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Por muitos anos predominou na sociedade brasileira a noção de que a dedicação ao trabalho e aos estudos era 
atribuição unicamente dos homens, enquanto à mulher eram permitidas apenas as tarefas de cuidado com o lar 
e os filhos. Como resultado, por muitos anos a representatividade feminina no ensino superior e na carreira 
científica foi expressivamente baixa, apesar de meninos e meninas possuírem desempenho escolar para 
ciências equivalente1. 

Atualmente, com os avanços proporcionados pela luta em prol da equidade de gênero, o cenário nacional se 
mostra progressivamente mais inclusivo para com as mulheres:
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Porém, tal progresso caminha a passos lentos em alguns aspectos, especialmente em áreas como as STEM 
(ciência, tecnologia, engenharias e matemática) e no que tange a participação de mulheres negras e indígenas 
nesse cenário. Apesar de o número de mulheres interessadas na carreira científica ter crescido no Brasil,  ainda 
existe uma sub-representação racial e nas posições mais altas da carreira: 

dos estudantes de ensino superior eram mulheres em 2020257%
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Pesquisadoras mulheres cadastradas 
na plataforma Lattes do CNPq

39%
50%

somente 3% são mulheres 
pretas e 12% são pardas3
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O EFEITO TESOURA NA CIÊNCIA BRASILEIRA

O percentual de mulheres é reduzido conforme se avança na carreira científica no Brasil4:
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55%

das bolsistas de iniciação científica

36%

das bolsistas de produtividade em pesquisa

Órgãos de maior representatividade na ciência nacional, como a Academia Brasileira de Ciências e o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações, nunca tiveram uma mulher ocupando seus cargos de presidente/ministro5.

REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES POR ÁREA DO CONHECIMENTO

das profissionais formadas em 
cursos da área de Educação

75,6%

13,6%
das profissionais formadas em cursos da área de 
Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação6

A baixa presença de mulheres nessas áreas é causada principalmente pelo 
estigma de que essas carreiras exigem alto raciocínio lógico e habilidades 
matemáticas - qualidades que, histórica e culturalmente, foram 
consideradas “masculinas”.
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SUB-REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NEGRAS E INDÍGENAS

Mulheres acima de 25 anos com ensino superior completo no Brasil7:

6,7%

17,7%

das mulheres 
pretas ou pardas

das mulheres 
brancas

54%
da população brasileira se 
autodeclara preta ou parda

0,68%

dos estudantes 
matriculados são  
indígenas8

A falta de representatividade na Academia cria um ambiente 
universitário sem a sensação de pertencimento para as 
mulheres, especialmente as negras, indígenas e pessoas com 
deficiência. 

Estudos demonstram que a diversidade é positiva na 
produção científica, beneficiando também a sociedade como 
um todo9. Com menos representatividade, menor também é o 
encorajamento para que meninas e adolescentes optem pelo 
ensino superior e pela carreira científica.

Ciência sem diversidade é apenas um ponto de vista.
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46,2%

Um em cada 10 estudantes de graduação nas instituições de ensino superior federal (considerando homens e 
mulheres) possui filhos10

Estudantes que possuem filhos:

dos indígenas aldeados

20,2%
dos indígenas não 
aldeados e quilombolas

12,9%
dos negros

8,3%
dos brancos

Cerca de 65,5% dos estudantes com filhos dependem de auxílio da família para se dedicar aos estudos, 
sendo que apenas 5,2% contam com creches e redes de apoio na universidade10. Porém, conforme dados do 
IBGE, os arranjos monoparentais femininos (mães solo) representam cerca de 15,3% dos arranjos 
domiciliares no Brasil11, com limitações na rede de apoio.

Desse modo, é fundamental o apoio das instituições de ensino superior aos alunos com filhos, através do 
fornecimento de medidas como creche universitária, salas de amamentação e auxílio creche. Essas e outras 
medidas de apoio institucional à maternidade são exploradas no guia “Iniciativas de Apoio à Maternidade” do 
Parent in Science, que será lançado em breve.
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