isso as pessoas às vezes se surpreendem muito que tem 
mulheres que querem fazer Engenharia, e geralmente nós somos muito tachadas de frias 
também, sabe? Sem emoções. O que, obviamente, a gente tem! Mas é também outro 
estereótipo. (Aprille) 

 
  

Em contrapartida, Ada compreende que meninas demonstram o mesmo interesse por 

ciência e tecnologia que os meninos, no entanto, as inclinações profissionais para elas nesses 

domínios acabam mitigadas devido a pouca exposição a experiências de sucesso que assentem 

o interesse, os significados e o compromisso psicossocial para com um projeto de futuro nesses 

campos de atuação. Somado a isso, Mae e Edith relacionam as oportunidades ocupacionais 

como mais ou menos favoráveis às mulheres através do nivelamento de características e 

representações do gênero na ocupação, influindo na antecipação de barreiras e, como resultado, 

na escolha por carreiras lidas na qualidade de mais receptivas ao seu ingresso, como pode ser 

observado nos trechos retirados dos relatos de ambas as estudantes: 

  
 

Às vezes tu gosta de matemática e física, mas acaba não fazendo engenharia por medo 
de tentar, porque acha que não consegue, [...] ou por ser um ambiente meio masculino 
também, às vezes algumas meninas não queiram. Não sei se é senso comum ou o que 
pode ser, mas todo mundo acha que engenharia mecânica é só carro, graxa, e se a menina 
não gosta de carro, então não vai fazer o curso, né? (Mae) 

 
 

A área de trabalho da elétrica geralmente é muito técnica, de encapar fios e mexer com 
equipamentos que exigem um pouco de força, e a da mecânica parece muito voltado pra 
algo tipo sujo, assim, de oficina e tal, diferente da engenharia química que é bem 
interessante, que tu pode mexer com perfume, cosméticos no geral, e da engenharia de 
materiais e de produção também, que são bem voltadas pra gerenciamento, mais fácil 
de ter mais mulheres no futuro. (Edith) 
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Identidade profissional percebida 

Além dos estereótipos de gênero que dimensionam a imagem, a cultura e o lugar 

ocupado pela engenharia na sociedade do conhecimento e no mercado, Valentina e Grace citam 

ainda a permanência da popular visão do estudante de engenharia como homem, "nerd" e 

habilidoso apenas com números, tal como construído e repercutido pelas mídias e senso comum 

ao longo da história recente da disciplina. Noções simplistas refletidas no ambiente acadêmico 

e na fala de professores de que "engenheiro é assim mesmo", no sentido de demasiado prático, 

objetivo, metódico, “quadrado”, "frio", "neutro", como que desinteressado pelas facetas mais 

integrativas, inovadoras e, por extensão, interdisciplinares das atividades desenvolvidas 

também são mencionadas por Hertha, Aprille, Miranda e Edith como características da 

formação de competências e dos modos de subjetivação comumente apreendidos ao longo da 

graduação.  

No entanto, dentre os aspectos presentes na relação entre o processo formativo de 

competências exigidas pelas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia e da identificação 

com o trabalho, Grace, Hertha, Aprille, Miranda, Edith, Alba e Ada descrevem 

concomitantemente a percepção de competências do domínio dos conhecimentos técnicos e 

também as qualidades comportamentais presumidas do trabalhador no âmbito das relações 

interpessoais. A identificação dos artefatos e sistemas de ação característicos das atribuições de 

um engenheiro dentro de suas competências legais e outras demandas atuais de caráter 

relacional são igualmente pontuados por Valentina, Mae e Karen.  

Assim, nas palavras de Grace, Aprille e Ada, saber identificar, formular e resolver 

problemas no enfrentamento de situações complexas consiste da principal função do 

engenheiro, e no que se refere às competências técnicas ou objetivas esperadas, ressalta-se 

saber aplicar conhecimentos científicos, matemáticos, tecnológicos e instrumentais específicos 

da sua área e também das correlatas (Grace, Hertha, Valentina, Miranda, Karen, Mae, Ada), 

incluindo conceber, projetar, analisar e integrar sistemas, otimizando recursos, produtos e 

processos (Miranda, Karen). Conforme Miranda: 

  
 
Quando eu entrei no curso eu não tinha muita noção, achava que tinha que saber resolver 
os cálculos e era isso aí. Hoje, eu vejo que o perfil do engenheiro mecânico é um perfil 
bem analítico, e o cálculo nem é tão importante; o importante é você ter uma linha de 
raciocínio e um pensamento lógico e sistemático que compreenda uma sequência bem 
definida de passos a seguir. E também entender um pouco de cada coisa, porque a gente 
tem muita interligação com várias áreas, então não adianta você só saber de mecânica, 
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você também precisa entender um pouco de eletrônica, elétrica, e por aí vai. Não da pra 
ficar em caixinhas fechadas, acho que seria isso o mais importante pra engenharia. 
(Miranda) 

  
  
Para Hertha, Karen, Edith e Ada, o trabalho no setor da tecnologia implica na assunção 

de uma postura proativa e de permanente atualização ou aperfeiçoamento no que se refere a 

“estar sempre disposto a aprender coisas novas para se manter atualizado e competitivo no 

mercado” (Hertha), haja vista que “a faculdade te da a base, te apresenta as ferramentas, as 

técnicas, mas quando você vai pro mercado de trabalho é completamente diferente” (Karen). 

Conforme Hertha, avaliar a viabilidade social e econômica de projetos requer também de 

conhecimento acerca de quando e como integrar práticas e tecnologias emergentes de acordo 

com as necessidades, tendo em vista que a despeito da dinâmica acelerada e das mutações do 

setor, muitas soluções apontam para a manutenção de ferramentas e processos produtivos no 

sentido de diferir a implementação de novas tecnologias em razão da análise de custo da 

operação e manuseio de sistemas. 

Já as qualidades percebidas pelas estudantes como desejáveis para o trabalho estão 

as habilidades comunicacionais e de liderança, referente ao saber se expressar (Alba) e se 

comunicar eficientemente (Grace, Hertha e Miranda), de modo a fazer com que as pessoas 

compreendam a descrição de procedimentos e resultados de ações (Alba), o conhecimento dos 

impactos sócio-ambientais das atividades desenvolvidas ou do emprego de novas ferramentas 

e tecnologias (Alba, Miranda); disciplina (Karen), dedicação (Valentina e Ada), mas também 

flexibilidade (Grace e Edith) ante às novas possibilidades de atuação e do trabalho com 

profissionais de perfis muito diferentes (Miranda e Ada), o que significa saber lidar com pessoas 

(Aprille e Ada) e gerenciar de modo eficiente conhecimentos e atitudes no ambiente 

sociolaboral (Hertha e Miranda), sobretudo na ocasião do trabalho realizado em equipes 

interdisciplinares (Aprille, Ada e Miranda) ou multiculturais. 

Se tratando das características que as estudantes acreditam serem desejáveis ou 

potencialmente relevantes para o futuro, é identificada a noção de empreendedorismo para 

adequação às oportunidades e novas tecnologias gerenciais e de engajamento no trabalho 

(Grace), exercício da criatividade orientada para a inovação e competitividade no mercado da 

tecnologia (Aprille), e também satisfação e realização pessoal (Edith e Aprille), maior senso 

crítico com relação a questões contemporâneas para além do impacto sócio-ambiental 

promovido pelas atividades e descobertas científicas da classe (Hertha, Karen, Aprille, Edith, 
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Miranda, Alba), conhecimento de software, linguagens de programação e tecnologias da 

informação (Miranda, Alba, Karen, Grace), e domínio das chamadas soft skills como 

ferramentas úteis para a diversificação das relações e soluções, impactando, inclusivem na 

melhoria da qualidade de vida no trabalho. A esse respeito, Alba comenta:  

 
 

Sobre a parte técnica, tem que ter um bom conhecimento dos softwares específicos da 
área, uma boa vivência com atividades ligadas a fabricação, a indústria, e de preferência 
diversificar um pouco as atividades. Eu acho que ter uma boa saúde mental também, é 
um trabalho que pode ser bem estressante, então tem que saber ter um tempo pra ti pra 
fazer as coisas que gosta. [...] A engenheira que eu quero ser é uma pessoa que consiga 
ter um raciocínio analítico bom e que consiga tratar bem as pessoas, passar o 
conhecimento que tem, e também saiba equilibrar vida profissional e pessoal, que saiba 
se divertir, sei lá, que goste do que faz, esse é um ponto muito importante pra mim. 
Comunicação, saber ouvir, saber comunicar as próprias ideias, se expressar, ter alguma 
noção do que gosta de fazer, do que acredita, do que quer para o próprio futuro, seus 
princípios, essa parte que não consta como competências técnicas é o que me parece 
importante com base nos processos seletivos que eu fiz. (Alba) 
 
 
Conforme Aprille: 
 
 
Eu percebi pelas minhas experiências, trabalhando, e acredito que seja esperado do 
profissional além da curiosidade, a criatividade para a inovação, justamente porque é 
isso que garante a sobrevivência das empresas: você conseguir inovar e se manter 
competitivo, então eu acredito que seja muito isso. [...] Também acho que seja bastante 
buscado profissionais com uma boa noção de gerenciamento - pelo menos é o que falam, 
né? –, e pessoas com a mente mais aberta também, e não só da engenharia, mas de todos 
os cursos, porque a gente ta caminhando pra um mundo com a mente mais aberta pras 
diferentes possibilidades, e com uma mente mais aberta você consegue pensar em coisas 
diferentes e consegue resolver problemas que antes não conseguia. [...] Acho que os 
engenheiros sempre foram vistos como pessoas extremamente rígidas e quadradas, total 
competências técnicas, só que isso não é a realidade, principalmente se for trabalhar em 
equipe, que você precisa saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são a parte mais 
importante do trabalho. Obviamente que tem todo o maquinário, todos os processos, 
todos os produtos, mas nada disso vai ser feito se não tiver pessoas na tua equipe, até 
porque são poucos os processos que podem ser totalmente automatizados justamente 
pela questão da flexibilidade de produto, coisas assim, então você tem que saber lidar 
com as pessoas, e falo isso das soft skills, né? [...] Eu sabia que eu ia ter bastante aula 
teórica e prática pra aquisição de conhecimento técnico, isso é realmente uma 
expectativa que foi alcançada, a universidade te dá isso, só que tinha coisas que eu não 
imaginava, como, por exemplo, que eu ia precisar desenvolver essas soft skills, porque 
eu não imaginava lá no começo que eu teria que ser, assim, uma líder, no sentido de que 
eu teria que tomar decisões quanto a projetos e gerenciar pessoas, eu não imaginava 
nenhuma dessas características que hoje em dia eu vejo que é necessário. Na verdade, eu 
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achei que ia escapar disso quando eu escolhi engenharia, mas daí eu percebi que não 
[risos], mas acho que o curso tem zero preparo pra isso ainda, é muito pouco incentivada 
essa questão, e deveria ser mais porque o dever da universidade é capacitar cidadãos 
também. (Aprille) 

 
 

Nessa seção, buscou-se analisar os temas emergidos dos casos de forma integrada. 

