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“Feminism has never been about getting a job for one woman. 

It’s about making life more fair for women everywhere. It’s not 

about a piece of the existing pie; there are too many of us for 

that. It’s about baking a new pie.”  

(Gloria Steinem, 2008) 

 

https://www.goodreads.com/author/show/57108.Gloria_Steinem


 
 

RESUMO 

 

Desde a Revolução Industrial, observa-se uma crescente inserção das mulheres no mercado de 

trabalho. Mas essa inserção não ocorre de forma justa e homogênea. Percebe-se a existência de 

uma divisão sexual horizontal do trabalho, que corresponde a uma segregação nas áreas de 

atuação entre homens e mulheres, assim como uma divisão sexual vertical do trabalho, 

caracterizada por uma hierarquização onde homens ocupam postos mais altos, com maior status 

e maior remuneração. Profissões nas áreas de exatas e engenharias ainda apresentam grande 

déficit no número de mulheres em relação ao número de homens.  Considerando esse contexto, 

esta pesquisa analisa a inserção das egressas do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Goiás no mercado de trabalho, no período entre 2007 e 2017. A partir disto, procura 

compreender quais foram as dificuldades enfrentadas ao longo de sua formação e quais 

existiram ao entrar no mercado de trabalho que podem ter relação com sua condição de sexo e 

gênero. Trata-se de um estudo qualitativo com objetivo exploratório e explicativo. Para tal foi 

utilizado como procedimento de pesquisa um questionário previamente aprovado pelo Comitê 

de Ética na Pesquisa (CEP), enviado às egressas para coleta de dados. O questionário foi 

respondido por 61 engenheiras, e as informações obtidas foram dividas em quatro categorias: 

informações pessoais, faculdade e estágios, emprego e informações adicionais. Os resultados 

indicam que ainda hoje existe preconceito com a presença feminina na Engenharia Civil, 

marcada pela falta de credibilidade e preterição na tomada de decisões. As mulheres 

engenheiras lidam com desrespeito, comentários desconstrutivos e falta de segurança em obras 

mais afastadas. Apesar disso, se provam capazes e mesmo em meio à seletividade de gênero, 

vêm conquistando seu espaço.  

 

 

Palavras-chave: mulheres; relações de gênero; divisão sexual do trabalho; mercado de 

trabalho; engenharia.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido sobre relações de gênero e as desigualdades de oportunidades entre homens 

e mulheres. Pesquisadoras, tais como Maria Rosa Lombardi, Cristina Bruschini e Danièle Kergoat 

têm discorrido sobre as diferenças entre homens e mulheres na família e no mundo do trabalho. 

Mesmo com as mudanças nas configurações do mercado de trabalho, a Engenharia Civil é, ainda 

hoje, uma área dominada profissionalmente por homens.  

1.1 CONTEXTO 

Nas últimas décadas, em especial após os anos 1970, os debates sobre relações de gênero se 

intensificaram, trazendo à tona questões que antes eram tidas como inerentes à condição humana. 

Apesar das conquistas alcançadas ao longo dos anos, a igualdade entre homens e mulheres ainda 

não é um fato consolidado. As mulheres dedicam-se mais ao trabalho doméstico do que os homens 

e, ainda recebem menores salários quando comparados aos valores pagos a eles (KÉRGOAT, 

1998).  

Kergoat (1998) destaca que a sociedade é regida por uma ideologia “naturalista”, que tenta 

justificar com fatores biológicos a segregação entre os espaços ocupados por homens e mulheres. 

Com relação ao mercado de trabalho, Yannoulas (2002) expõe a existência de uma divisão sexual 

horizontal do mercado de trabalho, onde as mulheres ocupam setores de atividade que requerem 

características atribuídas ao sexo feminino, como paciência e delicadeza. Estereótipos estes que 

reforçam as desigualdades existentes entre os sexos diante de trabalhos que demandam raciocínio 

ou liderança, que por sua vez são considerados “masculinos”.  

Essa divisão fica clara ao comparar as profissões ocupada por cada um dos gêneros. Enquanto os 

homens ocupam mais as áreas de engenharias e exatas, áreas que requerem maior raciocínio lógico, 

as mulheres ocupam as profissões que necessitam de maior sensibilidade e cuidado, características 

historicamente relacionadas à “feminilidade”, à mulher como cuidadora do lar e da família.   
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Ainda segundo Yannoulas (2002), existe também uma divisão sexual vertical do trabalho, que 

mostra a mulher em posição de desvantagem com relação ao homem em questão de salários, cargos 

e condições de trabalho, ressaltando que homens têm preferência ao concorrer às mesmas vagas 

que mulheres quando ambos apresentam as mesmas qualificações.  

A desigualdade nas oportunidades entre homens e mulheres no decorrer da carreira é nítida 

principalmente entre as profissões localizadas nas áreas de exatas e engenharias, nas quais o 

crescimento da participação feminina ocorre de forma bem mais lenta que nas demais, como 

mostra Lombardi (2017). 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O processo de inserção das mulheres no mercado de trabalho tem se intensificado desde a década 

de 70, como mostram os estudos de Maria Rosa Lombardi e Cristina Bruschini (2001). Apesar 

disso, verificam-se diferentes dificuldades enfrentadas pelas mulheres na consolidação deste novo 

cenário. 

De acordo com Bruschini (2007), ao mesmo tempo em que se observa o crescimento da 

participação feminina no mercado, as taxas de desemprego entre mulheres são elevadas, e os postos 

de trabalho ocupados por elas são em grande parte precários e informais. Segundo a Síntese de 

Indicadores Sociais (SIS), 38,7% das mulheres trabalhavam na informalidade no ano de 2016. 

Numa sociedade marcada pelo patriarcado¹, o preconceito e as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres que atuam nas áreas de exatas e engenharias são ainda expressivos.  

Segundo censo do Inep de 2015, o número de mulheres ingressantes, matriculadas e concluintes 

em instituições de ensino superior chegou a aproximadamente 55%, superando o número de 

homens. Enquanto isso, apenas 30,3% das mulheres cursando ensino superior se encontram nas 

engenharias, segundo estatísticas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

para este mesmo ano.     

Dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre o 

número de bolsas concedidas por grande área indicam que na área da ciência, a presença feminina 

também não se dá da mesma forma que a presença masculina. No ano de 2015, enquanto o 
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percentual de bolsas concedidas a mulheres na área de humanas foi de 59%, em engenharia foi de 

apenas 36%. Considerando isto, os estudos envolvendo a inserção feminina nas mais diversificadas 

áreas de trabalho vêm sendo desenvolvidos, inclusive na Engenharia, como é o caso dos estudos 

realizados por Maria Rosa Lombardi.  

É sob este contexto que essa pesquisa se justifica. O trabalho, ora apresentado, se desenvolveu 

inspirado pelo trabalho de Rocha (2017) e pela vivência e percepção da necessidade de despertar 

em outras mulheres engenheiras e estudantes de engenharia a ideia de que são capazes de ocupar 

quaisquer espaços na sociedade, e devem exigir respeito em qualquer lugar. 

O título da pesquisa, “Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser” se baseia em um comentário deixado 

por uma das participantes da pesquisa de campo durante a coleta de dados. 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

Mesmo com tamanhas barreiras, verifica-se a inserção gradativa das mulheres nas áreas 

denominadas de ‘ciências duras’. Considerando-se isto, este estudo tem como questão central: qual 

é a inserção das egressas do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás no 

mercado de trabalho nos últimos 10 anos (2007-2017)? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a inserção das egressas do Curso de Engenharia Civil no 

mercado de trabalho no período de 2007 a 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: a) identificar as instituições ofertantes de 

curso superior de Engenharia Civil em Goiás; b) caracterizar o mercado de trabalho da Engenharia 
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Civil em Goiás; c) analisar as características do ambiente de trabalho das egressas do curso de 

Engenharia Civil na UFG entre 2007 a 2017, suas perspectivas e dificuldades. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Neste trabalho adotar-se-á a seguinte composição de capítulos: o capítulo 1 apresenta uma breve 

introdução ao que será discutido ao longo do texto, destacando os motivos que levaram à escolha 

do tema, o porquê do assunto ser relevante e quais os objetivos gerais e específicos da pesquisa; o 

Capítulo 2 inclui uma revisão bibliográfica, destacando as principais leituras que embasaram o 

estudo realizado, incluindo os temas “Relações de Gênero”, “Inserção das Mulheres no Mercado 

de Trabalho” e “Breve histórico sobre a Engenharia”; o Capítulo 3 mostra quais os métodos 

utilizados na pesquisa e de que forma foi realizada, bem como os sujeitos de análise; o Capítulo 4 

inclui os resultados esperados obtidos nas entrevistas e respostas aao questionário e o Capítulo 5 

apresenta as conclusões e sugestões para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Capítulo de revisão de bibliografia está dividido em quatro partes. A primeira parte apresenta os 

principais referenciais analíticos sobre estudos de  relações de gênero. A segunda mostra de que 

forma se deu a inserção feminina no mercado de trabalho e as dificuldades que persistem até a 

atualidade. A terceira parte apresenta um breve histórico sobre a engenharia, um pouco sobre a 

história da Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás e de que forma se deu o ingresso 

das engenheiras no mercado de trabalho.   

2.1 RELAÇÕES DE GÊNERO 

Scott (1986) defende o uso da palavra “gênero” para designar as diferenças entre masculino e 

feminino pois esta rejeita o determinismo biológico existente em expressões como “sexo” ou 

“diferenças sexuais” e engloba as características sociais existentes e as construções culturais acerca 

da identidade feminina ou masculina. Sampaio (2007) relaciona a ideia de gênero à trajetória do 

movimento feminista, marcada pela luta das mulheres contra o patriarcado.  

A distinção existente entre funções atribuídas à homens e mulheres é fruto de construções sociais, 

e não biológicas.  Segundo Kergoat (1998), a divisão sexual do trabalho é adaptada historicamente 

e tem reflexo em cada sociedade, mas mantém sua principal característica: os homens participam 

da esfera produtiva, e às mulheres resta a participação da esfera reprodutiva. Isto significa que os 

homens são tidos como responsáveis por trabalhar, sustentar a família e as despesas da casa, 

enquanto as mulheres cuidam dos maridos, dos filhos e das tarefas domésticas. Ainda que hoje as 

mulheres construam suas próprias carreiras, ainda elas as responsáveis pelos trabalhos domésticos 

e pelas atividades de cuidados, o que configura a conhecida como dupla jornada de trabalho.  

Perista (2002) afirma que os padrões de uso do tempo com relação ao contexto profissional e 

doméstico  apresentam-se claramente diferenciados em função do gênero. Estatísticas da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referentes ao ano de 2017 apontam que 92,6% das 
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mulheres realizam afazeres domésticos e cuidado de pessoas, os quais ocupam uma média de 20,9 

horas semanais. Enquanto isso, 78,7% dos homens realizam atividades domésticas e de cuidados, 

e têm 10,8 horas semanais tomadas por tais tarefas, aproximadamente metade do que é dedicado 

pelas mulheres.  

Desde a antiguidade as sociedades constróem-se sob uma cultura androcêntrica². Ana Colling 

(2004), em seu estudo acerca da construção do feminino e do masculino, afirma que o 

patriarcalismo vem desde as culturas grega e romana, nas quais a mulher era excluída do mundo 

do pensamento e reconhecimento. A elas estava reservada a esfera doméstica e o papel de mãe e 

esposa dedicada. Os resquícios desse androcentrismo são notáveis, já que os trabalhos domésticos 

e a responsabilidade dos filhos recaem majoritariamente sobre a figura da mulher.   

De acordo com Probst (2003), as famílias ao longo da história foram se estruturando em torno da 

figura do homem como provedor do lar. Essas características passam de família para família pelas 

gerações, sendo que sua mentalidade mantém-se na sua essência: meninas desde pequenas são 

ensinadas a ser delicadas, cuidadosas e obedientes, enquanto meninos devem ser líderes, resolver 

problemas e não podem demonstrar suas fraquezas (PROBST, 2003). Isso faz com que a mudança 

na estrutura das sociedades se dê de forma muito lenta.  

Foi a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, que a inserção feminina no mercado de 

trabalho se evidenciou com maior expressividade.  A necessidade de mão de obra mais barata e em 

maior quantidade para trabalhar nas fábricas fez com que a mulher se tornasse força de trabalho. 

Segundo Silva (2013), com o advento das máquinas, mulheres e crianças foram consideradas mão 

de obra barata, e eram submetidas a jornadas exaustivas e salários inferiores aos dos homens. 

Sefundo Probst (2003), como os homens ainda eram os responsáveis por sustentar as famílias, não 

se via a necessidade da mulher receber salários equivalentes aos deles. Paoli (1985) destaca que o 

trabalho da mulher também era desmerecido por meio de justificativas que se utilizavam das 

características ditas femininas, como docilidade, maior capacidade de adaptação e paciência ao 

lidar com trabalhos desconfortáveis. 

Mesmo sob desigualdades no tratamento entre a força de trabalho feminina e masculina, a presença 

das mulheres no mercado de trabalho continuou crescendo. Mas, a partir dos anos 70, essa inserção 
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foi debatida pelos diferentes movimentos feministas que emergiram na Europa em geral e na 

França, em particular. Inspiradas por literaturas feministas como os escritos de Simone de Beauvoir 

e sob os ideais comunistas, as mulheres começaram a reconhecer seu poder e exigir mudanças no 

mundo do trabalho, enfrentando o cenário de discriminação e exploração ao qual estavam 

submetidas. 

2.2 INSERÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

A ocupação da mulher no mercado de trabalho se deu em nichos específicos. O trabalho feminino 

foi sendo alocado para funções que exigiam características tais como: comunicação, flexibilidade 

e afetividade, que estão, como pontua Amaral (2012), indiretamente associadas ao trabalho 

doméstico, restando aos homens cargos mais altos e melhor remunerados. Isso implica na 

exploração da mulher não apenas em casa, mas também no ambiente profissional. 

