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Resumo da Apresentação

 Estatísticas no Brasil e no mundo 
  →   O efeito Tesoura 

 Porque tão poucas ?
 →   O preconceito implícito

 O projeto de extensão 
 “Meninas na Ciência” (IF-UFRGS)



  

 
  Estatísticas no Brasil e no mundo
 



  

Brasil, médias gerais

● Censo Escolar, em 2006 (MEC): 54% das matrículas e 58% das conclusões 
no ensino médio foram femininas

● INEP 2012: entre as vinte carreiras de graduação com maior número de 
recém-formados, as mulheres são maioria em quinze delas 

● As mulheres também são maioria entre os discentes nas universidades 
brasileiras



  

Brasil: segregação por áreas

 O percentual de homens nas áreas de  “Engenharia, Produção e Construção” e o 
“Ciências, Matemática e Computação” é o dobro do percentual de mulheres

 As áreas “Engenharia, Produção e Construção” e o “Ciências, Matemática e 
Computação” representam a ~18% dos formados no Sul e Sudeste e ~14% nas 
demais regiões



  

Brasil: Efeito Tesoura

● Percentual de mulheres diminui desproporcionalmente à medida que 
se avança na carreira 



  

Brasil: Efeito Tesoura

● Caso da Física em maiores detalhes

Livro Trabalhadoras (2013) 
Marcia Barbosa e Betina Lima



  

Brasil: Efeito Tesoura

● Caso da Física em maiores detalhes: produtividade em pesquisa (PQ)

Livro Trabalhadoras (2013) 
Marcia Barbosa e Betina Lima

2        1D           1C          1B         1A

1.0
   

0.5

0.0



  

Brasil: Efeito Tesoura

● Comparação com a Medicina: produtividade em pesquisa (PQ)

Livro Trabalhadoras (2013) 
Marcia Barbosa e Betina Lima
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Mundo: Efeito Tesoura

[ FONTE: HELSINKI,2001, EU-MEMBER-STATES,1999 ]



Mundo: Efeito Tesoura na Física

[ Fonte: (IUPAP-DATA, 2002) ]



Brasil: a situação melhora com o tempo?

Paper: “Mulheres na Física: Uma análise quantitativa”
Elisa B. Saitovitch, Betina S. Lima e Marcia C. Barbosa



  

Resumo das estatísticas no Brasil

● Entre as 20 carreiras de graduação com maior número de 
recém-formados, as mulheres são maioria em 15 delas.

● São maioria entre os discentes nas universidades brasileiras
● São cerca de 50% dos docentes nas instituições públicas

● Crescimento não está homogeneamente distribuído entre as 
disciplinas

● O percentual de mulheres na área de exatas é muito pequeno
● Efeito tesoura: percentual de mulheres diminui 

desproporcionalmente à medida que se avança na carreira
● Mulheres recebem ~ 70% do salário dos homens
● A mudança no cenário da segregação é lenta (demais)
● Menos de 20% do total de formados correspondem a “Engenharia, 

Produção e Construção” e o “Ciências, Matemática e Computação” 
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