Dessa forma, ressalta-se que o intuito da organização adotada não foi descrever os casos em si 

ou mesmo contrastá-los, mas apresentar um panorama das significações atribuídas pelas 

participantes aos atravessamentos de gênero nas experiências passadas, vivências acadêmicas, 

expectativas futuras e estratégias identitárias adotadas na construção da carreira. Assim sendo, 

no próximo item é realizada a discussão dos resultados.  
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4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

No compasso das políticas globais de inclusão social, a educação superior no país foi 

marcada por uma acentuada expansão em diferentes aspectos, tendo em vista o aumento do 

número de instituições, cursos, vagas, ingressantes, matrículas e concluintes (Brasil, 2019a, 

2019b; Ristoff, 2014). Associadas à democratização do campus brasileiro e orientadas por um 

conjunto de políticas estruturantes implantadas nas duas últimas décadas, como ações 

afirmativas, programas de financiamento e de assistência a permanência estudantil, as 

instituições superiores alcançaram um número maior de jovens que historicamente estavam 

apartados dos níveis mais altos de ensino (Barreto, 2014; Brasil, 2019). Todavia, ainda que 

inegáveis os avanços verificados no alcance do sistema educacional e na diversificação do perfil 

dos que acessam o ensino superior e o saber especializado, as desigualdades de gênero 

combinadas com as de cor e raça permanecem e podem ser observadas na estratificação 

horizontal, isto é, hierarquização existente dentro de um mesmo nível educacional, entre as 

áreas do conhecimento, tipo de curso, instituição formadora e a consequente ocupação das 

diferentes carreiras (Barreto, 2014; Ribeiro & Schlegel, 2015). 

Na análise da distribuição mais recente dos indicadores de gênero realizada pela Pnad-

Contínua (IBGE, 2019), Enade (2018), Censo da Educação Superior (Brasil, 2019), CNPq 

(2018) e Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes, 2019), chama a atenção que a presença majoritária de mulheres no sistema superior 

de ensino não esconde as distinções das carreiras por elas galgadas (Barreto, 2014; Lima, Braga 

& Tavares, 2015; Lima & Costa, 2016; Lima, Costa & Lopes, 2016). Cientes da participação 

massiva das mulheres nos mais altos níveis de ensino e de sua desproporcional distribuição nas 

áreas do conhecimento e no mercado das profissões, se avultam os esforços para diversificar o 

ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) no país. Nesse sentido, o 

Programa Mulher e Ciência (PCM) do Governo Federal instituído em 2005 é pioneiro no 

âmbito para a equidade de gênero no setor, contribuindo para o mapeamento de dados, 

elaboração de indicadores e realização de diagnósticos a partir de documentos oficiais e estudos 

das experiências e trajetórias femininas nos programas STEM (Lima, Braga & Tavares, 2015; 

Brasil, 2019; Lima & Costa, 2016; Lima, Costa & Lopes, 2016).	Com isso, a realização de 

pesquisas que permitam conhecer a realidade das mulheres em diferentes contextos de ensino 

e sistemas em C&T se mostra necessária, na medida em que indicam rumos importantes para 

as ações de recrutamento, retenção e desenvolvimento de carreira nos diferentes ambientes, 
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ciclos de vida e níveis de formação. Assim, a partir do objetivo específico de descrever o 

processo de construção da carreira e identidade profissional de mulheres estudantes de cursos 

de engenharia da UFSC, foi possível verificar semelhanças e diferenças entre as participantes 

desse estudo e o descrito acerca de graduandas de engenharia de outras instituições de ensino 

superior do país.  

Sabe-se que a escolha profissional consiste de um processo multifacetado imerso em 

uma complexa rede de fatores que engloba em cada época e lugar tanto uma dimensão 

individual quanto social, envolvendo influências do meio familiar, grupos de pares, formação 

educacional e o mundo do trabalho (Almeida & Melo-Silva, 2011). Por meio da análise das 

características socioeconômicas e da composição familiar - fatores comumente observados na 

consideração dos aspectos preditores das expectativas em relação a continuidade dos estudos, 

escolha da profissão e do nível de especialização (Bock, 2002; Ribeiro & Schlegel, 2015) -, a 

pesquisa permitiu detectar as oportunidades educacionais experienciadas pelas participantes, 

modalidade de ingresso no curso, a cor autodeclarada no questionário sociodemográfico, 

acadêmico e de carreira, e a escolaridade e tipo de ocupação dos pais ou responsáveis. Desse 

modo, as participantes do presente estudo apresentam uma média de 20 anos de idade, são na 

sua extensa maioria brancas (94%), solteiras (96%), se encontram em cursos de primeira 

escolha (88%) e residem com os pais (44%), sozinhas (20%) ou com amigos (16%) na mesma 

cidade do campus em que estudam ou em cidades localizadas na região de Florianópolis. 

Conforme os dados da pesquisa realizada pela Secretaria de Ações Afirmativas e 

Diversidades (SAAD) da UFSC, o ingresso de segmentos populacionais menos favorecido na 

universidade foi crescente na última década em decorrência da adesão pela instituição do 

sistema de cotas raciais e sociais. Em termos de cor ou raça, no ano de 2017 o percentual de 

estudantes pardos e pretos nos diferentes cursos de graduação de todas as áreas de 

conhecimento abrangidas pela UFSC era equivalente à da população do Estado de Santa 

Catarina, em torno de 16%. Entre os respondentes da mais recente Pesquisa Nacional de Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das IFEs (Andifes, 2018), os estudantes 

autodeclarados pretos e pardos somavam 18,2%. Nos cursos de engenharia do CTC, de acordo 

com o DAE, o contingente de estudantes pretos e pardos de ambos os gêneros em 2019 era de 

pouco menos de 15%. Do total de alunas mulheres do referido Centro, negras e pardas 

contabilizaram especificamente 15%, sendo 1,2% oriundas do curso de controle e automação, 

0,8% do curso de elétrica, e 0,8% do curso de mecânica.  
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No que diz respeito a forma com que as 50 respondentes do questionário cursaram o 

ensino médio, nota-se que 90% realizaram o ensino médio padrão e 10% o ensino médio 

integrado ao técnico nos Institutos Federais de seus estados de origem. Quanto à forma de 

acesso ao ensino superior, 68% ingressaram via vestibular e 26% via Enem/SiSU. 

Considerando que a UFSC conta com um Programa de Ações Afirmativas (PAA) e reserva 

50% das vagas para alunos provenientes de escola pública, atendendo ainda aspectos de renda, 

autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e pessoas com deficiências, a distribuição das 

respondentes do questionário segundo a forma de acesso ao curso evidencia que 64% entraram 

na universidade por ampla concorrência e apenas 36% via cotas. A escolaridade dos pais das 

participantes também se concentra nos níveis mais elevados de formação e especialização, 

como titulação no ensino superior (36% dos pais e 34% das mães) e pós-graduação completa 

(34% dos pais e 34% das mães). Tendo em vista que o nível de escolarização impacta na geração 

de renda do trabalho, isto é, que o aumento dos anos de estudos facilita o acesso a melhores 

oportunidades de trabalho e, consequentemente, a maiores rendimentos (Ribeiro & Schlegel, 

2015), a compreensão dos aspectos socioeconômicos e contextuais pode ainda ser aplicada aos 

fatores considerados na escolha da instituição.  

De acordo com Melo-Silva, Lassance e Soares (2004), a procura de estudantes 

brasileiros por universidades públicas é grande e tem aumentado com a ampliação das medidas 

afirmativas e de incentivo à permanência, além do fator econômico e de sua qualidade ser 

reconhecida nacional e internacionalmente. Desse modo, a universidade se constitui como um 

espaço de manutenção do status das classes média e alta, e para as pessoas de estratos populares 

e menos favorecidos que conseguem romper as barreiras do vestibular, significa ainda uma 

possibilidade de mobilidade social. Entre as participantes da pesquisa, foi recorrente que a 

escolha da graduação na instituição se deu em razão desta ser pública, de excelência, gratuita e 

localizar-se na cidade de Florianópolis, capital do estado de origem da maioria das respondentes 

(66%). Com relação a qualidade da formação oferecida, evidenciou-se nas verbalizações de 

Mae, Aprille e Alba a escolha da instituição pautada na reputação ou status de excelência 

relativamente a existência dos programas de pesquisa, extensão e de pós-graduação associados 

aos cursos escolhidos (Bazzo & Pereira, 2006). Em contrapartida, no que se refere a gratuidade 

da formação, nesse ponto fica evidente a influência de questões financeiras na narrativa de 

Hertha, que aprovada inicialmente em uma faculdade privada para o curso de primeira escolha, 

não ingressou devido aos custos elevados da formação, sobretudo em uma habilitação com 



 

 
 

190 

exigências que incluem dedicação exclusiva. Desse modo, a exceção de Hertha, nota-se que 

entre as expectativas e preocupações das entrevistadas não são previstas dificuldades 

decorrentes da necessidade de conciliação entre estudos e atividades elementares, como as de 

trabalho remunerado para garantia da permanência no curso, e que apesar das trajetórias dessas 

estudantes terem sido constituídas de experiências distintas quanto às oportunidades 

educacionais e de vida, de um modo geral ocorreu o predomínio da argumentação de que a 

UFSC era uma boa instituição, reconhecida nacionalmente e capaz de proporcionar uma boa 

formação.  

Além dos aspectos socioeconômicos que incidem de forma contundente na percepção 

subjetiva sobre as oportunidades objetivas de carreira, também influenciam nas origens dos 

interesses ocupacionais expectativas parentais, características das práticas e valores 

profissionais, e a exposição a repertórios conceituais e experiências significativas nos campos 

da C&T (Dias & Soares, 2009; Ribeiro, 2014; Saavedra, Taveira & Silva, 2010). No contexto 

deste estudo, as razões de escolha das participantes pelos cursos relacionaram-se, basicamente, 

a narrativas acerca do gosto e interesse pela área, preferência pelas matérias escolares de exatas, 

amplitude de atuação após a titulação, avaliação positiva das oportunidades de inserção no 

mercado, e contato com docentes e atividades do campo da engenharia. 

Ao analisar os principais motivos das escolhas profissionais na adolescência e em outros 

momentos da trajetória da vida de trabalho, a identificação com a área e atividades profissionais 

costuma assumir lugar de destaque na narrativa pessoal, dando sentido e legitimidade às 

características vocacionais em termos de construção de identidade. Frequentemente, matérias 

ou áreas preferidas e de melhor desempenho também são associadas às escolhas ou utilizadas 

como critérios importantes de decisão (Bardagi, 2007). A esse respeito, é sabido que a escolha 

da carreira profissional por parte dos ingressantes dos cursos de engenharia no Brasil se baseia 

na trajetória escolar marcada pelo desempenho global bastante elevado e preferência pelas 

disciplinas de ciências exatas cursadas no ensino médio (Bazzo & Teixeira, 2006; Lopes, 2018). 

No que se refere às justificativas das participantes, além da presença de discursos sobre gosto 

e afinidade pelos conteúdos do curso e atividades profissionais, é possível ressaltar a relação 

entre desempenho nas diferentes disciplinas escolares e crenças de autoeficácia na aprovação 

do exame vestibular para cursos cuja concorrência candidato/vaga é maior; bem como 

desempenho nas disciplinas de ciências exatas e crenças de autoeficácia em carreiras de 
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prestígio em C&T, não sendo o gênero percebido como um fator de influência no acesso ao 

curso, de modo geral.  

A participação da família, independentemente de sua configuração, é considerada 

preponderante no processo da escolha de carreira, haja vista que a escolha de uma profissão 

jamais prescinde deste suporte identificatório (Soares, Aguiar & Guimarães, 2010). Se tratando 

dos processos interacionais que permeiam o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos, os 

estilos parentais, a valorização da formação educacional, o apoio financeiro e a oferta de 

recursos conversacionais sobre experiências e o mundo do trabalho exercem grande influência 

na construção da identidade, imagem profissional e nos discursos de autoconceito e eficácia 

(Almeida e Melo-Silva, 2011; Almeida & Pinho, 2008; Bardargi & Hutz, 2008; Badargi, 

Teixeira & Lassance, 2012). Assim, a participação parental no desenvolvimento profissional 

dos filhos se inicia na infância e se estende até a vida adulta (Oliveira & Dias, 2013). No caso 

das estudantes analisadas, foi possível verificar a predominância de percepção de apoio familiar 

quanto à escolha e realização do curso superior, por meio de incentivos de caráter instrumentais 

e afetivos, viabilizando as condições necessárias para a sua consecução. Nesse sentido, as mães 

foram descritas como mais favoráveis à escolha da carreira que os pais, que apesar de também 

bastante favoráveis, figuram como mais indiferentes e refratários à decisão. Quanto a isso, 

estudo indica que relativamente a influência dos pais no planeamento de carreira, as mães 

geralmente mostram-se mais presentes e envolvidas no processo da escolha profissional dos 

filhos, apoiando ou conversando sobre projetos vocacionais, uma vez que têm maior 

conhecimento dos interesses e competências dos jovens (Almeida & Melo-Silva, 2011). 