Juntamente com os desafios para adentrar diferentes áreas do mercado de trabalho, Melo e Magri 

(2012) destacam os desafios para romper convicções sociais e organizacionais de uma cultura 

androcêntrica. Para Melo e Magri (2012), para haver uma reestruturação na sociedade, é necessário 

desconstruir a imagem do homem como dominador, chefe e provedor. Esta imagem, por diferentes 

meios, é utilizada como base que justifica a ocupação masculina nos cargos de maior chefia e maior 

salário. 

Participar ativamente do mundo do trabalho é uma condição necessária para que as mulheres 

reivindiquem melhores empregos e condições de empregabilidade. O aumento da participação 

feminina nos postos de trabalho no Brasil foi se consolidando nas últimas décadas. Segundo dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) (2015), as mulheres compõem 

44% da População Economicamente Ativa no Brasil e apresentam taxa de escolarização superior 

à dos homens, como mostra a Figura 2.1. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Censo da Educação Superior 

2015. 

 

Apesar de significativos em termos quantitativos, Fortino (2009) ressalta que a feminização 

numérica não indica igualdade entre os gêneros, mas apenas uma diminuição da discrepância 

existente entre eles. A divisão sexual do trabalho continua existindo, e é percebida em termos de 

cargos e salários inferiores, desrespeito e falta de credibilidade com relação à força de trabalho 

feminina.  

Segundo Maruani (1993), as mudanças observadas no mercado de trabalho e na sociedade como 

um todo, não são rupturas com a dominação masculina, são brechas decisivas, porém não são 

definitivas. Ainda são necessárias grandes mudanças estruturais para que a igualdade de gênero 

seja alcançada. Ela afirma que a feminização do mercado de trabalho, apesar de real, é inacabada, 

incompleta e se pauta sobre a desigualdade. 

Para Hirata (2003), as transformações no mercado de trabalho existem sim: o número de mulheres 

inseridas no mercado de trabalho aumentou, embora a hierarquia social que coloca o homem em 

posição de superioridade com relação à mulher permanece inalterada. Bruschini e Lombardi 

(2001), destacam que a inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido caracterizada pela 

precariedade. Fazendo uma análise da matriz ocupacional dos brasileiros, observa-se uma clara 

segmentação da atuação profissional segundo o gênero. Elas ainda ocupam os empregos com 

Figura 2.1- Matrículas, ingressos e concluintes na educação superior por sexo 
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menor status, prestígio e remuneração. Yannoulas (2002) evidencia que o trabalho feminino 

concentra-se nos setores de serviços, principalmente serviços sociais, administração pública, saúde, 

ensino, serviços comunitários e comunicações, profissões que são, muitas vezes, desvalorizadas e 

mal pagas se comparadas às profissões mais ocupadas por homens.  

As mulheres também são maior número nas taxas de desemprego. Dados da PNAD/IBGE (2015) 

apontam uma taxa de desemprego entre os homens de 7,9%, enquanto entre as mulheres sobe para 

11,7%. Outros dados alarmantes referem-se à questão da remuneração: em nenhum país do mundo 

existe igualdade salarial entre homens e mulheres, conforme mostra a Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto  Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Censo da Educação Superior 

2015. 

   

Elas recebem menos, mesmo desempenhando as mesmas funções e com igual nível de qualificação. 

Segundo o Inep (2015), no ano de 2014 o rendimento das mulheres com ensino superior completo 

era de 64,39% com relação ao rendimento masculino.  

Figura 2.2 - Proporção da remuneração média das mulheres em relação aos homens 



Inserção das Egressas de Engenharia Civil da UFG no Mercado de Trabalho entre 2007 e 2017 15 

C. S. SALINAS  Capítulo 2 

Arriagada (1997) afirma que a desvantagem salarial por hora das mulheres equivale a 

aproximadamente quatro anos de educação formal. Isto significa que para receber um salário igual 

ao de um homem, uma mulher precisa se especializar mais. Segundo Lombardi (2003), a 

especialização serve de proteção para ambos os sexos, porém essa proteção é relativa e menos 

efetiva para as mulheres do que para os homens.  

As mudanças na sociedade também permitiram maior acesso à escolarização para mulheres e 

homens, com maior presença de ambos no ensino superior, conforme se registra entre 1999-2008 

(Tabela 2.1). Porém, embora percentualmente próximos, o crescimento percentual masculino foi 

superior ao feminino. 

 

 

Tabela 2.1 - Evolução da matrícula nos cursos de graduação no País, por tipo de instituição e por sexo, entre 1999 e 

2008 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/INEP/SEEC (2008) – adaptado pela autora 

 

Com relação à carreira escolhida por homens e mulheres, percebe-se a segregação horizontal: as  

mulheres ocupando predominantemente as áreas de humanas e os homens as áreas de exatas e 

engenharias. Segundo Lombardi (2004, p.57), “[...] a maior presença das moças em algumas 

especialidades e não em outras começa desde os bancos escolares e vai se reproduzir no mercado 

de trabalho, reforçando o diferencial de gênero”. Isto é observado na Figura 2.3. 

Unidade 

da 

Federação 

/ 

Categoria 

Adm.  

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais 

1999 2008 
Var. 2008/1999 em 

(%) 

Total Geral Total Geral Total Geral 

Total   Masc.  Fem. Total   Masc.  Fem. Total   Masc.  Fem. 

Brasil 2.369.945 1.051.552 1.318.393 5.080.056 2.307.228 2.772.828 214,35 219,41 210,31 

Pública 8.32.022 391.42 440.602 1.273.965 611.746 662.219 153,12 156,29 150,30 

Privada 1.537.923 660.132 877.791 3.806.091 1.695.482 2.110.609 247,48 256,83 240,44 
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Censo da Educação Superior 

2015. 

 

 

Mesmo chegando aos cursos superiores, dados do CNPq (2015) relacionados ao total de bolsas 

concedidas no país e no exterior por grande área explicitam o desequilíbrio entre o quantitativo de 

bolas em relação a algumas profissões para homens e por mulheres, como pode se observar na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Bolsas concedidas por sexo e por grande área. 

Grande área 
% feminino % masculino 

2001 2007 2015 2003 2007 2015 

Agrárias 42 47 51 58 53 49 

Biológicas 58 60 61 42 40 39 

Saúde 63 65 68 37 35 32 

Exatas/da Terra 33 33 34 67 67 66 

Engs e Comput. 28 32 36 72 68 64 

Humanas 63 60 59 37 40 41 

Soc. Aplicadas 55 55 57 45 45 43 

Ling/Let/Artes 71 67 64 29 33 36 

Outras/Não info (1) 53 48 54 47 52 46 

Total 48 49 50 52 51 50 

Fonte: CNPq/AEI (2015)  - elaborado pela autora. 

 

Figura 2.3 - Cursos com maior número de matrícula por sexo 
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Essa segregação, em certa medida, pode ser atribuída a como são criados meninos e meninas na 

primeira infância, (RUBIN, 1975). O estímulo para que a mulher deve ser criada para ser delicada, 

obedecer e ser cuidadosa e maternal não é verificado na mesma intensidade quando a criança é do 

sexo masculino. Aos meninos ensina-se, desde cedo, a liberdade e a busca por desafios longe de 

casa. Ao torná-los líderes busca-se estimular os meninos a resolverem problemas e tomar o controle 

das situações. São detalhes que já estão extremamente enraizados na cultura, assim não parecem 

estar inadequados. Mas ao normalizar este tipo de pensamentos, só se consagra ainda mais uma 

sociedade na qual a mulher sempre virá em segundo lugar.  

Segundo Bourdieu (2010), mesmo meio às tantas barreiras simbólicas com relação às áreas de 

atuação divididas por gênero, impostas numa sociedade ainda bastante conservadora, muitas 

mulheres estão rompendo estes simbolismos e ocupando diferentes profissões.  

2.3 BREVE HISTÓRICO SOBRE A ENGENHARIA 

Os cursos de engenharia são considerados amplo senso como um universo masculino. De origem 

bélica, ligada à necessidade de resolver problemas de infraestrutura, construções e resolver 

conflitos, a engenharia não foi um lugar amistoso para as mulheres. Buscando compreender este 

universo de formação acadêmica que se construiu no ensino de engenharia, será apresentado a 

seguir um breve histórico sobre a Engenharia e sua criação quanto curso de graduação na 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

2.3.1. História da Engenharia  

A Engenharia moderna como conhecemos hoje, sistematizada, com técnicas aperfeiçoadas e 

inovações é, para Bazzo (2006), fruto de um processo de evolução que ocorreu durante milhares 

de anos. A “Engenharia Antiga” por ele referida foi se desenvolvendo desde o Período Neolítico, 

conhecido como Idade da Pedra Polida, iniciado cerca de 12 mil anos atrás. Desde a criação de 

ferramentas mais simples, do desenvolvimento da agricultura e de sistemas de canalização de água, 

todas as descobertas foram contribuindo com a essência da Engenharia, que foi se aperfeiçoando 

com o passar dos anos. 
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Com a civilização grega se desenvolveu o pensamento dedutivo e a matemática tornou-se uma 

ciência. A partir de então, segundo Telles (1994), o empirismo e a intuição cederam lugar às leis 

físicas e matemáticas. Neste momento tem-se início a Engenharia científica.   

Ainda, segundo Telles (1994), a Engenharia Civil teve muita influência do exército, que 

demandava profissionais habilitados para o planejamento e execução de suas obras de fortificação. 

Era necessária a construção de estradas, portos e pontes com fins militares e que combinassem 

qualidade de execução e economia de recursos. Para isso, na França e em Portugal foram criados 

corpos especializados de engenharia nos exércitos.  

Em 1506, em Veneza, foi criada a primeira escola dedicada à formação de engenheiros e artilheiros, 

com fins militares. Posteriormente, foi criada na França, a École des Ponts et Chaussées, primeiro 

curso regular de Engenharia, no ano de 1747 e, em 1774, em Paris, surgiu a École Polythecnique. 

De acordo com Castro (2014), a partir daí foram surgindo outras grandes escolas, em especial nos 

países de língua alemã, como Alemanha, República Tcheca e Áustria, que tiveram uma grande 

colaboração do desenvolvimento da Engenharia. 

No Brasil, o primeiro curso surgiu no Rio de Janeiro, com a criação da Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho em 17 de dezembro de 1792 sob os moldes da Escola de Portugal, segundo 

dados do Inep (2010). No Quadro 2.1 são mostradas as primeiras Escolas de Engenharia do Brasil. 
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Ano Denominação Cursos - (A) - Anos ALS 

1699 Aula de Fortificação 
oficiais engenheiros 

militares e artilheiros  

M
IL

IT
A

R
E

S
 1738 Aula do Terço depois Regimento de Artilharia 

oficiais engenheiros 

militares e artilheiros  

1792 Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho 

oficiais infantaria e 

artilharia, oficiais artilharia, 

curso matemático 

1810 Academia Real Militar 

oficiais de artilharia e de 

engenharia - ciências 

matemáticas, físicas e 

naturais - engenheiros 

geógrafos e topógrafos - 

curso completo: duração 7 

anos 

1822 Academia Imperial Militar 

M
IL

IT
A

R
E

S
 E

 C
IV

IS
 

1832 Academia Militar e de Marinha engenheiro militar - 

engenheiro geógrafo - 

engenheiro de pontes e 

calçadas - construtor naval 1833 Academia Militar da Corte 

1839 

Escola Militar da Corte 

engenheiro militar: 

infantaria, cavalaria, 

artilharia, incluído: bacharéis 

e doutor mediante tese: 

ciências físicas e 

matemáticas - ciências 

físicas e naturais 

1842 

1858 Escola Central 

bacharéis; ciências físicas e 

matemáticas - ciências 

físicas e naturais - 

engenheiro geógrafo 

1874 Escola Politécnica 

bacharéis: ciências físicas e 

naturais - ciências físicas e 

matemáticas - engenheiro 

geógrafo - engenheiro - civil 

- de minas - industrial 

C
IV

IS
 

 

Fonte: Bazzo e Pereira (2006) – adaptado pela autora.  

 

Quadro 2.1 - Primeiros cursos de Engenharia no Brasil 
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2.3.2 Inserção das mulheres na Engenharia no Brasil 

Segundo Lombardi (2006), a Engenharia continua sendo um um espaço eminentemente masculino 

no Brasil. Entre 1985 e 2002, a participação da mulher nos empregos formais da profissão subiram 

de 8,6% a 14,3% (LOMBARDI, 2006). Dados do CONFEA de 2018 apontam a existência de 1 

448 180 engenheiros cadastrados no país. Deste total, 209 275 são mulheres, o correspondente a 

14,45%.  Estes números apontam que não houve crescimento expressivo no percentual de mulheres 

engenheiras.  

Lombardi (2006) destaca a existência de algumas barreiras para as mulheres na Engenharia. Na 

Engenharia Civil, por exemplo, ela cita a dificuldade em trabalhar em obras que pode estar ligada 

à falta de infraestrutura e e sanitários destinados às mulheres e a discriminação que sofrem 

principalmente as engenheiras mais jovens. Outro ponto citado é a ideia de que a engenheira para 

obter respeito deve adotar para si comportamentos semelhantes aos homens, perdendo sua 

feminilidade. Estes fatores podem ser motivos que servem como desestímulo ao ingresso das 

mulheres na profissão.  

Além desses problemas enfrentados pelas engenheiras, há também o fato de que, assim como 

ocorre nas outras profissões, o salário pago a elas é inferior ao salário pago aos homens na maioria 

dos estados brasileiros, como mostra a Tabela 2.3 . É importante observar que em alguns estados, 

incluindo aqueles nos quais o salário recebido por mulheres é superior ao valor recebido pelos 

homens, o número de contratações femininas é bastante inferior às masculinas, podendo interferir 

nos dados coletados.  
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Tabela 2.3 - Média salarial dos Engenheiros Civis no Brasil, 2015. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Téchne – A Revista do Engenheiro 

 

A presença das mulheres nos cursos de engenharia ainda não é muito expressiva comparado a 

outras áreas. Entre 1995 e 2007 o percentual feminino oscilaram entre 26 e 25% enquanto em 

outros cursos, como educação e saúde, elas ultrapassam a 65%, conforme Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 – Parcela feminina entre os inscritos por área de conhecimento 

Fonte: Fundação Carlos Chaga (FCF) 
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2.3.3 Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás 

A Escola de Engenharia Civil da UFG foi fundada no ano de 1954. Na época, chamava-se Escola 

de Engenharia do Brasil Central, e foi fruto de muito comprometimento e dedicação do professor 

e engenheiro Orlando Ferreira de Castro e seu amigo Azulino Ferreira do Amaral. A história da 

instalação da escola é relatada de forma detalhada no livro “Pequena Contribuição Para a História 

da Escola de Engenharia do Brasil Central” (CASTRO, 1957), no qual o professor Orlando narra 

o empenho e as dificuldades enfrentadas pelos jovens que lutaram por sua construção.  