Também é recorrente entre as estudantes a percepção de liberdade quanto à escolha do 

curso. Conforme Almeida e Melo-Silva (2011), estudantes cujas famílias podem custear os 

estudos possuem graus maiores de liberdade de escolha de uma carreira universitária ou 

tecnológica. Logo, aqueles que precisam trabalhar para dar prosseguimento a especialização ou 

manter-se no curso apresentam graus de liberdade de escolha de uma carreira universitária ou 

tecnológica reduzidas. Entretanto, não obstante à possível autonomia de escolha por parte das 

jovens, pareceu que a liberdade proporcionada pela família também esteve relacionada ao seu 

distanciamento do processo. Observa-se que a despeito da posição favorável dos pais, e 

sobretudo das mães ao ingresso nos cursos, as participantes relatam ausência de discussões no 

âmbito familiar sobre questões de carreira, trabalho, mercado, vida universitária e opções de 

profissionalização. De acordo com Karen, Aprille, Edith e Grace, as conversas com os pais e 
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outros familiares costumavam versar apenas sobre o vestibular, a existência ou não de uma 

definição de curso, a possibilidade de acesso a salários mais altos, opção ocupacional 

diversificada e expectativas de progressão profissional. Nesse sentido, destaca-se que o 

discurso de status ou prestígio social se sobressaiu nas negociações com os pais sobre o futuro, 

principalmente na ocasião em que se mostraram contrários à escolha das filhas pela engenharia 

tendo como referência a imagem estereotipada da profissão como masculina.  

Compreende-se que os relacionamentos interpessoais desempenham um papel 

importante no processo psicossocial de construção da identidade (Santos, 2005). Para Pereira e 

Garcia (2007), os amigos estão presentes em todo o processo envolvendo a escolha profissional, 

seja compartilhando narrativas sobre preferências ocupacionais, informações quanto aos cursos 

e instituições, ou oferecendo apoio no momento da tomada de decisão e de preparação para o 

exame vestibular. No caso das participantes, a posição dos amigos foi percebida como 

facilitadora da escolha do curso. A esse respeito, é possível observar no relato de Grace o papel 

significativo dos pares na exploração dos conteúdos de interesse em C&T e na reescolha pela 

engenharia, diferentemente das condições que concorreram para sua inserção no ensino 

superior imediatamente após a conclusão do ensino médio, período mais suscetível às 

influências parentais (Bardagi & Hutz, 2008),  

A escola se apresenta como um contexto que oferece condições propícias ao 

desenvolvimento vocacional, facilitando a ocorrência de aprendizagens e aquisição de 

competências (Ferreira, Nascimento & Fontaine, 2009). A esse respeito, é recorrente nas 

verbalizações das estudantes entrevistadas o engajamento em atividades extraclasse em 

diferentes momentos do período escolar. No que se refere às ações por elas desenvolvidas no 

campo da C&T antes do ingresso na universidade, inclui-se participação em feiras científicas, 

olimpíadas de conhecimento, cursos técnicos e mostras de profissões. As feiras de ciências, 

enquanto estratégias pedagógicas e culturais mobilizam estudantes na implantação de 

atividades voltadas para a educação e difusão científica, possibilitando o envolvimento em 

processos interativos e informais de aprendizagem (Fenaceb/MEC, 2006). As olimpíadas 

científicas, de conhecimento e competições organizadas nas diferentes áreas do saber consistem 

de sistemas educacionais orientados para o desenvolvimento de competências relacionadas a 

assuntos escolares específicos e também não convencionais, com destaque para a possibilidade 

de acesso a bolsas de estudos e outros tipos de incentivo ou premiação referente ao desempenho 

obtido. Soma-se a isso as mostras de profissões enquanto ações de estímulo a experiências, que 
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além de oferecerem informação atualizada e organizada sobre os cursos e o mercado de 

trabalho, promovem a mediação do contato entre estudantes e vivências ou modelos 

profissionais de referência na área de interesse (Esbrogeo & Melo-Silva, 2012).  

É mencionada ainda pelas estudantes a realização de curso técnico na modalidade 

integrado ao ensino médio. Em se tratando dos cursos frequentados por Hertha, Ada e Karen, 

apesar da autonomia na procura por essas formações, é possível perceber que as principais 

motivações se relacionavam à possibilidade de conclusão do ensino médio na mesma instituição 

do curso técnico; à aquisição de conhecimentos ou aprendizados gerais; e à exploração de 

opções de carreira para o exame vestibular, respectivamente. Nesse sentido, a exceção de 

Karen, as escolhas e projetos profissionais tinham pouco ou nenhum vínculo com os cursos de 

aprendizagem nos quais estavam matriculadas. Entretanto, a exposição aos conteúdos 

específicos da engenharia e a repertórios conceituais sobre a formação e a atuação no mercado 

da engenharia consistiram de condições fundamentais para a decisão em seguir na carreira.   

Nesse estudo, portanto, o envolvimento em atividades extraclasse no domínio da C&T, 

as aprendizagens específicas e o contato com profissionais e docentes em engenharia 

despontam como experiências significativas nas verbalizações das estudantes acerca da escolha 

pelas habilitações em que se encontram inseridas. Cientes que a participação feminina nesses 

campos diminui a partir do ensino médio (Unesco, 2018), compreende-se que iniciativas 

orientadas para o letramento científico nos anos iniciais e o engajamento em formações 

complementares nas fases intermediárias representam importantes fatores para a informação, 

aprendizagem e minoração dos estereótipos relacionados às profissões, apontando caminhos 

para o desenvolvimento de carreira de jovens em situação de primeira escolha. 

A entrada no ensino superior, por seu turno, representa uma descontinuidade em relação 

às experiências anteriores. A maneira com que o aluno vivencia as experiências de 

transformação nas redes de apoio e se localiza nos espaços da instituição caracteriza o período 

como bastante crítico para o desenvolvimento psicossocial (Granado, Santos, Almeida, Soares 

& Guisande, 2005; Magalhães, 2013; Pachane, 2004). Por esse motivo, a questão da integração 

envolvendo a relação com colegas, professores, expectativas de carreira e atividades 

curriculares e sociais no primeiro ano da graduação é tão significativa e considerada um forte 

preditor da qualidade das vivências acadêmicas (Teixeira, Castro & Zoltowski, 2012). Dentre 

os aspectos influenciadores no processo de integração das estudantes pesquisadas, esteve a 

percepção de mudanças em relação às experiências anteriores de formação, sobretudo no que 
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se refere a composição por gênero das turmas de ingresso. Nesse ponto, a necessidade de 

estabelecer novos relacionamentos é destacada, bem como as oportunidades de interação 

oferecidas pelo ambiente universitário. Referente ao primeiro contato com a universidade, as 

entrevistadas ressaltam a importância do papel das veteranas na mediação da relação com os 

colegas e enquanto modelos de referência, a exemplo daquelas que conseguiram superar as 

dificuldades e detêm conhecimento sobre o funcionamento das disciplinas e instituição.  

De acordo com Magalhães (2013), o sentimento de pertencimento a comunidade 

acadêmica no compartilhamento de valores e interesses e a identificação com o curso em 

relação ao projeto de carreira consiste de experiências necessárias à consolidação da escolha 

profissional, à medida em que favorecem a legitimação da identidade vocacional. Em um 

ambiente de formação predominado por valores lidos como masculinos, estratégias 

complementares de recepção das estudantes recém-admitidas nos cursos, como a “reunião das 

meninas”, os grupos de WhatsApp e a existência de um coletivo feminista no CTC delimitam 

espaços construídos pelas graduandas a partir de demandas por referenciais que facilitem o 

reconhecimento entre os pares e a integração ao curso. As atléticas e centros acadêmicos, nesse 

sentido, merecem destaque pelo seu papel desportivo e prático-político, respectivamente, e por 

promoverem a socialização de forma continuada, ou seja, para além do momento inicial de 

ingresso. Posto isso, no tocante à integração e ocupação dos espaços físicos e simbólicos 

territorializados pelo masculino, fica evidente o esforço conjunto das estudantes na construção 

de redes de apoio facilitadoras da permanência no curso, associado à escassez de ações 

institucionais que garantam a qualidade progressiva de suas vivências ao longo do primeiro ano 

e nas demais fases da formação.  

Importa considerar que o envolvimento em atividades extraclasse favorece a integração 

do estudante ao contexto universitário, e que o modo com que o estudante se integra ao contexto 

universitário faz com que ele aproveite melhor as oportunidades de exploração vocacional na 

formação superior (Teixeira, Castro & Zoltowski, 2012). Entre as instituições de ensino 

superior, as públicas se caracterizam pelo maior dinamismo e complexidade, atuando nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão (Magalhães, 2013). Tendo a participação em atividades 

extracurriculares como favorecedora do comportamento exploratório, autoconhecimento e da 

construção da identidade profissional, atitudes como a realização de estágios, monitorias e 

pesquisas são esperadas dos graduandos em fase final (Bardagi & Hutz, 2010; Teixeira & 

Gomes, 2004). Neste estudo, as participantes entrevistadas já estiveram ou ainda se encontram 
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vinculadas, na sua maioria, a equipes de competição, grupos de estudo, monitorias, iniciação 

científica, liga esportiva, centro acadêmico, estágio em empresa, programa de educação tutorial 

e intercâmbio estudantil. Muitas realizam simultaneamente ou ainda pretender ingressar em 

mais de uma atividade complementar, e todas avaliam positivamente suas experiências e os 

relacionamentos estabelecidos nesses ambientes. Para Bardagi e Boff (2010), estudantes que se 

engajam em atividades acadêmicas extracurriculares demonstram possuir projetos mais 

estruturados e expectativas mais realistas diante do mercado de trabalho. Com isso, percebe-se 

um movimento das alunas na construção de sua carreira, qualificando-se e buscando adquirir 

competências transversais a formação (Teixeira & Gomes, 2004). 

Do jovem universitário espera-se responsabilidade pelo aprendizado, como autonomia 

no gerenciamento do tempo e na definição de metas e estratégias para os estudos (Teixeira, 

Castro & Zoltowski, 2012; Magalhães, 2013). A literatura aponta que no ensino superior, 

questões individuais, familiares, socioeconômicas, relacionados ao currículo, à instituição, à 

didática pedagógica e ao primeiro ano da formação podem contribuir para a adaptação ou 

desistência do curso (Ambiel, 2015; Badargi & Hutz, 2005, 2009; Magalhães, 2013; Matta, 

Lebrão, & Heleno, 2017; Ristoff, 1999; Teixeira & Castro, 2014). No que diz respeito as 

dificuldades vivenciadas pelas estudantes, são mencionadas falta de bases de conhecimento do 

ensino fundamental e médio, elevado nível de exigência das disciplinas, retenções, demora para 

entrar em assuntos específicos e dúvidas sobre o curso e carreira escolhida. Destaca-se que 

embora algumas falas tenham apresentado críticas ao próprio desempenho, à didática dos 

professores e ao currículo, culminando em dúvidas quanto ao prosseguimento no curso, 

prevaleceu o comprometimento com a formação e a instituição. Das dificuldades citadas, 

algumas são descritas pela literatura como as mais comuns se tratando de estudantes de cursos 

de engenharia (Bazzo & Pereira, 2006; Christo, Resende & Kuhn, 2018; Thomaz, Rocha & 

Neto, 2011; Tonini & Pereira, 2018). Entretanto, no que diz respeito a adaptação e evasão 

acadêmica nessas graduações, que contam com a maior taxa de retensão e desistência no Brasil 

(Abenge, 2018), chama a atenção que questões relacionadas à discriminação, como a de gênero 

apontada pelas estudantes desse estudo, tendem a ser diluídas em “questões de relacionamento 

interpessoal” (Abenge, 2018; Thomaz, Rocha & Neto, 2011), apontando possíveis lacunas nas 

formulações sobre evasão acadêmica no país.  