O início dessa jornada se deu no ano de 1952, quando os ainda vestibulandos Orlando e Azulino 

deixaram a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, movidos pela esperança da fundação de uma 

Escola de Engenharia em Goiânia, cidade de onde ambos tinham saído. Notícias de que os 

Engenheiros de Goiânia se reuniam em prol deste feito circulavam pelos jornais da cidade. No 

início do ano de 1953, passada a data de inscrição dos vestibulares e sem informações sobre a nova 

Escola, descobriram que o projeto não havia sido aprovado pelo Ministério da Educação. Após 

conversa com o engenheiro Saleh Jorge Daher, personagem de grande importância na história da 

Escola, os alunos uniram forças para trabalhar pela Escola de Engenharia. Em agosto de 1953, 

Orlando, Azulino e outros estudantes criaram a Comissão Estudantil Pró-Fundação da Escola de 

Engenharia Brasil Central, que até o final deste mesmo ano arrecadou fundos para custear as 

viagens a Belo Horizonte e ao Rio de Janeiro necessárias para obtenção de todos os documentos e 

aprovações necessários. Após muita insistência e força de vontade, a escola finalmente saiu do 

papel, e hoje é reconhecida em todo o país (CASTRO, 1957).  

Em seu livro (CASTRO, 1957), o professor Orlando Ferreira de Castro faz uma homenagem à 

primeira turma graduada na Engenharia da Escola, no ano de 1959, colocando seus nomes. A turma 

era composta apenas por homens, o que mostra claramente o caráter masculino que dominava o 

curso no seu início. No livro há também uma homenagem à turma graduada 20 anos depois, em 

1979. Dos 60 alunos graduados, apenas 7 eram mulheres, o que corresponde a apenas 11,67%. Em 

2017, último ano de referência considerado para realização da pesquisa deste trabalho, o percentual 

de mulheres dentre os formandos correspondeu a 25%, mostrando uma participação ainda pequena 
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DOCENTES 

comparada aos homens. A Figura 2.4 mostra a evolução da participação feminina nos anos 

referidos.  

Figura 2.4 – Percentual de mulheres entre discentes de Engenharia Civil na UFG  

  

 

 

 

 

 

  

Fonte: Castro (1957) e dados colhidos pela autora. 

 

Com relação ao corpo docente, em 1958 este era composto exclusivamente pelo sexo masculino. 

Em 1990, dos 46 professores da Engenharia Civil na UFG³, apenas 4 eram mulheres. Atualmente, 

em 2018, dos 56 docentes atuantes na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, é possível 

encontrar 15 mulheres, que correspondem a aproximadamente 27%, como mostrado na Figura 2.5. 

Figura 2.5 – Percentual de mulheres entre docentes de Engenharia Civil na UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castro (2014) e dados colhidos pela autora. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Este capítulo visa descrever os procedimentos metodológicos utilizados na realização desta 

pesquisa. A seção foi dividida em: classificação dos métodos de pesquisa, técnica de coleta de 

dados e técnica de análise de dados.  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PESQUISA 

A pesquisa, segundo Gil (2002, p.17), é definida como um “procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Geralmente as 

pesquisas são classificadas segundo seus objetivos e, segundo o autor, existem três principais 

categorias: explicativa, exploratória e descritiva.  

Ainda segundo Gil (2002), este estudo se enquadra como uma pesquisa exploratória, pois tenta 

proporcionar uma maior familiaridade com o tema, o tornando mais explícito e tornando possível 

construir hipóteses.  O objetivo principal de estudos exploratórios é o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Buscou-se, assim, entender quais as dificuldades que o fato de ser mulher 

implica para a formação de uma engenheira. Para tal utilizou-se como procedimento de pesquisa o 

apoio de questionários que foram aplicados em plataforma on-line.  

Com relação à abordagem, as pesquisas são classificadas em quantitativas ou qualitativas. Godoy 

(1995) afirma que, ao contrário da pesquisa quantitativa, a qualitativa busca analisar sua amostra 

como um todo, considerando o ambiente e as características sociais de forma holística, como um 

todo, e não apenas como variáveis. Neste tipo de pesquisa, todo o processo é importante, e não 

apenas os resultados ou o produto. Collis e Hussey (2005) explicam que é um tipo de pesquisa mais 

subjetivo, que visa interpretar e descrever um fenômeno em toda a sua complexidade. 

Para melhor embasamento teórico do tema tratado, a revisão bibliográfica foi elaborada na forma 

de uma revisão sistemática. Mancini e Sampaio (2007) definem a revisão sistemática como um tipo 
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de estudo que se baseia em literaturas existentes e bem selecionadas sobre o tema tratado. A Figura 

3.1 mostra como se dá o processo deste tipo de investigação.  

Figura 3.1 – Processo da Revisão Sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudos de Revisão Sistemática – MANCINI E SAMPAIO (2007). 

Para Mancini e Sampaio (2007), a revisão sistemática permite incorporar ao trabalho uma gama de 

estudos relevantes, não se limitando à leitura de apenas alguns artigos. Para a sua realização, é 

necessário que uma sequência de etapas seja seguida: a definição de seu objetivo, a identificação 



Inserção das Egressas de Engenharia Civil da UFG no Mercado de Trabalho entre 2007 e 2017 27 

C. S. SALINAS  Capítulo 3 

das leituras a serem realizadas e a seleção dentre essas leituras das que são relevantes e poderão ser 

utilizadas na pesquisa. É necessário também que os métodos de pesquisa utilizados sejam explícitos 

e sistematizados. 

 Na realização desta pesquisa, foram seguidas as etapas da revisão sistemática. Primeiramente 

definiu-se a pergunta problema: qual é a inserção das egressas do Curso de Engenharia Civil 

em Goiânia no mercado de trabalho nos últimos 10 anos (2007-2017)? 

Para responder a esta pergunta foi necessário fazer uma análise histórica e social da inserção das 

mulheres no mercado de trabalho, estabelecer os problemas existentes relacionados às relações de 

gênero, analisar o histórico da Engenharia e traçar um panorama da situação da Engenharia Civil 

no estado de Goiás atualmente.  

Após determinado o problema, foram identificadas as leituras acerca do tema. Definiu-se as 

palavras-chave e as bases de dado que seriam utilizadas. As bases de dados eletrônicas SciELO, 

Google Acadêmico e Plataforma CAPES foram consultadas com as seguintes palavras-chave: 

“mulheres na engenharia”, “inserção feminina no mercado de trabalho”, “divisão sexual do 

trabalho”, “engenheiras” e “relações de gênero”. A busca não se limitou aos artigos em português, 

mas alguns em inglês, espanhol e francês também foram consultados.  

Para “mulheres na engenharia”, um total de 114.000 artigos foram encontrados pelo Google 

Acadêmico, 31 resultados na plataforma SciELO e 820 na Plataforma CAPES. Na busca de 

“divisão sexual do trabalho”, o Google Acadêmico forneceu 67.900 resultados, SciELO 95 

resultados e 748.  Na busca de “relações de gênero” obteve-se 1.010.000 trabalhos encontrados no 

Google Acadêmico, 1.583 no SciELO e 4.524 na Plataforma CAPES. Por fim, para o termo 

“engenheiras”, foram localizados 2.190, 11 e 38 resultados nas respectivas plataformas de pesquisa.  

Encontrados os trabalhos relacionados ao tema pesquisado, foi feita uma análise da relevância dos 

artigos. Para isso levou-se em consideração o autor do trabalho e ano de publicação, a consistência 

dos dados, as fontes utilizadas e métodos de pesquisa. Publicações de autoras com muitas menções, 

como Maria Rosa Lombardi e Danièle Kergoat, foram de extrema importância para realização deste 

trabalho. Após a análise, iniciou-se a redação de pesquisa embasada nos trabalhos selecionados. 
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Os objetivos específicos definidos para a realização da pesquisa foram: a) identificar as instituições 

ofertantes de curso superior de Engenharia Civil em Goiânia; b) caracterizar o mercado de trabalho 

da Engenharia Civil em Goiás; c) analisar as características do ambiente de trabalho das egressas 

do curso de Engenharia Civil na UFG entre 2007 a 2017, suas perspectivas e dificuldades, por meio 

do envio de formulários. 

Para identificação das instituições ofertantes do curso de Engenharia Civil em Goiás, foi realizada 

uma busca no banco de dados do Ministério da Educação (MEC) pelas Instituições de Ensino 

cadastradas.  

Para a caracterização do mercado de trabalho da Engenharia Civil em Goiás, utilizou-se como base 

de estudos artigos e monografias acerca da caracterização do mercado da profissão no Brasil, 

identificando quais foram os aspectos analisados e quais seriam aplicáveis regionalmente. Além 

disso utilizou-se de dados estatísticos acerca da economia e número de profissionais registrados na 

base de dados do CONFEA.  

O terceiro objetivo específico foi estudados por meio de uma coleta de dados descrita nas próximas 

seções.  

3.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário. Marconi e Lakatos (2003) definem 

questionário como uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do pesquisador. A elaboração do questionário seguiu a ordem definida pelas autoras. 

Primeiramente dividiu-se o tema em categorias: informações pessoais, estágio e faculdade, 

emprego e informações adicionais. Identificou-se perguntas que seriam importantes e relevantes 

em cada categoria, de modo a oferecer condições para a análise e ao mesmo tempo limitado em 

extensão para não causar fadiga e desinteresse por parte das participantes. 

Após elaborado, o questionário passou por aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFG, garantindo que todas as informações coletadas ficassem em sigilo, e garantido às convidadas 

o direito de aceitar ou não participar, sem quaisquer punições. Por meio do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2) colocou-se também o contato da 

pesquisadora e das orientadoras para tirar possíveis dúvidas. 

O questionário apoiou-se no trabalho de Tadim (2011), titulado “A Construção De Identidade 

Profissional Das Mulheres Engenheiras Mecânicas: um estudo com egressas do CEFET-MG”. 

Tadim realizou uma entrevista semiestruturada com 11 engenheiras mecânicas formadas há pelo 

menos 3 anos, na qual buscava entender o ponto de vista da mulher engenheira.  

Para identificação das egressas do curso de Engenharia Civil da UFG, a secretaria da Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental (EECA) forneceu, por meio de uma solicitação formal das 

pesquisadoras, as listas de formandos dos anos de 2007 a 2017. Após encontrados os nomes das 

egressas, elas foram localizadas por meio das redes sociais Instagram e Facebook, e por meio de 

contatos de ex colegas. Pela lista e fontes de buscas identificou-se o nome de 191 alunas.  

O tamanho da amostra a ser utilizada para coleta de dados baseou-se em Mattar (2014), utilizando-

se um plano de amostra que relaciona o tamanho da população (N), que corresponde às 191 

engenheiras, uma primeira aproximação do tamanho da amostra (n0), o erro amostral (E0) e o 

tamanho da amostra obtida (n). O valor de n é obtido pela Equação 1 e Equação 2.  

𝑛0 =  
1

𝐸0²
 

𝑛 =
𝑁 × 𝑛0

𝑁 + 𝑛0
 

 

O erro amostral é um valor adotado correspondente à diferença entre as estatísticas e os parâmetros 

que se deseja estimar (MATTAR, 2014). A princípio, adotou-se um erro (E0) de 10%. O tamanho 

da amostra obtida (n) para este erro foi de 65 participantes. Das engenheiras contatadas, 61 

aceitaram participar da pesquisa. Para este valor de n = 61, o erro amostral equivale a 

aproximadamente 10,4%. Como o valor do erro é muito próximo ao que era visado, o tamanho da 

amostra pode ser utilizado sem prejuízos para a confiabilidade dos dados.   

(Equação 1) 

(Equação 2) 
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O questionário foi enviado à essas 61 egressas por e-mail, por meio do serviço online Google 

Forms, e contava com 27 questões de múltipla escolha e 4 questões abertas.  

3.3 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

Recebidas as respostas aos questionários, iniciou-se a etapa de análise dos dados. Optou-se por 

realizar uma análise de conteúdo, que consistem em um método de tratamento e análise de 

informações documentadas, cujo objetivo é compreender criticamente o sentido das comunicações, 

seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explicitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2006). Para 

Franco (2005), a mensagem é o ponto de partida de uma análise de conteúdo, e necessariamente 

ele apresenta um significado e um sentido.  

As seguintes etapas foram seguidas para o tratamento dos dados: 

• Pré-análise – é a fase de organização dos dados adquiridos (BARDIN, 1977). Nesta fase 

importou-se os resultados do questionário do Google Forms para o Excel. É nesta etapa que se dá 

o primeiro contato com os dados, e é onde começam a ser sistematizadas as ideias iniciais.  

• Tabulação – nesta fase é feito um agrupamento dos dados que tenham ou possam ter alguma 

relação. Foram feitas várias planilhas com diferentes dados a fim de buscar fazer inferências.  

• Categorização – separou-se as respostas subjetivas em categorias que melhor as descrevessem, 

para que pudesse assim identificá-las com os objetivos propostos no estudo. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo destina-se à apresentação e análise dos resultados obtidos pela pesquisa. A análise 

destes resultados está organizada de forma a atender os objetivos específicos da pesquisa. 

Primeiramente será apresentada a uma caracterização do mercado de trabalho da Engenharia Civil 

em Goiás, assim como a identificação das instituições ofertantes do curso no estado. Em seguida é 

apresentado os dados do questionário, indicando-se algumas análises com base no referencial 

analítico.  

4.1 CURSOS DE ENGENHARIA EM GOIÁS 

O primeiro objetivo específico determinado ao início da pesquisa foi “identificar as instituições 

ofertantes do curso de Engenharia Civil em Goiás”. Este objetivo serve como uma introdução à 

caracterização do mercado desta profissão no estado de Goiás. O número de instituições ofertantes 

está diretamente ligado ao número de profissionais inseridos no mercado de trabalho a cada ano, 

ou seja, à oferta destes profissionais no mercado.  

Para esta identificação, pesquisou-se quais as instituições estão cadastradas no banco de dados do 

Ministério da Educação (MEC).  Analisou-se sua localização, o início do curso e o número de 

vagas disponíveis por ano. Identificou-se 35 cursos de Engenharia Civil ofertados no estado de 

Goiás, sendo 10 deles na capital, Goiânia. O Quadro 4.1 apresenta as informações identificadas.  

INSTITUIÇÕES OFERTANTES CADASTRADAS MEC 

Instituição Sigla Município 
Início do 

curso 
Vagas anuais 

Universidade Estadual de Goiás UEG Anápolis 1990 60 

Universidade Paulista UNIP Goiânia 2010 1150 

Centro Universitário de Anápolis UNIEVANGÉLICA Anápolis 2009 240 

Centro Universitário de Anápolis UNIEVANGÉLICA Ceres 2015 120 

Centro Universitário de Goiás 
UNI-

ANHANGUERA 
Goiânia 2012 150 

Quadro 4.1 – Instituições Ofertantes do Curso de Engenharia Civil no Estado de Goiás. 
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Fonte: MEC – adaptado pela autora 

Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás 
PUC GO Goiânia 1982 240 

Universidade Federal de Goiás UFG Goiânia 1954 90 

Universidade Federal de Goiás UFG Catalão 2008 50 

Instituto Unificado de Ensino 

Superior Objetivo 
IUESO Goiânia 2000 150 

Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Goiatuba 
FAFICH Goiatuba 2014 300 

Centro Universitário de 

Desenvolvimento do Centro Oeste  
UNIDESC Luziânia 2016 150 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano 
IF GOIANO Rio Verde 2013 50 

Instituto Luterano de Ensino 

Superior de Itumbiara  
ILES Itumbiara 2014 100 

Centro Universitário Alves Faria ALFA Goiânia 2010 200 

Faculdade de Araguaia FARA Goiânia 2014 240 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 
IFG 

Aparecida de 

Goiânia 
2012 60 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 
IFG Formosa 2013 30 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 
IFG Goiânia 2013 30 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 
IFG Jataí 2013 30 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás 
IFG Uruaçu 2013 30 

Faculdade Montes Belos FMB 
São Luís de 

Montes Belos 
2016 100 

Faculdade Unida de Campinas FACUNICAMPS Goiânia 2015 150 

Faculdade de Iporá FAI Iporá 2014 100 

Faculdade Santa Rita de Cássia IFASC Itumbiara 2016 200 

Faculdade de Ensino Superior de 

Catalão 
CESUC Catalão 2014 120 

Faculdade Evangélica de Goianésia - Goianésia 2012 120 

Universidade de Rio Verde FESURV Rio Verde 2012 120 

Faculdade de Inhumas FACMAIS Inhumas 2016 100 

Centro Universitário de Mineiros UNIFIMES Mineiros 2012 160 

Faculdade Anhanguera de Anápolis - Anápolis 2016 160 

Instituto de Pós Graduação e 

Graduação  
IPOG Goiânia 2015 120 

Faculdade Pitágoras de Goiânia - Goiânia 2016 180 

Faculdade Evangélica de Jaraguá FEJA Jaraguá 2014 100 

Faculdade Evangélica de Senador 

Canedo 
FESC 

Senador 

Canedo 
2017 120 

Faculdade Una de Catalão UNA Catalão 2016 100 
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Observa-se se que a maioria dos cursos surgiu nos últimos 10 anos, como mostra a Figura 4.1. 

  Figura 4.1 – Cursos de Engenharia Civil ofertados ao longo dos anos 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Fonte: MEC – adaptado pela autora. 

 

Dos 35 cursos identificados, 31 surgiram depois de 2007, sendo que 27 surgiram apenas depois de 

2011, e 8 destes apenas em 2016 e 2017, mostrando uma tendência de crescimento dos cursos 

independente do momento econômico do país. 

Atualmente [2018], considerando todos os cursos avaliados, são oferecidas mais de 5400 vagas por 

ano, mostrando uma grande oferta de engenheiros civis por ano no mercado de Goiás.  

4.2 MERCADO DE TRABALHO PARA ENGENHARIA CIVIL EM GOIÁS 

Valente (2013), ao fazer um estudo sobre o mercado da engenharia no Brasil, realizou uma análise 

sobre os ingressos e egressos de alunos nos cursos de engenharia no período por ele avaliado, 

fazendo uma projeção destes números para o futuro. Ele avaliou, também, a evasão de engenheiros 

do mercado de trabalho, seja por aposentadoria ou óbitos. Com isso, estabeleceu um paralelo entre 

a oferta e a demanda destes profissionais no mercado.  
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Maciente (2012), manteve-se na mesma linha de pesquisa, estudando a demanda por engenheiros 

no mercado formal. Ele avaliou o PIB do setor da construção e os salários dos profissionais 

analisados.  

Thamiles, Soares e Wagner (2017), focaram seu estudo nas grandes empresas que dominam o 

mercado da Engenharia Civil no Brasil. Após identificarem quais eram essas empresas, avaliou-se, 

por meio de três fatores, como está a colocação destas empresas ligadas à construção civil no 

mercado nacional. Esses fatores foram o Market Share, que avalia o faturamento das empresas 

construtoras, a Taxa de Concentração de Mercado (TCM), que avalia fatores como porcentagem 

de vendas, de empregados, valor adicionado ou produção das maiores empresas do ramo com 

relação ao total da indústria, e o índice Herfindhal Hirschman (IHH), avaliando tanto a 

concentração quanto o índice de concorrência entre elas.  

Para esta pesquisa, considerou-se necessário avaliar o PIB do setor da construção estabelecendo 

um paralelo com o PIB do país, o número de profissionais inseridos no mercado no período de 

2007 a 2017 e o número de profissionais por gênero, por ser este o foco do estudo.  

Estabeleceu-se, na Figura 4.2, uma comparação entre o PIB do setor com o PIB nacional entre 2007 

e 2017. O valor do crescimento do PIB está apresentado em porcentagem com relação ao ano 

anterior. 

Figura 4.2 – PIB do Brasil e da Construção Civil entre 2007 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2018) – adaptado pela autora.  
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Percebe-se que na maioria dos anos, o crescimento do PIB na construção civil acompanha o 

crescimento do PIB nacional. No ano de 2009, apesar do crescimento negativo do PIB brasileiro, 

a construção civil manteve um crescimento positivo, o que pode ser resultado do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, promovendo uma retomada do planejamento 

e execução de grandes obras de infraestrutura pelo país, programa responsável por um aumento na 

oferta de empregos e geração de renda na área4.  Nos anos de 2014 a 2017 o setor apresentou uma 

queda significativa,  gerando um crescimento na taxa de desemprego. A Figura 4.3 mostra o 

decrescimento do número médio de pessoas empregadas na área da construção civil entre os anos 

de 2014 e 2017 no Brasil e no estado de Goiás.  

 

Figura 4.3 – Número médio de pessoas com  mais de 14 anos ocupadas na área da construção civil entre os anos de 

2014 e 2017 

 

Fonte: PNAD/ CBIC – adaptado pela autora. 
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A Figura 4.4 apresenta o crescimento percentual do PIB do estado de Goiás entre os anos de 2011 

e 2017. Pode-se observar que a tendência de crescimento apresenta o mesmo comportamento que 

o PIB do Brasil.  

 

Figura 4.4 – Crescimento percentual do PIB do estado de Goiás 

 

Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB), 2017 – adaptado pela autora 

 

A Figura 4.5 mostra o número de engenheiros cadastrados da base de dados do CONFEA em Goiás 

a cada ano. Observa-se que de 2012 a 2016 houve um crescimento quase constante neste número, 

podendo ter sido interrompido pela crise econômica que se iniciou em 2014. A crise econômica e 

as elevadas taxas de desemprego podem ter um reflexo negativo nas expectativas que as pessoas 

apresentam com relação à engenharia, pois percebe-se certa instabilidade no setor.  
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Figura 4.5 – Número de Engenheiros cadastrados por ano no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Goiás (CREA-GO) 

 

Fonte: CONFEA (2018) – adaptado pela autora. 

Percebe-se que apesar do número de vagas por ano em cursos de Engenharia Civil ultrapassarem 

5.000 em 2017, o mercado contou com a entrada de 3.397 profissionais, podendo demonstrar certo 

índice de desistências ao longo do curso. 

Do total de engenheiros cadastrados no CONFEA, a Tabela 4.1 mostra a quantidade de homens e 

mulheres no Brasil e no estado de Goiás.  

 

Tabela 4.1 – Profissionais cadastrados no CONFEA por gênero, 2018 

  Homens Mulheres Total 

Brasil 1.239.154 209.284 1.448.438 

Goiás 30.211 6.122 36.333 

Fonte: CONFEA – adaptado pela autora. 

 

O percentual de mulheres em relação ao total de engenheiros no Brasil equivale a 14,45%. No 

estado de Goiás, esse valor equivale a 16,85%. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA PRESENÇA FEMININA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

Na análise do mercado de trabalho para as engenheiras no estado de Goiás é interessante 

caracterizar de que forma se deu a inserção dessas mulheres na universidade no período em questão. 

Para isso realizou-se uma pesquisa documental com os dados de entradas e saídas na UFG entre 

2007 e 2017. As informações foram obtidas pelos documentos fornecidos pela secretaria da Escola 

de Engenharia Civil e Ambiental e por dados disponíveis no site da Pró-Reitoria de Graduação da 

UFG (PROGRAD).  

A Figura 4.6 mostra a proporção de homens e mulheres no total dos ingressos dos anos referidos. 

A Figura 4.7 mostra essa proporção para os egressos.  

 

Figura 4.6 – Proporção de homens e mulheres ingressos na UFG entre 2007 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora. 
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Figura 4.7 – Proporção de homens e mulheres egressos da UFG entre 2007 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora. 

Em relação aos ingressos, observa-se que a proporção de mulheres matriculadas manteve-se em 

torno de 25% em todos os anos, com uma pequena queda entre 2009 e 2010 e com um maior 

crescimento após 2014. Já em relação às egressas, percebe-se que o percentual de mulheres 

graduadas oscila, atingindo uma média de 24,7%. É importante destacar que as egressas destes 

anos ingressaram na universidade em períodos anteriores aos analisados, nos quais não se tem 

conhecimento do percentual de mulheres matriculadas.  

Vale destacar que nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, as discussões e atividades 

acerca da igualdade de gênero têm se intensificado, inclusive no âmbito da Escola de Engenharia 

Civil e Ambiental da UFG, fato que pode contribuir positivamente para o ingresso de mulheres, 

por se sentirem mais acolhidas em um ambiente que antes era predominantemente masculino. 

Dentre essas atividades, destaca-se a criação da disciplina “Mulheres e Igualdade de Gênero na 

Engenharia” em 2017. 

Os alunos e, principalmente, as alunas da disciplina se engajaram e difundiram pela escola cartazes 

conscientizando da importância do tema e do respeito às mulheres. Em 2016 registra-se, também, 

a criação do Coletivo Ada e Grace, grupo que reúne mulheres das engenharias para debaterem 

sobre temas relevantes com relação à mulher, dentro e fora do meio acadêmico. 
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Com relação ao desempenho das alunas ao longo do curso, foi possível fazer algumas inferências 

por meio de da tabela de dados dos alunos da Prograd. Comparou-se a média global dos homens à 

média global das mulheres entre os anos 2010 e 2016, anos nos quais os dados encontravam-se 

disponíveis. A Figura 4.8 mostra esta comparação de desempenho. 

 

Figura 4.8 – Comparação do desempenho de alunos e alunas a cada ano 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora. 

Observa-se que em apenas um dos anos a média global das alunas foi inferior à dos alunos. Em 

todos os outros anos, as mulheres apresentaram desempenho superior aos homens. Segundo 

Yannoulas (2002) a divisão sexual horizontal do trabalho se baseia nos estereótipos de que homens 

são mais aptos a algumas áreas do que as mulheres, dentre elas as engenharias. A comparação entre 

o desempenho dos alunos e alunas da UFG nos anos analisados confrontam estes estereótipos.  

4.4 O QUE PENSAM AS ENGENHEIRAS CIVIS EGRESSAS DA UFG NO 

PERÍODO 2007-2017 

O questionário foi respondido por 61 egressas do curso de Engenharia Civil da UFG no período 

entre 2007 e 2017. As engenheiras responderam a um total de 25 perguntas de múltipla escolha e 
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4 perguntas abertas, nas quais puderam discorrer sobre seus sentimentos a respeito das dificuldades 

enfrentadas pela mulher engenheira, vantagens e comentários adicionais ao tema da pesquisa. As 

respostas divididas em categorias de análise serão apresentadas nas próximas seções.  

Primeiramente buscou-se encontrar o perfil das entrevistadas, identificando faixa etária e filhos. 

Posteriormente, buscou-se informações a respeito da faculdade e estágio. Questões como 

motivação para fazer o curso e dificuldades enfrentadas no estágio foram abordadas.  

Foi realizada também uma análise sobre de que forma se deu a inserção dessas mulheres no 

mercado de trabalho, analisando o ambiente de trabalho, áreas de atuação, restrições de trabalhos 

para mulheres e dificuldades em geral.  

Finalmente, foi dado espaço para as mulheres discorrerem sobre suas percepções acerca da 

identidade profissional da mulher na engenharia.  