Entre as dificuldades especificamente relacionadas às questões de gênero que 

caracterizam o clima de “tensão” no cotidiano da formação descrito por Edith, constam 
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discriminação implícita com relação aos conhecimentos acadêmicos, tratamento diferenciado, 

assédio, necessidade de demonstrar ou comprovar competências, dificuldade de ter opiniões 

consideradas nos trabalhos em equipe e omissão nos processos de seleção. De acordo com as 

estudantes, piadas, brincadeiras ou comentários machistas caracterizam práticas explícitas e 

naturalizadas pelos professores e pares. Tais práticas tendem a reforçar hierarquias e evidenciar 

a posição de poder exercida pelos docentes sobre os alunos, e dos alunos sobre as estudantes 

mulheres (Saraiva, 2008). Considerando que a construção da identidade ocorre pelo 

posicionamento de discursos e negociação de sentidos, sendo então constituída da interligação 

de diversas perspectivas e vozes, no caso do estudante universitário, a identidade profissional 

deriva necessariamente das relações estabelecidas nas práticas que envolvem o processo de 

ensino e aprendizagem e a socialização pela formação especializada. Com isso, a socialização 

profissional e a constituição das identidades se encontram atreladas ao modo como a 

universidade organiza o conjunto de relações. Por meio do currículo formal e do currículo 

oculto, isto é, de ações de intencionalidade não programática (Moraes & Cruz, 2018), sentidos 

e significados são produzidos e reproduzidos no cotidiano acadêmico, incluindo os que se 

referem às questões de gênero. E ao tratar da socialização profissional por meio do ensino 

superior, resulta que o professor possui papel fundamental nesse processo, visto que a atuação 

docente opera como modelo de referência na inscrição de parâmetros para a atuação futura dos 

profissionais em processo de formação (Pereira, 2018).  

Especificamente nos cursos de engenharia, e ainda mais nas habilitações de 

predominância masculina, discursos, valores e normas de conduta decorrem de identidades 

masculinas. Nesses termos, as práticas e discursos circulantes produzem uma identidade 

profissional feminina como extensão da hegemônica masculina (Saraiva, 2008), que precisa 

assimilá-la e transcende-la à excelência para ser reconhecida e valorizada como legítima de um 

estudante da área da ciência e tecnologia. As tensões que se estabelecem entre as micro e 

macronarrativas enquanto modelos discursivos de validação do conhecimento constituem-se 

como um dos problemas fundamentais da construção da identidade profissional feminina na 

engenharia, que fazem com que se constituam barreiras difíceis de serem contestadas.  

No que se refere às barreiras de carreira mencionadas pelas estudantes nessa pesquisa, 

estão as que decorrem da ausência de modelos profissionais femininos no mercado e na 

docência em engenharia, a tímida ou inexistente rede de contatos profissionais, a discriminação 

na contratação, mobilidade profissional e com relação aos conhecimentos técnicos e científicos; 



 

 
 

197 

e a falta de apoio no trabalho e no gerenciamento de conflitos, sobretudo nos setores mais 

tradicionais. Nesse sentido, apesar das participantes afirmarem, em sua maioria, que a relação 

com os colegas e professores é positiva, estão satisfeitas com o curso e carreira escolhida, e que 

importantes segmentos do mercado mostram-se cada vez mais receptivos às mulheres, são 

recorrentes relatos de insatisfação com as perspectivas de atuação profissional devido a 

discriminação sofrida ainda na graduação, e a consequente antecipação e estabelecimento de 

barreiras à inserção no trabalho e ao prosseguimento na carreira.  

Nesse sentido, quanto aos projetos de futuro, chamou a atenção a predominância da 

menção de tendências e oportunidades provenientes da chamada “revolução 4.0” e dos 

princípios de desenvolvimento sustentável promovidos pela ONU, nomeadamente dos serviços 

em soluções digitais nas áreas de desenvolvimento, produção de energias renováveis e captação 

e tratamento de recursos hídricos; sem mencionar os novos modelos de negócio com foco no 

gerenciamento de projetos, processos e pessoas, a exemplo das startups. Nas narrativas das 

estudantes que descreveram planos de ação, observou-se a predominância de enunciados 

relacionados à necessidade de realização dos estágios obrigatórios e trabalhos de conclusão de 

curso para obtenção da titulação, sendo adiadas as projeções quanto a inserção no trabalho para 

depois. A esse respeito, Karen e Grace demonstram melhor perspectiva de se inserirem no 

mercado, especificamente nas empresas em que já se encontram estagiando. Hertha é a única 

participante que demonstra interesse na carreira docente, entretanto, também cogita prestar 

concurso público para a função de técnico de telecomunicações em razão da estabilidade da 

carreira e da possibilidade de ajudar a família financeiramente. Assim, a maioria das estudantes 

descrevem projetos referentes à colocação ocupacional em termos de curto e longo prazo, mas 

pouco detalham etapas e ações a serem realizadas para concretização dos projetos 

vislumbrados.  

Além dos estereótipos de gênero que dimensionam a imagem e o lugar ocupado pela 

mulher na sociedade do conhecimento e no mercado das profissões, é recorrente nas narrativas 

das estudantes aspectos presentes na relação entre o processo formativo e competências 

exigidas ou valorizadas pelo mercado. Quanto ao processo de construção de identidades, 

ressaltam entre as competências técnicas ou objetivas (hard skills) saber aplicar conhecimentos 

científicos, matemáticos, tecnológicos e instrumentais específicos da sua área e também de 

áreas correlatas, incluindo conceber, projetar, analisar e integrar sistemas, otimizando recursos, 

produtos e processos. Para Hertha, Karen, Edith e Ada, o trabalho no setor da tecnologia implica 
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na assunção de uma postura proativa e de permanente atualização ou aperfeiçoamento no que 

se refere a “estar sempre disposto a aprender coisas novas para se manter atualizado e 

competitivo no mercado” (Hertha). Já as qualidades percebidas pelas estudantes como 

desejáveis para o exercício das atividades profissionais, estão habilidades de comunicação e 

liderança, saber se expressar e se comunicar, saber dimensionar o impacto sócio-ambiental do 

desenvolvimento e incremento de novas tecnologias, e ser flexível no trabalho realizado em 

equipes interdisciplinares, que significa ainda saber lidar com pessoas e gerenciar de modo 

eficiente conhecimentos e atitudes no ambiente sociolaboral. Se tratando das características que 

as estudantes acreditam serem desejáveis ou potencialmente relevantes para o futuro, é 

identificada a emergência de noções de empreendedorismo, criatividade orientada para a 

inovação e competitividade no mercado da tecnologia, maior senso crítico com relação a 

questões contemporâneas, conhecimento de software, linguagens de programação e tecnologias 

da informação, incluindo o domínio das chamadas soft skills como ferramentas úteis para a 

diversificação das relações e soluções. Com isso, observa-se que as características mais 

amplamente utilizadas para balizar o modo como se percebem enquanto futuras engenheiras 

decorrem da negociação entre a visão estereotipada das competências necessárias para o 

exercício da profissão, que historicamente incluíam aquelas aquelas tidas como “masculinas”, 

e argumentos recentemente capitalizados aos discrusos de desenvolvimento social, retenção de 

talentos, inclusão, diversidade e inovação para competitividade (Saavedra et al., 2010; Unesco, 

2018; Vázquez-Cupeiro, 2015). 

O resultado da pesquisa mostrou que a universidade constitui uma etapa fundamental 

para a construção da identidade profissional, e que os cursos analisados estão mais abertos à 

porticipação de mulheres, embora permaneça o predomínio de padrões culturais masculinos no 

cotidiano de formação. É ressaltada pelas estudantes próximas à conclusão do curso a 

importância das práticas e aprendizagens propiciadas pelas atividades extraclasse para o 

desenvolvimento de competências que espelham a evolução do processo de formação 

profissional e da sua identidade. Essas aprendizagens estão relacionadas com a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, experimentação de papéis de estudante e de 

profissional em um ambiente de capacitação com supervisão docente, aprimoramento das 

relações interpessoais, desenvolvimento de soluções, aprendizagem de novas tecnologias, 

contato com assuntos específicos não abordados nos currículos, e aquisição de habilidades e 

competências em gestão, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, liderança e comunicação, 
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além da experimentação antecipada do ambiente sociolaboral resultando em uma melhor 

inserção ocupacional. Em outras palavras, as estudantes valorizam a relação com outros 

profissionais, os discursos ou leque de opções de carreiras percebidos como disponíveis, e a 

exploração de temas e atividades de interesse como forma de desenvolvimento profissional. Ao 

final do ciclo de formação, essas narrativas expressam as percepções das estudantes sobre o 

próprio desenvolvimento ao longo do processo de socialização, e evidenciam a construção de 

suas identidades profissionais nas escolhas de carreira realizadas durante a graduação em vista 

ao futuro considerado ideal.  

De acordo com Ribeiro (2014), as narrativas dos sujeitos sobre suas trajetórias (enredos 

e temas de vida) e projetos de vida de trabalho operam conferindo significado às construções 

identitárias que anunciam. Em termos de trajetória de vida de trabalho, é possível conceber as 

histórias de vida da maioria das estudantes entrevistadas como arroladas a posições que as 

caracterizavam enquanto estudantes de ensino básico e/ou cursos técnicos integrados 

implicadas em diferentes atividades exclasse nos domínios da C&T; e como estudantes de 

cursos de engenharia da UFSC e acadêmicas engajadas em diferentes atividades obrigatórias e 

não-obrigatórias de caráter integrativo, pré-profissional e profissional. Esses enredos de vida, 

organizados em unidades episódicas significativas, quando apreendidos em conjunto, permitem 

perceber que suas trajetórias são comumente atravessadas por temas como preferência ou gosto 

pelas ciências exatas e tecnológicas; valorização do alto rendimento escolar e acadêmico; 

assimilação e desenvolvimento de competências capazes de suplantar especificidades de gênero 

demarcativas do campo dos sistemas em C&T de menor incursão feminina; possibilidade de 

realização das aspirações e interesses vocacionais por meio das atividades profissionais; 

possibilidade de ascenção social ou manutenção da condição socioeconômica através da 

formação superior e do trabalho em uma profissão de maior prestígio; possibilidade de 

contribuir com o desenvolvimento e bem-estar social através do incremento de novas soluções 

e tecnologias; e reconhecimento das dificuldades impostas pelo gênero ao longo do processo 

de formação, incluindo a antecipação de barreiras para o exercício da profissão. Esses fatores, 

quando analisados de forma processual e não-sequenciada, permitem inferir o modo como as 

estudantes estão construindo suas identidades profissionais, planos de ação de carreira e 

projetos de vida. 

Dessa maneira, o movimento verificado de construção de si no campo da engenharia é 

perpassado, portanto, de vivências e experiências acadêmicas, e na integração com as 
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possibilidades apresentadas pela formação superior e mercado, relevando diferentes narrativas 

que consolidam as identidades das estudantes e suas perspectivas profissionais. Com isso, se 

historicamente a condição de subrepresentação nas engenharias obrigou as mulheres a lutarem 

pelo reconhecimento individual e contra os condicionalismos que as remetiam para as margens 

da profissão, recorrendo muitas vezes a discursos que as equiparavam ao masculino ou as 

posicionavam como mulheres excepcionais, sendo o mérito e o esforço pessoal invocados para 

justificar sua trajetória exitosa ou a simples presença nesses ambientes; na atualidade vemos a 

referência aos grupos e coletivos de estudantes e o apelo à diversidade para inovação e 

competitividade como uma alternativa coletiva de (re)apropriação e (re)construção das relações 

de gênero estabelecidas, influindo não apenas na representação feminina em termos numéricos 

- especificamente no que se refere às que optam por permanecer nas graduações -, mas 

sobretudo, nos valores e cultura dos cursos, com ressonância para os modos de subjetivar e de 

construir identidade no cotidianos das relações psicossociais de formação e trabalho.  