4.4.1 Perfil das participantes 

A entrevista foi realizada com as 61 engenheiras que foram localizadas e se disponibilizaram a 

responder ao questionário. Identificou-se o perfil das mulheres graduadas em Engenharia Civil 

pela UFG entre 2007-2017: encontram-se na faixa entre 23 e 33 anos de idade, como mostra a 

Figura 4.9, e a idade média de formatura delas é de 23 anos. 

 

Figura 4.9 – Idade das entrevistadas 
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A maioria não possui filhos (93,2%). Das três mulheres entrevistadas que responderam possuir 

filhos, todas elas engravidaram após os 30 anos de idade.  

Estes números seguem a tendência de que a mulher brasileira está optando pela maternidade mais 

tardia, muitas vezes priorizando os estudos e o trabalho. As mulheres que tiveram filhos após os 

30 anos apresentaram um crescimento expressivo entre os anos 2007 e 2017, conforme mostra a 

Figura 4.10. 

Figura 4.10 – Comparativo entre idade das mães no período entre 2007 e 2017 

 

Fonte: IBGE, Estatísticas do Registro Civil 2007/2017. 

  No caso da Engenharia, não é diferente. A dificuldade em conciliar trabalho e família pode ser 

um fato de peso na decisão de ter filhos. O desgaste causado pela profissão e a dificuldade de 

conciliação entre vida profissional e pessoal foram desafios apontados por 8 das entrevistadas nas 

questões abertas. Vale ressaltar que dentre as mulheres que têm filhos, ao serem questionadas se 

as mulheres enfrentam mais dificuldades no exercício da profissão, todas elas afirmaram que sim, 

o que pode estar relacionado à afirmação de Kergoat (1998) que a esfera reprodutiva, incluindo 

cuidados da casa e dos filhos ainda é predominantemente responsabilidade das mulheres.  
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4.4.2 Motivação para fazer o curso de Engenharia Civil 

Com relação à faculdade, as entrevistadas foram questionadas quanto à motivação que as levou a 

escolher o curso de Engenharia Civil (Figura 4.11).  O motivo principal identificado foi “afinidade 

com a área de exatas”, com 62,7% das respostas, seguido por “Identificação com a profissão”, com 

13,6%. “Perspectiva financeira positiva” e “Influência familiar” foram os motivos escolhidos por 

8,5% das mulheres. “Não passei no curso que eu queria” e “Possibilidade de diversificação de áreas 

de atuação” contaram com 3,4% das respostas cada.  

Figura 4.11 – Motivações para fazer o curso de Engenharia Civil 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Nota-se que os termos “afinidade” e “identificação” nas duas primeiras respostas podem indicar 

uma maior segurança na escolha do curso. O percentual de mulheres que responderam que 

escolheriam outro curso que não fosse engenharia após chegar no mercado de trabalho foi menor 

entre as entrevistadas que escolheram esses dois motivos da escolha do curso. Isso pode significar 

que para as mulheres que optaram pela Engenharia por outros motivos não tenham se sentido 

realizadas com a profissão. O número de mulheres que escolheriam outro curso foi maior entre 

aquelas que escolheram “Perspectiva financeira positiva” (80% delas responderam que 

escolheriam outro curso após chegar no mercado de trabalho).  

Como foi mostrado na Figura 4.2 e Figura 4.3, o mercado da construção sofreu muitas oscilações 

no período analisado. Esta inconstância pode ter sido um fator que causou frustrações.  
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4.4.3 Dificuldades na formação acadêmica que podem ser associadas à 

condição de gênero e sexo 

Com relação à formação acadêmica, as mulheres foram questionadas se ao longo do curso se 

sentiram intimidadas ou testadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Apenas 18,0% 

afirmaram que “nunca, com certeza”. As mulheres que afirmaram que com certeza haviam se 

sentido testadas ou intimidadas correspondem a 34,4%. Esses números mostram que as mulheres 

sofrem com o descrédito e o desrespeito desde a faculdade. Muitas vezes são tidas como menos 

capazes que os homens. A Figura 4.8 do comparativo entre o desempenho das alunas e alunos de 

engenharia civil da UFG entre 2010 e 2016 mostram que esse descrédito se baseia em uma visão 

estereotipada, não correspondem à realidade.  

O total de engenheiras que responderam para essa pergunta que não perceberam mas que pode ter 

acontecido corresponde a 47,5%. Isso demonstra que mesmo não tendo percebido na época, as 

mulheres não descartam a possibilidade de terem passado por alguma situação do tipo.  

Em relação ao ambiente universitário, questionou-se às ex alunas sobre terem ouvido comentários 

desconstrutivos com relação à elas ou à outras meninas do curso quando eram estudantes. Um total 

de 72,1% das entrevistadas responderam que sim, o correspondente a 44 das 61 mulheres.  

Dentre os comentários mais ouvidos estão “peão não respeita mulher em obra”, “engenharia não é 

coisa para mulher” e “você é muito bonita para fazer engenharia”. Cada uma dessas frases já foi 

ouvida por pelo menos 20 das entrevistadas. As duas primeiras frases demonstram que a mulher 

engenheira desde a universidade está sujeita ao descrédito e têm muitas vezes sua capacidade 

subestimada. Ao afirmar que engenharia não é coisa de mulher, a divisão sexual horizontal do 

trabalho a que se refere Yannoulas (2002) é evidenciada, mostrando que para algumas pessoas 

ainda existem profissões destinadas a apenas aos homens ou apenas às mulheres.  Ao relacionar o 

curso de graduação com a beleza da mulher, estereótipos de que mulheres bonitas não podem ser 

inteligentes são reforçados.  

É possível observar que 34,4% das engenheiras afirmaram terem, com certeza, se sentido 

intimidadas durante o curso, todavia mais de 70% afirmaram terem ouvido comentários 

desconstrutivos durante a faculdade. Pode-se relacionar este fato à naturalização do comportamento 
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machista na sociedade. Por estarem acostumadas a esses tipos de comentários depreciativos, as 

mulheres muitas vezes os encaram como algo normal, algo que devem saber lidar principalmente 

por estarem inseridas em um meio composto em sua maior parte por homens. 

A Figura 4.12 e a Figura 4.13 mostram as respostas dadas paras essas perguntas no questionário.  

Figura 4.12 – Intimidação durante o curso de Engenharia Civil 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Figura 4.13 – Comentários destrutivos ao longo do curso de Engenharia Civil 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A respeito dos estágios, identificou-se as áreas e tarefas de maior atuação das entrevistadas. A área 

de construção civil foi a área predominante, com 70,5% do total, seguida por saneamento ou 

hidráulica, com 14,8% das respostas. Quanto às atribuições, a maioria respondeu que as atividades 

estavam ligadas à escritório e obra, representando 55,7% da amostra. Em seguida aparecem apenas 
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obra, com 16,4% das respostas, escritório de construtora e escritório de projetos, cada com um 

13,1% das respostas.   

As entrevistadas foram questionadas sobre terem apresentado dificuldades no estágio por serem 

mulheres. Afirmaram que não tiveram dificuldades 57,4% das entrevistadas, enquanto 31,1% 

disseram que sim e 11,5% não souberam responder. Os 31,1% que disseram ter sentido dificuldades 

relacionadas ao gênero correspondem a um total de 19 mulheres. Além de vencer as dificuldades 

próprias do curso, como o nível de complexidade das disciplinas, as mulheres muitas vezes estão 

sujeitas a barreiras de impostas em função do gênero. O contato com dificuldades já no estágio 

pode servir como um desestímulo às meninas antes mesmo entrar no mercado de trabalho.   

Na Figura 4.14 estão apresentadas as respostas relacionadas às atividades desenvolvidas no estágio. 

A Figura 4.15 apresenta as respostas dadas à pergunta sobre dificuldades no estágio.  

Figura 4.14 – Área de atuação e atividades do estágio 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Figura 4.15 – Dificuldades apresentadas durante o estágio 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

4.4.4 Relação com o Mercado de Trabalho 

Esta seção está relacionada à vida profissional das mulheres, após chegada no mercado de trabalho. 

Buscou-se abordar as principais áreas de atuação, dificuldades enfrentadas e algumas 

características do ambiente de trabalho. 

Identificou-se que 59% das entrevistadas estão atualmente atuando na área da Engenharia Civil, e 

a área em que mais atuam é a da Construção Civil, com 40,5% das respostas. Em seguida vêm 

Transportes e Geotecnia, com 10,8% das respostas cada. 26% responderam estar empregadas em 

outra área, que não constava no questionário. A Figura 4.16 mostra as respostas dadas à essa 

pergunta.  

Figura 4.16 – Áreas de atuação no mercado de trabalho 

  

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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A Construção Civil é a área mais ampla dentro da Engenharia Civil, o que pode justificar o fato de 

que tanto nos estágios quanto no mercado de trabalho esta seja a área que englobe o maior número 

de engenheiros.  

Das mulheres que afirmaram não estarem atualmente empregadas em Engenharia Civil, o 

correspondente a 25%, identificou-se que a maioria continua em áreas de alguma forma 

relacionadas à profissão. Foram citadas as áreas: mercado financeiro, transportes, docência, 

planejamento urbano, administração e gestão da qualidade. Todas as profissões citadas envolvem 

habilidades adquiridas ao longo da graduação em Engenharia Civil, portanto percebe-se, entre a 

amostra pesquisada, a tendência de manter-se em áreas relacionadas às exatas. 

Questionou-se também às engenheiras se elas tiveram dificuldades para conseguir emprego em 

Engenharia após graduação. As que não tiveram dificuldades correspondem a 52,5%, enquanto 

45,9% responderam que tiveram. Observa-se uma possível relação existente entre o ano de 

graduação e a dificuldade em arrumar emprego com o momento econômico do país. A Tabela 4.2 

apresenta a relação observada. A primeira coluna representa o ano de graduação das entrevistadas, 

a segunda apresenta o percentual de mulheres que apresentaram dificuldade para arrumar emprego 

ao se formar por período dividido e a terceira apresenta o crescimento do PIB do setor da construção 

civil neste ano.  

Tabela 4.2 – Relação entre dificuldade em arrumar emprego e PIB da construção civil 

Formatura x dificuldade em arrumar emprego 

Graduação % dificuldade  % PIB 

2007 

23% 

9.2% 

2008 4.9% 

2009 7.0% 

2010 13.1% 

2011 8.2% 

2012 
42% 

3.2% 

2013 4.5% 

2014 

57% 

-2.1% 

2015 -9.0% 

2016 -5.6% 

2017 -5.0% 
Fonte: CBIC/ Pesquisa de campo, 2018  – adaptado pela autora. 
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Os períodos de análise foram divididos de acordo com o crescimento do PIB do setor da Construção 

Civil. Entre 2007 e 2011 observou-se uma taxa de crescimento positivo do PIB, e foi quando o 

percentual de mulheres que tiveram dificuldade em arrumar emprego foram menores, 

correspondendo a 23%, podendo significar que o setor estava favorável à inserção de novos 

profissionais. Nos anos de 2012 e 2013 o crescimento do PIB desacelerou, apresentando taxas de 

crescimento ainda positivas, porém menores. Neste período o percentual de mulheres que 

afirmaram ter apresentado dificuldade subiu para 42%. Já no período entre 2014 e 2017, no qual o 

crescimento do econômico do setor manteve-se negativo, o percentual subiu para 57%, seguindo a 

tendência apresentada na Figura 4.3 de queda no número de profissionais ocupados na área.  

Das mulheres que disseram ter apresentado dificuldade para arrumar emprego na área da 

Engenharia Civil, 8,8% associam esta dificuldade ao fato de ser mulher, e 50% dizem que talvez 

possa existir relação entre dificuldade e gênero. Não é possível afirmar por estes dados que os 

momentos econômicos desfavoráveis afetam mais as mulheres do que os homens, porém os estudos 

de Lombardi (2006) do período entre 1985 e 2002 mostram que essa tendência pode ocorrer.  

Foi identificado que 59% das mulheres estão empregadas na área atualmente. Apesar disso, 88,5% 

atua ou pelo menos atuou em algum momento, e 60% delas na área de Construção Civil. Das que 

nunca atuaram na área (apenas sete mulheres), todas se graduaram nos dois últimos anos de análise, 

o que pode indicar que estão ainda se especializando ou que ainda não conseguiram emprego na 

área. Uma das entrevistadas respondeu também que desde que formou estuda para concursos, o 

que pode representar uma maior busca por estabilidade. 

Dentre as entrevistadas, 65,6% responderam que seu salário como engenheira era igual ao dos 

engenheiros homens para a mesma função e atividade. As que afirmaram não saber correspondem 

a 23%, e 9,8%, o correspondente a seis mulheres, afirmaram que não, o salário pago aos 

engenheiros homens era superior, seguindo a tendência mostrada pelos dados do Inep (2015) de 

que as mulheres ainda recebem menos do que os homens para mesmo cargo e função. 

Quanto à questão de perspectiva de crescimento dentro da empresa, 14,8% das mulheres afirmaram 

que não tiveram a mesma oportunidade de melhor de cargo ou função da mesma forma que os 

colegas homens, resultado que pode novamente estar relacionado à hierarquização do trabalho 

caracterizada por Yannoulas (2002), onde os homens ainda ocupam cargos mais altos e com 
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maiores responsabilidades. As mulheres que afirmam que tiveram as mesmas oportunidades de 

crescimento que os homens correspondem a 54,1%. As que não souberam responder são 31,1%. 

Muitas vezes a desigualdade de gênero é velada, as oportunidades desiguais para homens e 

mulheres são encobertas com outras justificativas, tornando-as mais difícil de serem identificadas. 

Questionou-se sobre a existência de tarefas que não eram aconselhadas de serem executadas por 

mulheres na empresa. Em mais da metade das empresas, 57,4%, não existe esta restrição. Já 16,4%, 

o que corresponde a dez respostas, afirmaram que sim, há tarefas destinadas exclusivamente aos 

homens. Uma das engenheiras afirmou que “ficar debaixo do sol e trato com peão” deveriam ser 

feitos por homens, reforçando a ideia de que mulher não é respeitada como superior pelos operários, 

além da ideia de fragilidade associada a elas por não poderem executar uma tarefa que é realizada 

por todos os engenheiros de obra (ficar debaixo do sol). 