Em se tratando de mulheres em cursos de predominância masculina, faz-se necessário 

considerar as origens e efeitos da forma como as relações de gênero se estabelecem e são 

percebidas. Investigações sobre integração, vivências e evasão acadêmica com foco nessa e 

outras populações específicas nas escolas de engenharia permitem considerar simultaneamente 

questões associadas às estudantes e ao contexto universitário em que se encontram inseridas, e 

do ponto de vista da intervenção de carreira, incentiva o aprimoramento das estratégias de 

atuação (Almeida & Soares, 2004). Por isso, o empreendimento de estudos que localizem a 

formação profissional como uma prática de produção de sentidos de identidade se mostra 

relevante. Desse modo, compreende-se que tão importante quanto identificar aspectos que 

influenciam a adaptação, evasão acadêmica e o estabelecimento de barreiras de carreira de 

alunas que se queixam de dificuldades relacionadas às relações de gênero e ao curso, é atuar 

nos contextos de modo a criar ambientes propositivos de integração e desenvolvimento 

psicossocial das profissionais em engenharia do futuro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como estudantes mulheres dos cursos de 

engenharia da UFSC estão construindo suas carreiras e identidades profissionais. Para isso, 

procurou-se elucidar quem são as mulheres matriculadas nos cursos de engenharia da 

instituição, como se constituíram suas trajetórias escolares e a escolha da profissão, como 

percebem as questões de gênero nas relações estabelecidas com colegas e professores, o lugar 

que ocupam no cotidiano das relações e atividades acadêmicas desenvolvidas, as expectativas 

de inserção no mercado e de desenvolvimento de carreira, os atributos profissionais por elas 

assimilados e valorizados, e como se percebem e compreendem que são percebidas enquanto 

futuras engenheiras. 

A partir da abordagem psicossocial de carreira e da teoria socioconstrucionista, o 

referencial teórico abordou as temáticas de carreira, construções identitárias e relações de 

gênero na engenharia. Para Ribeiro (2014), a carreira nos termos sugeridos pode ser definida 

como resultantes relacionais de discursos psicossocialmente estruturados sobre trajetórias e 

projetos de vida de trabalho, que através do compartilhamento nas relações cotidianas, originam 

e legitimam práticas e narrativas sobre si e a realidade sociolaboral em que se encontram 

inseridos, se transformando em discursos de carreira psicossocial.  

Didaticamente, a carreira psicossocial pode ser concebida como constituída de quatro 

dimensões constitutivas, dialógicas e não sequenciais, a saber: os planos de ação, as construções 

identitárias, os enredos e os temas de vida. As construções narrativas identitárias configuram 

um conceito mediador do eu-outro, sendo o eu ou o self efeito e agente de uma identidade que 

se perfaz na cultura e nos processos de socialização, assumindo como mediador também os 

repertórios interpretativos do qual emergem, não sendo, portanto, atributos ou características 

inerentes da personalidade. Por consistir de um conceito mediador multifacetado, as 

construções identitárias produzem e se entrecruzam na relação com as mais variadas dimensões 

simbólicas e de poder da vida, como origem socioeconômica, cor, etnia, gênero, orientação 

sexual e atividade ocupacional, a citar alguns (Ribeiro, 2014). 

Na arena da educação e do trabalho, verificou-se nas últimas décadas a feminização do 

ensino superior e o movimento de popularização das profissões de maior prestígio. Mediante a 

suposição de que meninos possuem melhor rendimento em matemática, e meninas são emotivas 

e não se interessam por tecnologia, chama a atenção o crescimento da participação feminina 
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nos sistemas de formação e trabalho em ciências exatas, tecnologia e engenharia.  

Participaram da pesquisa 50 estudantes de diferentes períodos dos cursos de engenharia 

mecânica, engenharia elétrica e engenharia de controle e automação da UFSC. Verificou-se 

através dos dados do questionário sociodemográfico, acadêmico e de carreira a predominância 

de graduandas solteiras, que residem com os pais, tiveram apoio da família para ingressar e 

permanecer nos cursos, se encontram em graduações de primeira escolha, estão satisfeitas com 

a formação, classificam as relações com colegas e professores como boa, mas o fato de ser 

mulher em um segmento do mercado demarcado pelo masculino como uma barreira para o 

desenvolvimento da carreira.  

Na segunda etapa da pesquisa, dez estudantes foram selecionadas e entrevistadas. 

Através da utilização de entrevista semi-estrututurada e da metodologia de estudos de casos 

múltiplos, as narrativas da graduandas foram analisadas quanto ao seu conteúdo e evidenciaram 

aspectos considerados na escolha da habilitação, como preferência pelas disciplinas de exatas, 

gosto ou afinidade com a área, percepção de valorização social da profissão, expectativa de 

retorno financeiro, amplitude de atuação a partir da formação inicial em engenharia, e 

oportunidade de contribuir para o desenvolvimento social através do incremento de novas 

soluções e tecnologias. No tocante às experiências vivenciadas, relataram dificuldades comuns 

a todos os estudantes de engenharia, como reprovações em disciplinas nos primeiros ciclos e 

retenções, porém, chama a atenção questões específicas de preconceito e discriminação de 

gênero relativamente às competências e habilidades acadêmicas, sendo ressaltada a importância 

da mediação dos grupos e coletivos de mulheres estudantes na integração ao curso. Como 

expectativa de inserção no mercado e prosseguimento da carreira, figurou entre os planos de 

ação das participantes empregar-se na área após a titulação, preferencialmente nos espaços 

inaugurados pelas novas especialidades da indústria 4.0 ou de interface com as ciências da 

gestão, biotecnologia, computação e meio ambiente por parecerem mais receptivas à 

diversidade e à inovação.  

Se tratando da dimensão da construção da identidade profissional, compreendem como 

barreiras ao desenvolvimento de interesses e de identificação com a profissão a socialização 

feminina, os estereótipos masculinos associados à engenharia, e a falta de informação sobre os 

conteúdos e carreiras das diferentes habilitações no momento de primeira escolha. A pouca 

exposição a modelos femininos de sucesso e a falta de convívio com docentes mulheres ao 

longo da graduação também é ressaltada por influenciar na percepção do leque de 
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oportunidades ocupacionais. Chama a atenção que a maioria das participantes do estudo se 

sente satisfeita com o rendimento acadêmico e a formação escolhida. Entretanto, devido às 

questões de discriminação e à ausência de rede de apoio, identificam barreiras ao futuro na 

carreira. Apesar dos inegáveis avanços, os desafios persistem, e a efeito das adversidades 

vivenciadas na graduação, ser mulher na engenharia ainda é considerado um fator dificultador 

para a inserção no mercado e permanência na carreira em engenharia. 

Observa-se que as construções narrativas eleitas pelas estudantes durante suas trajetórias 

sociais e escolares e que acarcterizam seus enredos e temas de vida possibilitaram a 

identificação com a profissão escolhida e o campo do saber em que se encontram inseridas, ao 

mesmo tempo em que orientam a identificação e o reconhecimento com formas de 

agenciamento necessárias para a desestabilização de discursos reguladores de gênero nas 

relações psicossociais de formação e trabalho em engenharias de menor incursão feminina.  

Assim, os resultados encontrados permitem afirmar que a construção da escolha 

profissional pelas estudantes ocorre ao longo da vida e é mediada pela família (na comunicação 

de repertórios interpretativos, formulação de narrativas pessoais geradoras de posicionamentos, 

e de incentivos instrumentais relacionados ao acesso a profissões de prestígio), escola (referente 

a experiências de aprendizagem significativas, sobretudo matemática, e da experimentação em 

ciência e tecnologia), e formação acadêmica (no tocante à construção da identidade profissional 

pela assimilação de conhecimentos técnicos, atividades pré-profissionais e de socialização e à 

obtenção da titulação acadêmica). Os elementos utilizados pelas estudantes para a construção 

de sentidos de identidade profissional referem-se à valorização das competências técnicas 

adquiridas na graduação e habilidades transversais do campo das soft skills.  

Diante de antigas práticas e discursos que caracterizam determinadas áreas da sociedade 

do conhecimento como mais ou menos acessíveis às mulheres, a análise dos dados evidenciou 

que as construções identitárias das estudantes, embora possam ter se iniciado em vivências 

anteriores ao processo de formação inicial, são predominantemente constituídas e 

desempenhadas a partir de experiências travadas nos espaços de formação, socialização e de 

atuação pré-profissional em engenharia. O processo de constituição identitária das estudantes 

ocorre então pela concomitante assimilação dos signos e significados da profissão e de 

negociações cotidianas sobre o papel e o lugar da mulher na sociedade, impactando tanto 

processos de construção dos saberes e práticas da profissão, como sua imagem e função social. 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente estudo, evidencia-se a importância de 
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intervenções de carreira no contexto da formação de mulheres em cursos superiores de 

engenharia, dada as configurações incorrem em mudanças e permanências à condição feminina; 

e no planejamento para a transição universidade-trabalho, período frequentemente marcado por 

dúvidas e angústias com implicações para a inserção ocupacional, geração de renda e de 

identificação com a profissão (Lima & Soares, 2009). 

É importante considerar também as limitações apresentadas por este estudo. A principal 

delas se refere ao reduzido número de participantes na composição da amostra analisada. 

Embora se tenha buscado alcançar a maior quantidade de alunas possível, a distribuição das 

matrículas por disciplina consistiu de um fator desafiador, se tratando de uma pesquisa realizada 

de forma presencial. Ainda, deve-se considerar a disponibilidade das estudantes para a 

realização das entrevistas, não tendo sido alcançada o número visado para o segundo momento 

da coleta de dados. Eventos externos ao cronograma da pesquisa, como mobilizações estudantis 

também devem ser mencionadas, por alterarem o cenário em que o estudo vinha sendo 

desenvolvido e o engajamento das estudantes na atividade. Outros estudos de caso com 

estudantes mulheres dos cursos de engenharia selecionados, mas com público-alvo distintos, 

permitiria apreender melhor as especificidades dos discursos que são compartilhados entre as 

estudantes desses cursos, e de que maneira legitimam ou não outras narrativas de carreira, assim 

como as barreiras que mais comumente dificultam seu acesso e permanência nos domínios 

verificados. Nesse sentido, seria interessante investigar como mulheres estudantes de 

engenharia perpassadas por questões de raça, etnia, orientação sexual e diversidade funcional, 

a exemplo das pretas, indígenas, homossexuais ou com deficiência estão construindo suas 

carreiras, haja vista que podem contar com trajetória de vida e projetos de futuro distintos dos 

que foram apresentados pelas estudantes analisadas. Relativamente aos resultados, sinaliza-se 

a impossibilidade de generalizações estatísticas para outras populações semelhantes, mesmo 

estudantes mulheres de cursos de graduação de engenharia dos demais campi da UFSC, dada a 

forma de seleção da amostra e as especificidades do momento e local em que esta investigação 

ocorreu. 

Observa-se, no entanto, que temas se destacaram a partir da presente pesquisa, os quais 

podem vir a orientar futuras investigações com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os 

processos de integração, evasão acadêmica, construção da identidade profissional e 

plenejamento de carreira de mulheres estudantes em escolas de engenharia no contexto 

brasileiro sob a perspectiva da psicologia. As sugestões seriam: 
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1) Compreender e comparar como se dão as relações de gênero e suas possíveis 

intersecções na interação e socialização profissional de mulheres em cursos de 

engenharia de universidades públicas e privadas no Brasil; 

2) Compreender como as relações de gênero associadas a outros marcadores sociais 

influenciam a mobilidade e evasão de estudantes mulheres nos cursos de engenharia; 

3) Investigar como os sistemas de formação de nível técnico dos IFES e serviços de 

profissionalização, como SENAI, podem influenciar mulheres a seguirem carreira 

nas áreas STEM; 

4) Como a presença de professoras mulheres no corpo docente de cursos de engenharia 

pode influenciar o comprometimento e permanência de estudantes mulheres na 

graduação; 

5) Quais as possíveis implicações da presença de professoras mulheres na docência e 

pesquisa de cursos de engenharia para a socialização, configuração dos modos de 

subjetivação e constituição da identidade profissional de estudantes mulheres e 

homens; 

6) Como a presença de organizações autogeridas e representativas de mulheres nos 

espaços em C&T, como coletivos, redes e fóruns feministas, influenciam a 

integração acadêmica, modos de subjetivação e de constituição da identidade 

profissional de mulheres e homens de níveis de graduação e pós-graduação nas 

escolas de engenharia;  

7) Como a lógica das competências classificadas em técnicas (hard) e interpessoais ou 

de gerenciamento (soft) contribui para a retenção, planejamento de carreira e 

inserção no trabalho de mulheres em cursos e carreiras STEM, e se concorrem ou 

não com processos de atualização dos estereótipos de genero presentes nesses 

domínios. 

 

Em suma, a presente pesquisa investigou como mulheres estudantes de cursos de 

engenharia majoritariamente frequentados por homens estão construindo suas carreiras e 

identidades profissionais. Este estudo não pretendeu esgotar as discussões a respeito das 

relações de gênero e o desenvolvimento da carreira de mulheres estudantes de cursos de 

engenharia, mas sim contribuir para as pesquisas que se ocupam da temática de carreira e gênero 

em C&T, sobretudo na área da psicologia. Como indicam Santos e Melo-Silva (2005) e 
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Nogueira (2001a), diante de antigas defasagens que se somam à criação de novos mecanismos 

de desigualdade e discriminação ocupacional, torna-se imprescindível que profissionais e 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, que desenvolvem intervenções e estudos 

sobre a carreira de meninas e mulheres nas ciências, tecnologias, engenharias e matemática 

tenham conhecimento da questão, estejam sensíveis às disparidades de direitos e oportunidades 

já bem documentado pela história, e se encontrem preparados para contribuir com o discurso 

da equidade nos sistemas científicos e tecnológicos. 
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APÊNDICE A - Questionário Sociodemográfico, Acadêmico e de Carreira 

Questionário Sociodemográfico, Acadêmico e de Carreira 
 

Caracterização da Participante 
1. Nome do curso e 
ano de ingresso: 

2. Idade (em anos): 3. Raça/cor:  
£ Branca 
£ Preta  
£ Amarela 
£ Parda 
£ Indígena 

4. Estado onde morava 
antes de ingressar na 
UFSC: 

5. Estado civil:  
£ Solteira 
£ Casada ou em união 
£ estável 
£ Divorciada ou  
£ separada 
£ Viúva 
£ Outro. Qual? 
 

6. Possui filhos?  
£ Não 
£ Sim. Quantos? 
 

7. Possui irmãos ou 
irmãs? 
£ Não 
£ Sim. Quantos? 

8. Atualmente você 
reside: 
£ Com os pais 
£ Com outros parentes 
£ Sozinha 
£ Com amigos (as) 
£ Em pensão 
£ Com família própria 
£ Outro 

9. Escolaridade da mãe ou figura materna respon-
sável: 

10. Escolaridade do pai ou figura paterna respon-
sável: 

£ Ensino fundamental incompleto 
£ Ensino fundamental completo 
£ Ensino médio incompleto 
£ Ensino médio completo 
£ Ensino superior incompleto 
£ Ensino superior completo 
£ Pós-graduação incompleta 
£ Pós-graduação completa 

£ Ensino fundamental incompleto 
£ Ensino fundamental completo 
£ Ensino médio incompleto 
£ Ensino médio completo 
£ Ensino superior incompleto 
£ Ensino superior completo 
£ Pós-graduação incompleta 
£ Pós-graduação completa 

11. Caso sua mãe seja graduada no ensino 
superior, qual curso?  
 
 
 

12. Caso seu pai seja graduado no ensino 
superior, qual curso?  
 
 
 

13. Profissão da mãe ou figura materna respon-
sável (se for aposentada, indicar a profissão que 
exercia): 
 
 
 

14. Profissão do pai ou figura paterna respon-
sável (se for aposentado, indicar a profissão que 
exercia): 
 
 
  

Escolha do Curso 
15. Quais os principais motivos que levaram você a escolher cursar Engenharia? 
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16. Durante o ensino médio, como você classifica 
seu rendimento escolar nas várias disciplinas de 
forma geral:  
£ Muito elevado 
£ Elevado 
£ Médio 
£ Baixo 
£ Muito baixo 

17. Você ingressou no curso atual de que 
maneira?  
£ Vestibular convencional da UFSC  
£ Sistema de Seleção Unificado (SiSU/MEC) 
£ Transferência interna  
£ Transferência externa 
£ Retorno de graduado 
£ Outro £  

18. Você ingressou por meio de Políticas de 
Ações Afirmativas (PAA)? 
£ Não  
£ Sim 
 

19. Você já ingressou em outro(s) curso(s) de 
graduação que não tenha concluído? 
£ Não 
£ Sim. Qual(is)? 
 
 
 

20. Você já concluiu algum curso de graduação? 
£ Não 
£ Sim. Qual(is)? 
 
 
 

21. No momento de escolha pelo atual curso, 
cogitou mais de uma opção?  
£ Não 
£ Sim. Qual(is)? 
 
 
 

22. Sabe dizer se há engenheiros na sua família? 
Se sim, quem?  
£ Não  
£ Sim 
£ Não sei dizer 

23. Sabe dizer se há pessoas na sua família que 
gostariam de ter feito Engenharia e não fizeram? 
Se sim, quem?  
£ Não  
£ Sim 
£ Não sei dizer 
 
 
 

24. Teve algum tipo de contato com atividades desenvolvidas no campo da Engenharia antes de 
ingressar no curso (contato com engenheiros(as), estágio, visita à locais de trabalho, 
acompanhamento na implantação de projetos, visita à laboratórios, palestras, feiras expositivas, etc.)?  
£ Não  
£ Sim 
25. Como sua mãe ou figura materna responsável 
se posicionou com relação ao seu ingresso no 
curso de Engenharia? 
£ Completamente favorável 
£ Um pouco favorável 
£ Indiferente (nem favorável, nem desfavorável) 
£ Um pouco desfavorável 
£ Completamente desfavorável 

26. Como seu pai ou figura paterna responsável 
se posicionou com relação ao seu ingresso no 
curso de Engenharia? 
£ Completamente favorável 
£ Um pouco favorável 
£ Indiferente (nem favorável, nem desfavorável) 
£ Um pouco desfavorável 
£ Completamente desfavorável £  

27. De maneira geral, como seus amigos se 
posicionaram com relação ao seu ingresso no 
curso de Engenharia? 
£ Completamente favoráveis 
£ Um pouco favoráveis 
£ Indiferente (nem favoráveis, nem desfavoráveis) 
£ Um pouco desfavoráveis 
£ Completamente desfavoráveis 

28. Como seus professores do ensino médio, de 
maneira geral, se posicionaram ao seu ingresso no 
curso de Engenharia? 
£ Completamente favoráveis 
£ Um pouco favoráveis 
£ Indiferente (nem favoráveis, nem desfavoráveis) 
£ Um pouco desfavoráveis 
£ Completamente desfavoráveis 
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29. Sua escola oferecia atividades práticas nas 
áreas de ciências e/ou tecnologia (aulas 
experimentais em laboratórios, clube de estudos, 
visitas técnicas, feira de ciências, etc.)?  
£ Não 
£ Sim. Qual (is): 

30. Durante o período escolar ou após, você 
concluiu algum curso técnico em áreas 
tecnológicas?  
£ Não 
£ Sim. Qual (is): 
 
 
 

Trajetória Acadêmica 
31. Das atividades abaixo, de qual (is) você participa ou já participou? (Pode marcar mais de uma 
opção) 
£ Monitoria 
£ Grupo de estudo 
£ Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) 
£ Programa de Educação Tutorial (PET) 
£ Empresa Júnior (EJ) 
£ Equipes de competição 
£ Liga esportiva ou Atlética 
£ Centro Acadêmico (CA) 
£ Projeto de Extensão  
£ Estágio obrigatório 
£ Estágio não obrigatório 
£ Intercâmbio 
£ Outro. Qual (is): 
 
 
 
 
 
 
32. De maneira geral, como classifica seu 
desempenho acadêmico atual? 
£ Muito bom 
£ Bom 
£ Razoável 
£ Ruim 
£ Muito ruim 

33. No geral, como classifica a relação com seus 
colegas de curso?  
£ Muito bom 
£ Bom 
£ Razoável 
£ Ruim 
£ Muito ruim 

34. De maneira geral, como classifica a relação 
com seus professores? 
£ Muito bom 
£ Bom 
£ Razoável 
£ Ruim 
£ Muito ruim 

35. No geral, como classifica sua satisfação com 
o curso? 
£ Completamente satisfeita 
£ Satisfeita 
£ Indiferente (nem satisfeita, nem insatisfeita) 
£ Um pouco insatisfeita 
£ Muito insatisfeita 

36. Em algum momento já pensou em abandonar ou mudar o atual curso? 
£ Não  
£ Sim. Em qual fase e por que? 
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Expectativa de Carreira 
37. O que significa para você ser uma mulher cursando Engenharia? 
 
 
 
 
 
 
38. No momento da escolha pelo atual curso, o 
fato de você ser mulher: 
£ Foi um facilitador 
£ Não teve influência alguma 
£ Foi um dificultador 

39. Com relação a sua permanência no curso, o 
fato de você ser mulher: 
£ É um facilitador 
£ Não tem influência alguma 
£ É um dificultador 

40. Com relação a sua inserção no mercado de 
trabalho da Engenharia, você acredita que o 
fato de ser mulher: 
£ É um facilitador 
£ Não tem influência alguma 
£ É um dificultador 

41. E no desenvolvimento futuro de sua 
carreira enquanto engenheira, você acredita 
que o fato de ser mulher: 
£ Será um facilitador 
£ Não terá influência alguma 
£ Será um dificultador 

42. Qual dos projetos abaixo você pretende realizar após a conclusão do curso? (Pode marcar mais 
de uma opção) 
£ Continuar os estudos por meio de especialização ou mestrado 
£ Iniciar outra graduação  
£ Conseguir um emprego ou trabalho na profissão  
£ Continuar trabalhando na profissão 
£ Conseguir um emprego ou trabalho qualquer 
£ Continuar trabalhando em emprego fora da profissão 
£ Abrir meu próprio negócio 
£ Prestar concurso público 
£ Fazer intercâmbio para aperfeiçoamento de língua estrangeira 
£ Fazer intercâmbio profissional 
£ Outro projeto: 
 
 
 
 

 

Muito obrigada pela participação! 

Eu gostaria de contar com a sua colaboração na continuação deste estudo, em que pretendo realizar 
entrevistas para conhecer mais sobre as trajetórias e construção da identidade profissional da estudante 
de Engenharia. Se você quiser se colocar à disposição para participar, por favor, preencha os campos 
abaixo. Caso contrário, deixe-os em branco. O fato de você se colocar à disposição não implica 
obrigatoriedade em participar da pesquisa no futuro. Caso você seja contatada mais adiante, os objetivos 
e procedimentos da entrevista serão explicados e você poderá optar ou não por participar. Mais uma 
vez, obrigada por sua colaboração e atenção!  