Oito delas disseram que as viagens eram destinadas aos engenheiros apenas. Nas questões abertas 

sobre os desafios da mulher engenheira, uma das mulheres afirmou ter interesse em trabalhar na 

construção de estradas e barragens, mas destaca que ainda é uma área de difícil acesso para as 

mulheres. Nesta mesma questão, o problema de assédio e falta de segurança foram elencados por 

seis mulheres, desafios estes que podem ser os principais motivos para as viagens serem exclusivas 

para os engenheiros do sexo masculino. 

Na análise do quantitativo de profissionais por gênero, observou-se que analisando os empregados 

em geral da empresa, 52,5% das empresas apresentam mais homens do que mulheres e 18% 

apresentam mais mulheres do que homens. Já com relação ao cargo de engenheiro, o número de 

empresas nas quais o número de homens é maior alcança quase 70%. E em apenas 4,9% havia mais 

mulheres engenheiras do que homens, seguindo a tendência de que a Engenharia Civil é ainda uma 

área dominada por homens. As repostas para as perguntas relacionadas ao quantitativo de 

profissionais por gênero estão mostradas na Figura 4.17.  
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Figura 4.17 – Quantitativo de profissionais por gênero nas empresas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

As entrevistadas responderam se já precisaram se ausentar do trabalho por algum motivo que 

poderia ser classificado pelo fato de serem mulheres (ex: gravidez, cólicas menstruais, levar filhos 

ao médico e doença de familiares), e se algum dos colegas homens tiveram que se ausentar por 

algum motivo ligado ao fato de ser homem (ex: gravidez da mulher, levar filhos ao médico, doença 

de familiares). O percentual de mulheres que já precisou se ausentar por algum dos motivos 

referidos corresponde a apenas 18%, contra 52,5% dos homens. Como as respostas estão 

diretamente ligadas a questões familiares, é possível que a idade das entrevistadas, bem como o 

fato de a maioria não possuir filhos tenha influenciado nas respostas.  

Por fim, perguntou-se às engenheiras se elas acham que as mulheres enfrentam mais dificuldades 

na Engenharia apenas pelo fato de serem mulheres. As respostas estão registradas na Figura 4.18 

Figura 4.18 – Dificuldades na Engenharia relacionadas ao gênero 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Essa percepção de que a mulher enfrenta mais dificuldades na Engenharia atinge 75,4% das 

entrevistadas. Isso é um sinal de que as mulheres, mesmo aumentando sua participação na área da 

Engenharia, ainda percebe as barreiras existentes pautadas na desigualdade de gênero.  

4.4.5 Desafios e Pontos Positivos de ser uma Mulher Engenheira 

Na última seção do questionário, buscou-se saber se as engenheiras escolheriam outro curso que 

não fosse Engenharia ao chegar no mercado de trabalho. As mulheres que não escolheriam outro 

curso são um total de 62,3%. Dos 36,1% que responderam que sim, as respostas dadas estão 

apresentadas na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 – Curso escolhido que não fosse Engenharia 

Que outro curso você faria ao invés de engenharia? 

Curso Total 

Arquitetura e Urbanismo  3 

Ciências sociais 1 

Área de saúde  1 

Publicidade e propaganda 1 

Psicologia  1 

Direito  2 

Medicina veterinária  2 

Ciências contábeis 1 

Medicina   2 

Não especificado  5 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.  

Os cursos mais citados foram Arquitetura e Urbanismo, escolhido por três mulheres, seguido de 

Direito e Medicina, cada um contando com duas respostas. Cinco das entrevistadas afirmaram que 

fariam outro curso, porém não especificaram qual. Com relação à motivação que as levaria a optar 

por outro curso, os principais fatores estão apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Motivação para escolha de outro curso 

Motivo da escolha de outro curso 

Estresse e falta de reconhecimento 4 

Falta de espaço – questão de gênero 4 

Falta de afinidade com a profissão 4 

Instabilidade 2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.  

Contando cada um com quatro respostas, os motivos mais citados foram “estresse e falta de 

reconhecimento”, “falta de espaço devido às questões de gênero” e “falta de afinidade com a 

profissão”. Além destes, duas entrevistadas afirmaram que escolheriam outro curso devido à 

“instabilidade da profissão”.   

O estresse e a falta de reconhecimento podem ser fatores de peso para qualquer profissional da 

área, mas para as mulheres a profissão é ainda mais desgastante. Muitas vezes, além de lidar com 

o estresse da profissão, a mulher passa por situações machistas, descrédito, falta de respeito, além 

de deterem maior parte das responsabilidades ligadas à casa e família.  

Quanto à questão da falta de espaço pelas questões de gênero, percebe-se pelas respostas que as 

mulheres sentem que existe uma seletividade no mercado de trabalho, dando preferência aos 

homens. A seletividade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho foi citada por 6 mulheres 

na questão sobre desafios enfrentados pelas mulheres.  

Das engenheiras, duas afirmaram que escolheriam outro curso devido à instabilidade da profissão. 

O mercado da Engenharia Civil está diretamente ligado à economia do país. Quando a economia 

do país apresenta um crescimento positivo, assim ocorre também com relação às obras de 

infraestrutura e com o mercado imobiliário, e assim também o crescimento negativo. Por ser tão 

instável, a oferta de empregos também acaba sofrendo grandes oscilações. 

Nesta seção também abriu-se espaço para as entrevistadas se expressarem com relação às 

dificuldades e pontos positivos observados por elas quanto a ser mulher e engenheira. Esses 
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aspectos foram abordados em duas questões abertas, além de uma reservada para comentários 

adicionais.  

A pergunta “quais são os grandes desafios profissionais no exercício dessa profissão para a mulher 

engenheira?” contou com 54 respostas que foram classificadas  de acordo com o que foi abordado 

por elas, para mais fácil análise, e estão apresentadas no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Desafios da mulher engenheira 

Quais são os grandes desafios profissionais no exercício 

dessa profissão para a mulher engenheira? 

Desafio Total 

Necessidade de se provar / falta de credibilidade 25 

Machismo 13 

Respeito   12 

Se impor nas obras 11 

Desconstrução de estereótipos 6 

Seletividade baseada no gênero / inserção no mercado 6 

Igualdade salarial 5 

Inclusão na tomada de decisões 5 

Conciliar vida profissional e vida pessoal 4 

Autoconfiança 3 

Assédio   3 

Falta de segurança 3 

Adequação dos espaços físicos 2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Os desafios mais citados pelas mulheres no exercício da profissão foram “necessidade de se 

provar/falta de credibilidade”,  “machismo” e “respeito” . Essas respostas refletem a forma como 

a mulher é vista na sociedade em geral, mas principalmente em ambientes predominantemente 

masculinos como a Engenharia. A necessidade de estar constantemente se mostrando capaz, 

enquanto os homens não precisam se provar merecedores de estar onde estão, a dificuldade de 

serem respeitadas enquanto líderes, o machismo presente em piadas que são tidas como normais, 

e muitas vezes a necessidade de mascarar sua feminilidade a fim de se impor são desafios citados 

pelas entrevistadas.  
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A “desconstrução de estereótipos” foi um desafio elencado por seis das participantes. A imagem 

de que a mulher é frágil e menos capaz que o homem para lidar com problemas acaba sendo um 

obstáculo para a mulher engenheira, principalmente ao precisar liderar e dar ordens.  

Seis das entrevistadas citaram “seletividade baseada no gênero” como uma dificuldade. Este 

problema foi descrito por Arriagada (1997), como a necessidade da mulher de se especializar mais 

para atingir o mesmo nível de credibilidade que é dado ao homem. Quando a mulher e o homem 

apresentam as mesmas qualificações e concorrem a uma mesma vaga,  a tendência é de que o 

homem consiga a vaga (YANNOULAS, 2002).  

“Igualdade salarial”, assim como mostra estatísticas do Inep (2015), ainda é um problema contra o 

qual as mulheres precisam lutar. Este desafio foi citado por cinco mulheres, e seis das mulheres 

que responderam ao questionário  afirmaram que não recebiam o mesmo salário que os colegas 

engenheiros homens. Uma das participantes conta nos comentários adicionais que em uma empresa 

que ela tem conhecimento os três engenheiros homens receberam aumento salarial, enquanto as 

três mulheres não receberam, sendo que todos possuem o mesmo cargo e mesmas funções. Casos 

como esse são, ainda hoje, comuns.  

Em relação à “inclusão na tomada de decisões”, muitas mulheres afirma se sentirem preteridas na 

hora de tomar decisões importantes. Ter sua opinião invalidada pode fazer com que a mulher se 

sinta menos importante e até menos motivada, e pode atrapalhar sua autoconfiança (que também 

foi um desafio citado por três mulheres). 

A questão da “conciliação entre vida profissional e pessoal” foi citada por 4 pessoas, retomando a 

já comentada questão da dupla jornada de trabalho.  

O “assédio” e a “falta de segurança” são desafios citados principalmente relacionados a trabalhos 

que envolvam viagens e alojamentos, muitas vezes impedindo que as mulheres atuem neste tipo de 

função. 

A “adequação dos espaços físicos” foi um aspecto abordado por duas das mulheres. Muitas vezes 

as engenheiras enfrentam problemas, principalmente nas obras, com relação à infraestrutura. 

Muitas obras ainda não apresentam banheiros e vestiários destinados às mulheres. Uma das 
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entrevistadas citou um caso em que precisava utilizar o banheiro de estabelecimentos comerciais 

próximos pela inexistência de banheiro feminino na obra. 

A outra pergunta aberta que foi feita no questionário foi “quais são os pontos positivos de ser uma 

mulher engenheira?”. Assim como a pergunta anterior, as respostas foram classificadas para melhor 

análise, e estão apresentadas no Quadro 4.3.  

Quadro 4.3 – Pontos positivos de ser mulher engenheira 

Quais são os pontos positivos de ser uma mulher engenheira? 

Pontos positivos Total 

Organização / minuciosidade / sensibilidade 22 

Conquista de um espaço considerado masculino 12 

Melhor relacionamento com funcionários / tratamento 

mais humano 
7 

Pensamento crítico e racional 6 

Nenhum ponto positivo 5 

Confiança adquirida 4 

Respeito / reconhecimento 2 

Agilidade para resolver problemas 2 

Independência financeira 1 

Contato com a mulher na obra pode aumentar respeito 

com mulheres no geral 
1 

Não precisar adotar padrões de beleza   1 

Fonte: Pesquisa de mercado, 2018.  

Vinte e três das entrevistadas identificaram “organização/ minuciosidade/ sensibilidade” como 

pontos positivos em ser uma mulher engenheira. Percebe-se que todas estas características estão 

diretamente ligadas aos estereótipos femininos. São as características que são ensinadas às meninas 

desde pequenas. Dentre as respostas dadas a essa questão, muitas mencionam que as mulheres são 

mais criteriosas e detalhistas com seu trabalho, executando de forma melhor. Além disso, afirmam 

que as mulheres apresentam maior sensibilidade, apresentando um “melhor relacionamento com 

os funcionários”, tratando-os de forma mais humanizada e polidez. Em um dos comentários 

adicionais, uma das entrevistadas contou que em uma entrevista de emprego o chefe afirmou que 

só contratava mulheres devido a essas características citadas anteriormente.  
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O segundo ponto positivo mais mencionado pelas engenheiras foi a “conquista de um espaço 

considerado masculino”. O fato de estar contribuindo para quebra de estereótipos e de uma 

segregação sexual do trabalho é um ponto gratificante considerado por doze das entrevistadas. 

A questão do “pensamento crítico racional” e “agilidade para resolver problemas” estão 

diretamente relacionados a habilidades adquiridas ao longo da faculdade, podendo mostrar certa 

satisfação com o curso escolhido.  

 “Confiança e respeito adquiridos” foi um ponto positivo considerado por 4 mulheres. Segundo 

elas, a partir do momento que conseguem conquistar a confiança e o respeito da equipe 

demonstrando sua capacidade, passam a se sentir mais realizadas no ambiente de trabalho. Este 

ponto relaciona-se também com a necessidade da mulher de se provar capaz de ocupar determinada 

posição, não bastando suas qualificações.  

Uma das entrevistadas citou “independência financeira” como ponto positivo. Como foi pontuado 

por Kergoat (1998), a sociedade sempre se estruturou em torno da figura masculina como detentora 

da esfera produtiva e, portanto, do sustendo familiar. A responsabilidade financeira historicamente 

recai sobre o homem, e a quebra da imagem da mulher como dependente, tornando-se 

financeiramente autossuficiente pode ser motivo de orgulho para algumas mulheres. 

Foi citada por uma mulher a questão de que o contato com mulheres líderes, especialmente nas 

obras, pode fazer com que homens que apresentam comportamentos machistas, ao serem 

subordinados à uma mulher, repensem a imagem pré-concebida e aprendam que mulheres são tão 

capazes quanto homens de realizarem quaisquer funções.  

Por último, uma das engenheiras vê como ponto positivo “não ter que adotar padrões de beleza” 

para o trabalho, como uso de maquiagem e salto alto. 

Cinco das entrevistadas afirmaram não ver pontos positivos em ser mulher engenheira.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

O presente estudo objetivou analisar características da inserção das egressas do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás no mercado de trabalho. Esta análise referiu-

se ao período compreendido entre 2007 e 2017. Para isso, três objetivos específicos foram traçados: 

identificar as instituições ofertantes do curso de engenharia civil em Goiás, estabelecendo uma 

média da oferta de profissionais ao mercado de trabalho a cada ano, caracterizar o mercado da 

engenharia civil no estado, com base na economia, número de profissionais ingressantes por ano e 

número de profissionais por sexo e, por fim, caracterizar a inserção das engenheiras civis graduadas 

pela UFG no período em questão.  