Nome: 

E-mail: 

Telefone: 
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e tecnologia? Você participava das 
atividades realizadas nesses 
domínios? 

3. Quanto tempo foi necessário para 
ser aprovada em engenharia?  

4. Poderia dizer no que consistia a 
formação técnica ou graduação que 
realizou antes de ingressar no curso 
(referente as questões 19, 20 e 30 do 
questionário respondido pela 
participante anteriormente)?  

(no caso de haver, conforme questão 
7 do questionário)?  

1. Processo de 
escolha profis-

sional 

8. Eu gostaria de saber como se deu a 
escolha pelo curso, você poderia me 
descrever o que te influenciou ou 
motivou a ingressar nessa 
habilitação em engenharia 
(exploração das respostas 
justificadas na questão 15 do 
questionário)?  

9. Quais eram suas expectativas 
iniciais com relação ao curso? 

10. Como sua família e amigos lidaram 
com sua escolha (exploração das 
questões 25, 26, 27 e 28 do 
questionário)?  

11. O que eles falaram sobre o curso e o 
campo de trabalho? 

No caso de relato sobre barreiras ao 
acesso ao curso como opção de 
escolha e à tomada de decisão para 
o ingresso: 

12. Poderia me dar um exemplo do que 
foi dito? 

13. Como foi isso pra você? 
2. Relações 

estabelecidas na 
trajetória de 

formação 
acadêmica 

14. Você poderia dizer como tem sido 
sua experiência na graduação?  

15. Como é a relação com seus colegas?  
16. E com os professores?  
17. Participa de algum projeto de 

pesquisa ou extensão? Poderia me 
explicar o que faz? 

18. Poderia me dizer como são os 
estágios em empresas?  

19. Quais as atividades que desenvolve 
nesses ambientes?  

20. Como é a relação com as pessoas 
com quem trabalha? 

21. Normalmente, se sente à vontade 
para tirar dúvidas com professores? 

22. E com supervisores? 
23. No ambiente de trabalho, acha que 

suas opiniões e sugestões são bem 
recebidas?  

24. Observa algum tipo de diferença na 
relação com colegas, professores e 
supervisores de estágio por ser 
mulher? 

No caso de relato sobre barreiras a 
permanência no curso ou no 
desenvolvimento de atividades no 
ambiente de trabalho e estágio 
(inclui exploração da questão 36 do 
questionáro):  

25. Poderia me descrever melhor como 
foi? 

26. Como se sentiu? 
27. Quais medidas foram tomadas? 

3. Perspectivas 
de inserção no 

mercado de 
trabalho e 

desenvolvimento 
da carreira 

28. Como percebe o mercado de 
trabalho na sua área?  

29. Em qual área tem mais interesse em 
atuar?  

30. Poderia me dizer o por que? 

31. Como você descreveria um trabalho 
que não gostaria fazer como 
engenheira? Poderia me dar um 
exemplo do por que? 

32. O fato de você ser mulher tem 
alguma influência nisso?  

Conforme o assinalado nas questões 38, 
39, 40 e 41 do questionário 
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respondido pela participante 
anteriormente: 

33. Poderia me dizer o motivo de você 
ter assinalado tal alternativa na 
questão? 

4. Constituição 
da identidade 
profissional e 
mudanças nos 
paradigmas no 

exercício da 
profissão 

34. O que significa ser engenheira para 
você? 

35. Quais características você acha que 
um ou uma profissional de 
engenharia deve ter nos dias de 
hoje?  

36. Quais características você acredita 
que serão mais valorizadas no 
futuro? 

37. Você já percebe a si mesma como 
uma engenheira? 

38. Os outros já percebem a você como 
uma futura engenheira?  

Em caso de resposta negativa: 
39. O que você acha que falta para que 

você seja reconhecida como uma 
engenheira?  

40. O fato de você ser mulher exerce 
algum tipo de influência na 
percepção que os outros têm de você 
como estudante e futura profissional 
de engenharia? 

41. Há características ou estereótipos 
que ainda se aplicam e/ou que não se 
aplicam mais ao profissional de 
engenharia?  

42. E na sua área de atuação em 
específico? Poderia me dar 
exemplos? 

Encerramento 43. Há algo mais que gostaria de me dizer sobre ser mulher estudante de um curso 
de engenharia e futura profissional da área de C&T? 

44. Você tem alguma dúvida ou algo que gostaria de me perguntar?  
45. Gostaria de fazer alguma observação ou sugestão sobre a condução da 

entrevista? 
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APÊNDICE C - Eixos Temáticos referentes aos Objetivos Específicos 

 
Temas referentes aos 
Objetivos Específicos 

Questões do  
Questionário 

Questões do 
Roteiro de Entrevista 

Caracterização da 
participante e do 
contexto de vida 

(levantamento de dados 
sóciodemográficos gerais e 
estabelecimento de rapport) 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1) Descrever o processo de 
escolha profissional de 
mulheres estudantes da 

UFSC pela engenharia como 
profissão 

 
15, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 
 

8, 9, 10, 11, 12, 13 

2) Identificar como 
vivenciam as relações com 

colegas, professores e 
instituição no cotidiano de 

formação acadêmica e 
profissional 

 
 

31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 39 

 
 

14, 15, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27 

3) Apreender as 
expectativas de inserção no 

mercado de trabalho e 
desenvolvimento de carreira 

como engenheira 

 
 

40, 41, 42 

 
 

28, 29, 30, 31, 32, 33 

4) Verificar como estão 
sendo construídas as 

carreiras psicossociais das 
estudantes investigadas 

(projeto, trajetória de vida 
de trabalho e narrativas 

identitárias) 

 
 
 

37 

 
 

34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42 

Encerramento - 46, 47, 48 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Questionário) 

 

 

 
Universidade Federal De Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Elas na Engenharia: trajetórias 

e identidade profissional de mulheres estudantes da UFSC”, cujo objetivo geral é investigar as 

trajetórias escolares e acadêmicas e o processo de constituição da identidade profissional de 

mulheres estudantes de cursos de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. O 

estudo refere-se à dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, pela mestranda Rayza 

Alexandra Aleixo Francisco, sob orientação do Prof. Dr. Iúri Novaes Luna. Com esse intuito, 

estamos convidando estudantes maiores de 18 anos de determinadas especialidades das 

Engenharias desta instituição para participarem voluntariamente da pesquisa. Sua participação 

consiste na resposta de um questionário, com duração estimada de 15 (quinze) minutos. A sua 

colaboração poderá auxiliar no avanço do conhecimento científico em relação à temática 

abordada, contribuindo tanto em progresso nos aspectos teóricos, quanto na prática de 

pesquisadores e profissionais envolvidos com o ensino superior e suas demandas.  

Os benefícios diretos e de curto prazo que você poderá ter participando da pesquisa 

implicam em reflexão sobre alguns aspectos da sua trajetória escolar, acadêmica e profissional. 

Já os riscos envolvendo sua participação nesta pesquisa são mínimos comparados a quaisquer 

atividades acadêmicas ou cotidianas normais, podendo incluir cansaço e aborrecimento ao 

responder o questionário, desconforto ou constrangimento ao relatar percepções de si e dos 

outros, alterações na autoestima provocadas por lembranças anteriores ou acontecimentos 

atuais, alterações de pensamentos advindos de reflexões sobre comportamentos, ou sentimentos 

de satisfação ou insatisfação com a carreira e consigo mesmo.  

Dessa forma, a pesquisadora, que é psicóloga, se coloca à disposição para acolhimento 

inicial, podendo realizar encaminhamentos para profissionais que façam atendimento a baixo 

custo ou outros serviços similares, como o oferecido pela UFSC através do Serviço de 



 

 
 

232 

Atendimento Psicológico oferecido pelo (SAPSI), se for do seu interesse. Como se trata de uma 

investigação sobre escolha profissional, é importante salientar a existência de um serviço 

público e gratuito oferecido na UFSC pelo Laboratório de Informação e Orientação Profissional 

(LIOP), no qual poderão ocorrer atendimentos com foco em planejamento de carreira, se 

necessário.  

Para participar desta pesquisa, você não terá de arcar com quaisquer custos, nem 

receberá vantagens financeiras para a contribuição com o estudo. Caso você identifique gastos 

extraordinários ou sofra danos inesperados relacionados diretamente à participação neste 

estudo, terá o direito de pleiteio à indenização ou ressarcimento, de acordo com a legislação 

vigente e amplamente consubstanciada. No entanto, não são previstas despesas para a 

participação, uma vez que a coleta de dados será feita no campus desta instituição em dta, local 

e horário previamente acordados por ambas as partes. 

Você será esclarecido (a) em quaisquer aspectos que desejar acerca do estudo e estará 

livre para recusar a participação a qualquer momento. Os resultados globais do estudo poderão 

ser publicados em revistas científicas ou apresentados em congressos, sem qualquer 

identificação da participante, garantindo total anonimato. Os procedimentos metodológicos que 

serão adotados obedecerão aos preceitos éticos implicados em pesquisas envolvendo seres 

humanos nas Ciências Humanas e Sociais, conforme preconizado na Resolução nº 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa. Os dados utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável 

na sala 16 A, Bloco C do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina por um período de 5 (cinco) anos, quando poderão ser destruídos. 

A dissertação de mestrado concluída e digitalizada com os resultados do estudo poderá 

ser encaminhada aos participantes que tiverem interesse e disponibilizarem o e-mail neste 

termo. Os resultados da pesquisa também serão disponibilizados no site UFSC para consulta 

pública, e você terá o direito a devolutiva, que poderá ocorrer por e-mail ou pessoalmente na 

própria universidade. 

Fica esclarecido que esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UFSC (CEPSH/UFSC). O CEPSH da UFSC é composto por 

um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de 

pesquisa sejam respeitados. O CEPSH avalia se a pesquisa foi planejada e se está sendo 

executada da forma prevista. O contato com o CEPSH - UFSC pode ser realizado pelo telefone 
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(48) 3721-6094, pelo e- mail: cep.propesq@contato.ufsc.br ou no seguinte endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina - Reitoria II – Rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 

4° andar, sala 401, Trindade, CEP 88040-400 – Florianópolis – SC.  

Este termo de consentimento foi impresso em duas vias originais, numeradas e 

rubricadas, sendo uma cópia para a pesquisadora e outra para você, e serão assinadas por ambos. 

Guarde cuidadosamente a sua cópia do TCLE, pois é um documento que fornece o contato do 

pesquisador e garante seus direitos de participante.  

Considerando que todos os procedimentos da pesquisa foram esclarecidos e, tendo 

havido tempo o suficiente para refletir sobre a autorização na participação da pesquisa, solicito 

o seu consentimento livre e espontâneo expressando a sua participação neste estudo: 

£ Quero participar da pesquisa.  

£ Não quero participar da pesquisa.  

Dados da participante da pesquisa: 
Nome:  

E-mail: 

Telefone: 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de mestrado concluída e/ou 

assistir à defesa final, favor sinalizar:  

£ Tenho interesse 

£ Não tenho interesse 

Florianópolis, __________ de ____________________ de 2019. 
 

____________________________________ 

Assinatura da participante 

 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

Pesquisadora Responsável Orientador Responsável 
Rayza Alexandra Aleixo Francisco Iúri Novaes Luna 
contatorayzaalexandra@gmail.com iuri.luna@ufsc.br 

(48) 99847-3778 (48) 99908-7791 
 

Departamento de Psicologia Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH, Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus Universitário – Trindade, Bloco C, sala 16 A 

Florianópolis, Santa Catarina – Brasil.   
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Entrevista) 

 
 

 

Universidade Federal De Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Elas na Engenharia: trajetórias 

e identidade profissional de mulheres estudantes da UFSC”, cujo objetivo geral é investigar as 

trajetórias escolares e acadêmicas, e o processo de constituição da identidade profissional de 

mulheres estudantes de cursos de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. O 

estudo refere-se à dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, pela mestranda Rayza 

Alexandra Aleixo Francisco, sob orientação do Prof. Dr. Iúri Novaes Luna. Com esse intuito, 

estamos convidando estudantes (maiores de 18 anos) de determinadas especialidades das 

Engenharias desta instituição para participarem voluntariamente da pesquisa. Sua participação 

consiste na realização de uma entrevista com vistas a conhecer um pouco mais sobre as questões 

relativas à formação e à configuração da identidade profissional da mulher estudante de 

Engenharia. A entrevista, com duração aproximada de 30 a 60 minutos, será gravada para 

posterior transcrição. A sua colaboração poderá auxiliar no avanço do conhecimento científico 

em relação à temática abordada, contribuindo tanto em progresso nos aspectos teóricos, quanto 

na prática de pesquisadores e profissionais envolvidos com o ensino superior e suas demandas. 

Os benefícios diretos e de curto prazo que você poderá ter participando da pesquisa 

implicam em reflexão sobre alguns aspectos da sua trajetória escolar, acadêmica e profissional. 

Já os riscos envolvendo sua participação nesta pesquisa são mínimos comparados a quaisquer 

atividades acadêmicas ou cotidianas normais, podendo incluir cansaço e aborrecimento ao 

responder as questões feitas à você, desconforto ou constrangimento ao relatar percepções de 

si e dos outros, alterações na autoestima provocadas por lembranças anteriores ou 

acontecimentos atuais, alterações de pensamentos advindos de reflexões sobre 

comportamentos, ou sentimentos de satisfação ou insatisfação com a carreira e consigo mesmo.  

Dessa forma, a pesquisadora, que é psicóloga, se coloca à disposição para acolhimento 
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inicial, podendo realizar encaminhamentos para profissionais que façam atendimento a baixo 

custo ou outros serviços similares, como o oferecido pela UFSC através do Serviço de 

Atendimento Psicológico oferecido pelo (SAPSI), se for do seu interesse. Como se trata de uma 

investigação sobre escolha profissional, é importante salientar sobre a existência de um serviço 

público e gratuito oferecido na UFSC pelo Laboratório de Informação e Orientação Profissional 

(LIOP), no qual poderão ocorrer atendimentos com foco no planejamento de carreira, se 

necessário. 

Para participar desta pesquisa, você não terá de arcar com quaisquer custos, nem 

receberá vantagens financeiras para a contribuição com o estudo. Caso você identifique gastos 

extraordinários ou sofra danos inesperados relacionados diretamente à participação neste 

estudo, terá o direito de pleiteio à indenização ou ressarcimento, de acordo com a legislação 

vigente e amplamente consubstanciada. No entanto, não são previstas despesas para a 

participação, uma vez que a coleta de dados será feita no campus desta instituição em dta, local 

e horário previamente acordados por ambas as partes. 

Você será esclarecido (a) em quaisquer aspectos que desejar acerca do estudo e estará 

livre para recusar a participação a qualquer momento. Os resultados globais do estudo poderão 

ser publicados em revistas científicas ou apresentados em congressos, sem qualquer 

identificação da participante, garantindo total anonimato. Os procedimentos metodológicos que 

serão adotados obedecerão aos preceitos éticos implicados em pesquisas envolvendo seres 

humanos nas Ciências Humanas e Sociais, conforme preconizado na Resolução nº 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa. Os dados utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável 

na sala 16 A, Bloco C do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina por um período de 5 (cinco) anos, quando poderão ser destruídos. 

A dissertação de mestrado concluída e digitalizada com os resultados do estudo poderá 

ser encaminhada aos participantes que tiverem interesse e disponibilizarem o e-mail neste 

termo. Os resultados da pesquisa também serão disponibilizados no site UFSC para consulta 

pública, e você terá o direito a devolutiva, que poderá ocorrer por e-mail ou pessoalmente na 

própria universidade. 

Fica esclarecido que esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UFSC (CEPSH/UFSC). O CEPSH da UFSC é composto por 

um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de 
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pesquisa sejam respeitados. O CEPSH avalia se a pesquisa foi planejada e se está sendo 

executada da forma prevista. O contato com o CEPSH - UFSC pode ser realizado pelo telefone 

(48) 3721-6094, pelo e- mail: cep.propesq@contato.ufsc.br ou no seguinte endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina - Reitoria II – Rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 

4° andar, sala 401, Trindade, CEP 88040-400 – Florianópolis – SC.  

Este termo de consentimento foi impresso em duas vias originais, numeradas e 

rubricadas, sendo uma cópia para a pesquisadora e outra para você, e serão assinadas por ambos. 

Guarde cuidadosamente a sua cópia do TCLE, pois é um documento que fornece o contato do 

pesquisador e garante seus direitos de participante.  

Considerando que todos os procedimentos da pesquisa foram esclarecidos e, tendo 

havido tempo o suficiente para refletir sobre a autorização na participação da pesquisa, solicito 

o seu consentimento livre e espontâneo expressando a sua participação neste estudo: 

£ Quero participar da pesquisa.  

£ Não quero participar da pesquisa.  

Dados da participante da pesquisa: 
Nome:  

E-mail: 

Telefone: 

Florianópolis, __________ de ____________________ de 2019. 
 

 

____________________________________ 

Assinatura da participante 

 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
Pesquisadora Responsável Orientador Responsável 

Rayza Alexandra Aleixo Francisco Iúri Novaes Luna 
contatorayzaalexandra@gmail.com iuri.luna@ufsc.br 

(48) 99847-3778 (48) 99908-7791 
  

Departamento de Psicologia Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH, Universidade 
Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus Universitário – Trindade, Bloco C, sala 16 A 

Florianópolis, Santa Catarina – Brasil.  
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APÊNDICE F - Carta de Apresentação 

 
 

 

 

Universidade Federal De Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
Carta de Apresentação 

 
Eu, Rayza Alexandra Aleixo Francisco, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, linha de Formação Profissional, 

Inserção no Trabalho e Desenvolvimento de Carreira, sob orientação do Prof. Dr. Iúri Novaes 

Luna, apresento a proposta de pesquisa intitulada “Elas nas Engenharias: trajetórias e identidade 

profissional de mulheres estudantes da UFSC”. O objetivo da pesquisa é investigar as trajetórias 

escolares e acadêmicas e o processo de constituição da identidade profissional de mulheres 

estudantes de cursos de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Considera-se 

importante a realização de estudos sobre o acesso à escolha e ao desenvolvimento de carreira 

de mulheres nas áreas de atuação científica e tecnológica numa perspectiva psicológica tendo 

em vista o preenchimento de lacunas e avanço do conhecimento científico em relação à temática 

abordada, contribuindo em progresso nos aspectos teóricos e na prática de pesquisadores e 

profissionais envolvidos com o ensino superior e suas demandas. 

De caráter qualitativo, o estudo tem como procedimentos a aplicação de um questionário 

de caracterização sociodemográfica, acadêmica e de carreira em alunas maiores de 18 anos dos 

cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação 

do campus Trindade, com a finalidade de coletar informações e selecionar participantes para 

entrevista, que se dará somente com aquelas que se colocarem voluntariamente à disposição 

para tal. Salienta-se que todas as estudantes dos referenciados cursos serão convidadas a 

preencher um questionário, vindo a participar da entrevista apenas alunas matriculadas em 

disciplinas referentes às últimas fases do curso (entre a sétima e a décima fase). Pretende-se 

que a aplicação do questionário envolvendo temas como escolha profissional, trajetória 

acadêmica e expectativas futuras de carreira ocorra em sala de aula, em horário regular, com 

prejuízos mínimos às demais atividades acadêmicas.  
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Para investigação desse objeto de pesquisa, convida-se o (a) Coordenador (a) dos cursos 

de graduação de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica e Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina a contribuir disponibilizando horários, 

locais de aula e nomes de professores (as) e das disciplinas de cada curso para utilização do 

tempo de aula. Ao concordar, você torna-se ciente de que a pesquisadora manterá a segurança 

dos dados, bem como de que não haverá divulgação de informações, e que a confidencialidade 

de quaisquer dados institucionais e pessoais será mantida. Todas as informações coletadas serão 

arquivadas pela pesquisadora, ficando esta responsável pela guarda e manutenção dos mesmos. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em congressos e publicações científicas, 

resguardando-se sempre o anonimato das participantes. A participação nessa pesquisa é de 

caráter voluntário, não implicando recompensa financeira de qualquer tipo. Será solicitada 

autorização das estudantes por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e as dúvidas referentes a quaisquer aspectos dessa pesquisa também poderão ser esclarecidas a 

qualquer momento. 

Deste modo, solicito a sua autorização para que a secretaria dos cursos de graduação de 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Santa Catarina disponibilize os horários, locais de aula e nome dos 

(as) professores (as) dos referidos cursos. 

Eu, __________________________________________________________, aos 

_____ dias do mês de _________________________ do ano de 2019, declaro para os devidos 

fins e efeitos legais que tomei conhecimento da pesquisa intitulada “Elas nas Engenharias: 

trajetórias e identidade profissional de mulheres estudantes da UFSC”, sob responsabilidade da 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Rayza Alexandra Aleixo Francisco, orientado pelo Prof. Dr. Iúri Novaes Luna, e 

como responsável legal pela coordenação do curso de graduação em Engenharia de Controle e 

Automação, ou Engenharia Elétrica, ou Engenharia Mecânica, autorizo o repasse das 

informações solicitadas, bem como declaro que acompanharei o desenvolvimento da pesquisa 

para garantir que será realizada dentro do que preconiza as Resoluções CNS 466/12 de 

12/09/2012, e CNS 510/16 de 07/04/2016.  

O presente termo foi elaborado em duas vias, uma para a pesquisadora e outra para o 

(a) Coordenador (a) do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação, 
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Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Abaixo, seguem os contatos do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC e da pesquisadora: 

 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH-UFSC) 

Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis - SC. Prédio 

Reitoria II, 4º andar, sala 401.  

Telefone para contato: (48) 3721-6094.  

Endereço eletrônico: http://cep.ufsc.br/ 
 

Pesquisadora: Rayza Alexandra Aleixo Francisco 

Endereço profissional: LIOP – Laboratório de Informação e Orientação Profissional, Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, bloco E, 5º andar. Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC – Campus Universitário – Trindade – CEP 88.010-970 – Florianópolis – SC – Brasil.  

Telefone para contato: (48) 99847-3778.  

Endereço eletrônico: contatorayzaalexandra@gmail.com 

 

 

________________________________ 
 

Assinatura e carimbo do (a) Coordenador (a) do Curso  

 

 

________________________________ 

Assinatura da pesquisadora  
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APÊNDICE G - Declaração de Anuência 

 

 

 

Universidade Federal De Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
Declaração de Anuência 

 
Declaro para os devidos fins e efeitos legais que tomei conhecimento da pesquisa “Elas 

nas Engenharias: trajetórias e identidade profissional de mulheres estudantes da UFSC”, de 

responsabilidade da mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

Rayza Alexandra Aleixo Francisco, orientada pelo Prof. Dr. Iúri Novaes Luna e, como 

responsável legal pela instituição, autorizo a sua execução nos termos propostos e declaro que 

acompanharei o seu desenvolvimento para garantir que será realizada dentro do que preconiza 

a Resolução CNS nº 510/16, de 07 de Abril de 2016.  

 

Florianópolis, __________ de ____________________ de 2019.  

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura e Carimbo do (a) Responsável  
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ANEXO A - Declaração de Anuência CTC 
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ANEXO B - Declaração de Anuência Engenharia Civil (Estudo Piloto) 
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ANEXO C - Declaração de Anuência Engenharia de Controle e Automação 
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ANEXO D - Declaração de Anuência Engenharia Elétrica 
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ANEXO E - Declaração de Anuência Engenharia Mecânica 
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ANEXO F - Parecer Consubstanciado CEP 
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