Em relação às instituições ofertantes do curso, identificou-se que há atualmente 35  cursos 

cadastrados no banco de dados do MEC. Destes cursos, 31 foram criados dentro do período 

analisado. O total de vagas ofertadas por ano é superior a 5400, mas o total de engenheiros 

cadastrados no CREA-GO por ano mantem-se em uma média de aproximadamente 2800. O 

percentual de mulheres engenheiras em relação ao total é de 16,8% no estado de Goiás. 

Considerando em todo o país, esse percentual cai para 14,4%. Isso mostra que a Engenharia Civil 

ainda é uma área predominantemente masculina.  

A economia do setor da construção civil em todos os anos manteve praticamente o mesmo padrão 

da economia nacional. Entre os anos 2007 e 2011 observou-se um crescimento positivo na 

economia e no setor, entre os anos 2012 e 2013 o crescimento começou a diminuir e tornou-se 

negativo entre 2014 e 2017. A demanda de engenheiros esteve ligada ao momento econômico 

durante os anos de análise.  

A pesquisa de caráter qualitativo envolveu a coleta de dados por meio do envio de um questionário 

online para as egressas identificadas. Identificou-se 191 egressas desses dez anos de análise, sendo 

que 61 delas se dispuseram a participar da pesquisa. As respostas foram divididas em quatro 

categorias: perfil das participantes, motivação para fazer o curso de Engenharia Civil, dificuldades 
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na formação acadêmica que podem ser associadas à condição de gênero e sexo e desafios e pontos 

positivos de ser uma mulher engenheira.   

Foi identificado o perfil das participantes: encontram-se na faixa etária entre 23 e 33 anos, a maioria 

sem filhos, com uma idade média de graduação aos 23 anos de idade. Isso mostra que as mulheres 

que se formam em Engenharia Civil são em sua maioria jovens e optam, muitas vezes, por adiar a 

maternidade. Apenas três das entrevistadas possuem filhos, sendo que todas engravidaram após os 

30 anos.  

No ambiente da universidade e estágios, é possível verificar uma quantidade significante de 

mulheres que se sentiu intimidada ou testada e que ouviu comentários desconstrutivos ligados às 

questões de gênero, mostrando que as mulheres sofrem com o preconceito e machismo desde o 

ambiente acadêmico.  

A maioria das engenheiras afirmou acreditar que as mulheres enfrentam mais dificuldades na 

Engenharia Civil do que os homens. Esta dificuldade se revela nos diversos pontos observados, 

como tarefas que não são aconselhadas de serem executadas por mulheres, que é o caso de viagens 

a trabalho, mencionada por diversas mulheres entrevistadas, o descrédito que é dado à profissional 

simplesmente pelo de ser mulher, a necessidade de estar constantemente se provando, a 

desigualdade salarial, a questão do assédio e a dupla jornada de trabalho. 

Em relação ao mercado de trabalho, a maior parte das empresas em que as entrevistadas trabalham 

é composta majoritariamente por homens, mais uma vez confirmando que a área da Engenharia 

Civil conta com a divisão sexual horizontal do trabalho.  

Estas observações estão em consenso com o que foi observado por Tadim (2001) em seu trabalho 

sobre a inserção das egressas de Engenharia Mecânica no mercado de trabalho: apesar de se 

observar uma intensificação da participação feminina no mercado de trabalho, nas engenharias a 

desigualdade de gênero ainda está presente, mesmo que muitas vezes de forma velada.  

Pelos depoimentos das engenheiras, nota-se que muitas delas percebem que os homens apresentam 

uma maior facilidade de se inserirem no mercado, enquanto que a mulher, mesmo que com as 

mesmas qualificações são, muitas vezes, preteridas.  
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Quanto aos pontos positivos em ser uma mulher engenheira, grande parte das entrevistadas citou 

características atribuídas ao sexo feminino, que podem ser mais desenvolvidas por mulheres devido 

à criação diferenciada que é dada para meninas e meninos. Foram citadas organização, 

minuciosidade, paciência e sensibilidade. São características positivas e deveriam ser exigidas de 

qualquer profissional, seja ele homem ou mulher. Apesar disso, são esperadas apenas das mulheres.  

Outro ponto positivo mencionado pelas participantes da pesquisa foi a conquista de um espaço 

considerado masculino. Ao romper as barreiras de gênero, o sentimento de autoconfiança e 

realização profissional aumentam.  

É importante ressaltar que esta pesquisa apresenta caráter qualitativo, portanto não é possível fazer 

quaisquer generalizações das conclusões aqui tiradas. Para inferências adicionais ou para estender 

as conclusões a amostras maiores, é necessário que sejam realizados novos estudos e investigações.  

Arriagada (1997) destaca que para suprir as diferenças salariais existentes, as mulheres precisam 

se especializar mais do que os homens. Sugere-se portanto  que pesquisas futuras contemplem o 

aspecto da especialização como uma forma de lutar contra a dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho e desigualdade salarial.  

Outro aspecto que pode ser abordado em próximas investigações são as condições de trabalho das 

engenheiras que viajam a trabalho, como por exemplo para construção de pontes, barragens e 

estradas. Foi citado por várias entrevistadas que estas tarefas são realizadas preferencialmente por 

homens, portanto há vários fatores a serem explorados, como a adequação dos espaços físicos 

destinados à mulher, a segurança e a relação com os colegas de trabalho.  

Identificou em muitas respostas que há preterição de mulheres para tomadas de decisões. Sugere-

se que pesquisas acerca da mulher como gestora busquem analisar a construção da identidade das 

engenheiras enquanto líderes.  

Esta pesquisa se encerra com as considerações de que a área da Engenharia é, ainda hoje, uma área 

predominantemente masculina. Aos poucos as mulheres estão conquistando espaços e aumentando 

em número. Apesar disso, as engenheiras ainda sofrem com desigualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres, podendo causar um sentimento de insatisfação com a profissão. O caminho 

para acabar com essas desigualdades ainda é longo, e deve começar desde a educação das crianças, 
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ensinando aos meninos que o respeito às mulheres, e às meninas que “lugar de mulher é onde ela 

quiser”. 
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APÊNDICE I 
 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Identificação Pessoal: 

a. Ano /  Semestre de ingresso na EECA 

b. Ano / Semestre de formatura na EECA 

 

2. Ano de nascimento: _________. 

 

3. Qual era sua idade quando você se formou? 

____________anos.  

 

4. Você tem filhos? 

a. Sim 

b. Não 

 

5. Por que você escolheu fazer engenharia? 

a. Influência familiar 

b. Perspectiva financeira positiva 

c. Afinidade com a área de exatas 

d. Status 

e. Possibilidade de diversificação de áreas de atuação  

f. Não passei no curso que eu queria  

g. ______________________________ 

 

 

As perguntas a seguir estão relacionadas ao período da faculdade e estágios 

 

6. Durante o curso de engenharia você se sentiu intimidada ou testada simplesmente pelo fato de 

ser mulher?  

a. Sim, com certeza 
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b. Não, com certeza 

c. Não percebi 

d. Não me sinto à vontade para responder 

 

7. Em qual área foi o seu estágio? 

a. Construção Civil 

b. Estrutura 

c. Geotecnia 

d. Saneamento ou hidráulica 

e. Transportes e estradas 

f. _____________________ 

 

8. No seu estágio, suas atividades estavam relacionadas a: 

a. Escritório de projetos 

b. Escritório de construtora 

c. Obra 

d. Escritório e obra 

e. Não me sinto à vontade para responder 

 

9. Você teve dificuldades em fazer estágio em engenharia por ser mulher? 

a. Sim, Qual área?___________ 

b. Não 

c. Não me sinto à vontade para responder 

 

 

As perguntas a seguir estão relacionadas com o seu emprego ou trabalho na área de 

engenharia. Caso esteja em outra função, responda considerando o período em que 

trabalhou na área 

 

10. Ao se formar, você teve dificuldade de conseguir emprego na engenharia? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não me sinto à vontade para responder 

 

11. Caso tenha tido dificuldade, você associa esta dificuldade ao fato de ser mulher? 

a. Sim 

b. Não 
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c. Não me sinto à vontade para responder 

 

12. Você está empregada na área de engenharia, hoje? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não me sinto à vontade para responder 

 

13. Em caso positivo, qual é a sua área? 

a. Construção Civil 

b. Estrutura 

c. Geotecnia 

d. Saneamento ou hidráulica 

e. Transportes e estradas 

f. _____________________ 

 

14.  No seu emprego, suas atividades estão relacionadas a: 

a. Escritório de projetos 

b. Escritório de construtora 

c. Obra 

d. Escritório e obra 

e. Não me sinto à vontade para responder 

 

15. Caso não esteja empregada hoje na área de engenharia, se você já teve algum emprego 

registrado na área de engenharia, você atuou em qual área? 

a. Construção Civil 

b. Estrutura 

c. Geotecnia 

d. Saneamento ou hidráulica 

e. Transportes e estradas 

f. _____________________ 

 

16.  Se você estiver empregada numa atividade que não seja da engenharia, em qual área é: 

a. ___________________ 

b. Não estou empregada 

c. Não me sinto à vontade para responder 
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17. O seu salário de engenheira era igual ao dos engenheiros homens para a mesma função e 

atividade? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não sei responder 

d. Não me sinto à vontade para responder 

 

18. Você teve possibilidades de melhorar de função ou cargo no trabalho igual aos colegas 

engenheiros homens? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não sei responder 

d. Nunca pensei sobre isto 

e. Não me sinto à vontade para responder 

 

19. Há tarefas na empresa que não é aconselhável serem executadas por mulheres engenheiras 

a. Sim, quais? ____________________________ 

b. Não 

c. Não sei responder 

d. Não me sinto à vontade para responder 

 

20. Na empresa, de uma forma geral, tem mais mulheres ou homens? 

a. Mais mulheres do que homens 

b. Mais homens do que mulheres 

c. Homens e mulheres na mesma quantidade 

d. Não sei responder 

e. Não me sinto à vontade para responder 

 

21. Na empresa, no cargo de engenheiro(a), tem mais mulheres ou homens? 

a. Mais mulheres do que homens 

b. Mais homens do que mulheres 

c. Homens e mulheres na mesma quantidade 

d. Não sei responder 

e. Não me sinto à vontade para responder 

 

22. No seu emprego, você já precisou se ausentar por algum motivo que poderia ser classificado 

pelo fato de ser mulher (ex: gravidez, cólicas menstruais, levar filho ao médico, cuidar de 

algum familiar doente) 

a. Sim 

b. Não 

c. Não me lembro 

d. Não me sinto à vontade para responder 

 

23. Você acha que as mulheres enfrentam mais dificuldades na engenharia por ser mulher? 
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a. Sim 

b. Não 

c. Pode ser que sim, mas nunca percebi 

d. Não me sinto à vontade para responder 

 

Informações adicionais 

 

24. Quais são os grandes desafios profissionais no exercício dessa profissão para a mulher 

engenheira? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

25. Quais são os pontos positivos de ser uma mulher engenheira?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

26. Após chegar no mercado de trabalho, você escolheria outro curso que não fosse engenharia? 

 

a. Sim, qual?______________________ 

b. Não 

c. Não me sinto à vontade para responder 

 

27. Você gostaria de acrescentar alguma coisa à nossa entrevista? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________. 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa intitulada “Mulheres 

na Engenharia: Inserção das Egressas do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Goiás no Mercado de Trabalho no Período de 2007-2017”. Meu nome é Karla Emmanuela Ribeiro 

Hora, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Engenharia Civil. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, clique na opção 

“Aceito” e prossiga para o questionário. Esclareço que em caso de recusa na participação você não 

será penalizada de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail karlaemmanuela@gmail.com e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 

(62)98186-5754/(62)3209-6543. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 Título, justificativa, objetivos; 

 

1.1.1 Título:  

Mulheres na Engenharia: Inserção das Egressas do Curso de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Goiás no Mercado de Trabalho no Período de 2007-2017. 

 

1.1.2 Justificativa:  

O processo de inserção das mulheres no mercado de trabalho tem se intensificado desde a década 

de 70, como mostram Maria Rosa Lombardi e Cristina Bruschini (2001) em seus estudos. Apesar 

disso, há grandes dificuldades enfrentadas na consolidação deste novo cenário. De acordo com 
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Bruschini (2007), enquanto se observa um crescimento na participação feminina no mercado, as 

taxas de desemprego entre mulheres são elevadas e a qualidade do trabalho não é satisfatória. Numa 

sociedade marcada pelo patriarcado, o preconceito e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

que atuam nas áreas de exatas e engenharias são ainda mais expressivos. Mesmo com tamanhas 

barreiras, verifica-se a inserção gradativa das mulheres nas áreas denominadas de ‘ciências duras’. 

Considerando-se isto, este estudo tem como questão central: qual é a inserção das egressas do 

Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás no mercado de trabalho nos 

últimos 10 anos (2007-2017)? 

 

1.1.3 Objetivos: 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a inserção das egressas do Curso de Engenharia Civil no 

mercado de trabalho, com enfoque sobre salário, ambiente de trabalho, funções ocupadas, 

dificuldades enfrentadas e perspectiva de crescimento no mercado em Goiás, no período de 2007 

a 2017. 

Os objetivos específicos do trabalho são: a) identificar as instituições ofertantes de curso superior 

de Engenharia Civil em Goiânia e o quantitativo de ingressantes por sexo; b) caracterizar o mercado 

de trabalho da Engenharia Civil em Goiás; c) analisar as características do ambiente de trabalho 

das egressas do curso de Engenharia Civil na UFG entre 2007 a 2017, suas perspectivas e 

dificuldades, por meio do envio de questionários pela internet.   

 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.  

A pesquisa será realizada por meio de questionários enviados por email às participantes. Os 

questionários serão respondidos online, portanto não será necessário o encontro das participantes 

com as pesquisadoras. A identidade das voluntárias será mantida em sigilo, e não haverá a 

necessidade de registros fotográficos, sonoros ou audiovisuais da conversa; 

 

1.3 A pesquisa não apresenta possíveis riscos psicossociais, apenas poderá trazer às 

participantes lembranças de sua época da faculdade. A pesquisa faz-se importante por analisar a 

inserção das mulheres engenheiras no mercado de trabalho, incentivando a discussão do assunto e 
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a tomada de possíveis medidas para que o preconceito e a desigualdade com relação à mulher seja 

cada vez menor; 

   

1.4 A pesquisa será realizada online, por meio de qualquer dispositivo que disponha de internet, 

sendo possível de ser respondida de qualquer lugar, portanto não haverá gastos com deslocamento 

ou alimentação. As ligações à pesquisadora poderão ser feitas à cobrar, não havendo necessidade 

de gastos com telefonemas; 

 

1.5 É garantido sigilo que assegura a privacidade e o anonimato das participantes. A 

pesquisadora se compromete a não divulgar nenhuma informação pessoal das voluntárias; 

 

1.6 É direito das participantes se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

 

1.7 É direito das participantes se recusar a responder questões que lhe causem desconforto 

emocional e/ou constrangimento; 

 

1.8 Os resultados da pesquisa serão tornados públicos, independente de serem favoráveis ou 

não; 

 

1.9 Os resultados serão apresentados no Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Carolina 

Sabbag Salinas, no mês de dezembro de 2018; 

 

1.10  É direito das participantes pleitear indenização (reparação de danos imediatos ou futuros), 

garantido em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa; 

 

1.11  Todos os dados coletados serão armazenados em banco de dados pessoal digital e, após 

publicação da pesquisa, serão mantidos por 5 anos. Você permite que os dados dessa pesquisa 

sejam utilizados em pesquisas futuras sobre o mesmo tema? Reafirmamos que toda pesquisa a ser 

feita com os dados coletados deverá ser autorizada pelas participantes e será novamente submetida 

para aprovação do CEP. Em todos os casos será mantido o sigilo nominal das participantes; 

 

 



Inserção das Egressas de Engenharia Civil da UFG no Mercado de Trabalho entre 2007 e 2017 74 

C. S. SALINAS  Apêndices 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Mulheres na Engenharia: Inserção das Egressas do Curso de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás no Mercado de Trabalho no Período de 2007-2017”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Karla Emmanuela 

Ribeiro Hora sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de .............. 
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APÊNDICE III 

As respostas dadas para as questões abertas do questionários estão apresentadas abaixo.  

 

Quais são os grandes desafios profissionais do exercício dessa profissão para a mulher 

engenheira? 

“Mostrar que independente de gênero, a competência deveria sempre falar mais alto” 

“Ser respeitada enquanto profissional no ambiente de trabalho.” 

“Acredito que não se deixar intimidar e ter confiança no seu potencial, mesmo se durante a vida 

estudantil ou profissional, acabar encontrando eventualmente alguma dificuldade, e mesmo se essa 

dificuldade for relacionada ao fato de ser mulher.” 

“Ser reconhecida pelas suas qualidades e defeitos como profissional e não pelo fato de ser mulher. 

“Ter que se provar como uma boa profissional todos os dias pelo simples fato de ser mulher não é 

fácil.” 

“Hoje citaria três desafios importantes que são presentes tanto para mulheres engheiras quanto para 

mulheres em outras profissões. O primeiro é superar algumas crenças que carregamos sobre nós 

mesmas, e que precisam ser desconstruídas para que tenhamos as mesmas oportunidades (mulheres 

que só se aplicam para promoções quando possuem 100% das exigencias enquanto homens se 

aplicam se tiverem apenas 60% dos requisitos <https://blog.dp6.com.br/a-dificuldade-de-contratar-

mulheres-no-mercado-de-tecnologia-ae805f75487e >, sindrome de boazinha, sindrome de 

impostora, só para citar algumas). O segundo grade desafio é lidar com as pequenas violências 

cotidianas tais como masplaining, bropriating, ou coisas sutis como invalidar suas posições por 

"estar na tpm". E por fim um importante desafio que ainda não é realidade para mim pessoalmente, 

mas já presenciei muito é a questão da divisão das reponsabilidades domesticas, em especial com 

os fillhos que ainda recai muito mais sobre as mulheres.” 

“Desempenhar bem a função de engenheira em um abiente que ainda é machista e 

predominantemente exercido por homens. Ser respeitada e valorizada neste ambiente.” 

“Quebrar a ideia de fragilidade associada à nós” 

“A mulher engenheira desde a sua entrada na faculdade até no mercado de trabalho deve estar 

sempre à um passo a frente para se destacar e se impor no meio da sociedade machista.” 

“Impor respeito e conquistar a confiança dos outros, principalmente dos homens mais velhos” 

“Lidar com o assédio e o descrédito que nos é dado. Sinto (e vivenciei) que o mercado não acredita 

tanto em mulheres engenheiras quanto acredita nos homens engenheiros. O trabalho com a mão de 

obra também é muito difícil, porque temos que conquistar mestres, empreiteiros e trabalhadores 

em geral para sermos ouvidas e nossas ordens serem cumpridas. Diferente dos engenheiros 

homens, temos esse trabalho inicial de conquistar nosso espaço primeiro, para depois podermos 

atuar em nossas funções.” 

“Ser respeitada em um canteiro de obras com tantos trabalhadores do sexo masculino” 

“Machismo. É algo que a mulher, de forma geral, tem que enfrentar no seu dia a dia. Talvez pelo 

fato do mundo da engenharia ter sido formado predominantemente por homens, ressalta-se essa 
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necessidade. Entretanto, é importante indicar que tenho percebido o aumento de mulheres na 

engenharia no meio em que frequento/trabalho.” 

“O moralismo, a não aceitação da liderança feminina e a seleção velada com base no gênero” 

“competir pelos empregos em igualdade com os homens engenheiros” 

“Enfrentar o machismo todos os dias.” 

“MOstrar que sua capacidade técnica é muito maior do que o seu sexo” 

“Segurança para viajar” 

“Acredito que o grande desafio seja atuar em áreas como estradas, barragens uma vez que a 

sociedade espera que a mulher esteja disponível para a família e filhos e essas áreas da engenharia 

demandam grandes deslocamentos e ausência para períodos maiores.” 

“Inserção no mercado de trabalho” 

“Conquistar o respeito da equipe de campo, que tende a ser mais machista.” 

“O machismo velado e a insegurança em alguns canteiros de obra.” 

 “Machismo.” 

“Se posicionar como profissional independente do gênero e não se importar com a discriminação” 

“Igualdade salarial.” 

“Para mim nem como estagiária tive problemas em ser respeitada trabalhando em obra. Acho que 

o principal preconceito sempre veio de quem está de fora, talvez superiores, quem nunca trabalhou 

com mulher em obra, e quem não faz engenharia, algumas dessas pessoas ao imaginar uma mulher 

numa obra acreditam que ela não é capaz de desempenhar o mesmo serviço pois irá sofrer muito 

preconceito por parte do pessoal que trabalha na obra, principalmente de peão, coisa que comigo 

nunca aconteceu.” 

“Respeito dos homens para com as mulheres, principalmente os que devem ser subordinados a nós 

engenheiras.” 

“Eu me sinto preterida em equipes de tomada de decisão” 

“Saber determinar limites e se posicionar de forma adequada” 

“Baseado na minha experiência, a resistência está maior entre os cargos de prestadores de 

serviço/serventes do que no escritório da obra. Neste ambiente, inclusive, fui sempre muito bem 

tratada.” 

“A mulher na engenharia tem o desafio de se impor em canteiros de obra porém em pouco tempo 

nos mostramos capazes e assim respeitadas. Mas sempre vai existir brincadeiras no sentido 

pejorativo devido a sociedade em que vivemos ser machista. Hoje em dia não vejo com um grande 

dificuldade apenas mais um desafio que todas as mulheres enfrentam na carreira profissional.” 

“Considero que os desafios são os mesmos para mulheres e homens. Sempre trabalhei em cargos 

altos como contratada, e hoje na minha empresa não vejo nenhuma dificuldade em lidar com 

clientes por ser mulher. Pelo contrário, eles me acham mais cuidadosa com o resultado final das 

obras.” 
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“Lidar com a crítica de que o aumento das mulheres em obra são apenas em cargos de gerência e 

nao como operárias. Mesmo que tenha tido muitos avanços, ainda sinto que é preciso que a mulher 

adote uma postura resistente, não pode mostrar traços de feminilidade, pois o problema não é ser 

mulher, mas sim ser feminina. Então características e personalidade que são comumente atríbuidas 

às mulheres precisam ser minimizadas.” 

“Conseguir ter a sua palavra como profissional respeitada, principalmente para quem trabalha com 

execução de obras e precisa lidar com várias pessoas, principalmente as do sexo masculino.” 

“Mostrar competência igual a de um homem.” 

“Ser respeitada, ser reconhecida pelo trabalho exercido e ter remuneração compatível com o 

cargo.” 

“Praticar a profissão em canteiros de obras longe como estradas e barragens.” 

“Conseguir de alguma forma não se intimidar por comentários machistas e colocar moral entre os 

colaboradores” 

“Tanto pedreiros, serventes, quanto cargos de chefia, preferem as considerações feitas por um 

homem (seja ou não profissional da área) do que feitas por mim (mulher, profissional da área).” 

“Enfrentar os preconceitos.” 

“Diferença de remuneração, preconceito de que mulher não tem pulso firme” 

“Transpor os preconceitos e a barreira cultural imposta pela sociedade” 

“1) Adequação dos espaços físicos da obra para as mulheres - por vezes estagiei em obras muito 

pequenas, onde não havia a rotina de ficar em somente uma obra o dia todo; e por isso não haviam 

banheiros femininos. Dessa forma era preciso recorrer a banheiros de pontos comerciais próximos. 

2) O preconceito de que a equipe não irá respeitar uma engenheira mulher - nunca fui desrespeitada 

em nenhuma das obras onde trabalhei, pelo contrário, acredito que por vezes o fato de eu ser mulher 

ajudou em algumas situações de conflito. Na minha vivência, esse julgamento partiu na maioria 

das vezes de colegas com o mesmo cargo.” 

“Mostrar que as capacidades profissionais são independentes do sexo.” 

“Impor respeito e igualdade.” 

“Lidar com o preconceito e desconfiança, principalmente quando estamos em cargos mais altos ou 

em alguma posição de liderança no time. Lidar com a sensação de que estão desconfiando da nossa 

capacidade.” 

“É necessário provar capacidade técnica para ter respeito, o que nem sempre ocorre com homens 

engenheiros” 

“O maior desafio que as mulheres engenheiras tem que enfrentar é entrar no mercado de trabalho 

em cargos que a pouco tempo era quase que exclusivo para homens. As mulheres ainda precisam 

ser melhores que os homens, mostrar maior qualidade e quantidade de trabalho que eles para 

poderem se destacar no mercado.” 

“Conciliar vida profissional e vida pessoal.” 

“Impor respeito” 

“Assédios e baixa credibilidade nos discursos” 
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“Não é uma área muito aberta para mulheres, principalmente se não tiver indicação para as vagas 

de emprego. Já ouvi diversas histórias de amigas que trabalharam/trabalham na área e que 

reclamam que não tem voz dentro da obra. Além de outras que não conseguiram o emprego, mesmo 

sendo mais experientes que o homem que conseguiu a vaga. Por esse motivo, muitas resolveram 

se especializar em outras áreas que não fosse na construção civil. No meu caso, desde que me 

formei, nunca consegui emprego dentro da engenharia e tive que migrar para outro campo. Então, 

se possível, eu escolheria um outro curso.” 

 “A desconfiança da eficiência por ser mulher e assédio.” 

“Busca por reconhecimento, melhores oportunidades, inserção no mercado, possibilidade de 

crescer na carreira, salários iguais” 

“Na construção civil o engenheiro é exigido praticamente por tempo integral durante a execução 

de um empreendimento (sem férias ou folgas e carga horária muito grande), o que dificulta a 

conciliação da vida profissional e pessoal de mulheres quando estas possuem filhos.” 

 

Quais são os pontos positivos de ser uma mulher engenheira? 

“Geralmente há mais cuidado, atenção, minuciosidade e organização nas tarefas executadas” 

“A conquista (ainda que gradual) de um espaço que até então é prioritariamente ocupado por 

homens heterossexuais, e em sua grande maioria extremamente preconceituosos com mulheres e 

homossexuais.” 

“Acho que homens e mulheres engenheiros tem a mesma capacidade e potencial.” 

“A determinação e confiança adquirida se você conseguir contornar essas adversidades e 

preconceitos, talvez sejam pontos positivos de ser uma mulher dentro desse campo naturalmente 

machista.” 

“Acredito que a engenharia abre muitas portas no mercado de trabalho, e nos auda a ter um 

pensamento crítico e mais racional.” 

“Geralmente, mulheres mantém maior organização e praticidade no ambiente de trabalho, fazendo 

com que o mesmo seja justo e igual para todos. Além disso, geralmente, mulheres tem olhar critico 

para algumas situações, o que ocasiona melhorias para o sistema construtivo.” 

“Nao vejo nenhuma” 

“Não sei responder bem, mas acredito que romper a barreira, o tabu de que “Engenharia é coisa de 

homem” 

“Acredito que mais criteriosa, detalhista. Sabe lidar melhor com os funcionários. 

“Organização (de escritório, canteiro de obras, projetos e tarefas), empatia, serenidade nas 

decisões.” 

“Tenho um pensamento neutro em relação a essa pergunta. Sem pontos positivos e sem pontos 

negativos”. 

“N/A” 

“nenhum” 
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“Apesar das dificuldades, me sinto realizada por conseguir superá-las um pouco a cada dia e por 

conseguir mostrar aos homens que o sexo não interfere na nossa capacidade de exercer a 

engenharia.” 

“Quando você ganha o respeito dos colegas e funcionários, e ocupa um lugar de liderança, é muito 

gratificante.” 

“Organização” 

“As mulheres são mais detalhistas e organizadas (em sua maioria) auxiliando no controle dos 

processos.” 

“Independência financeira” 

“Mulheres são mais caprichosas, detalhistas e exigentes na execução das atividades no canteiro de 

obras, o canteiro tende a ser mais limpo e organizado. Na área de planejamento, controle e 

orçamentação também existe maior nível de detalhe e organização das informações.” 

“Desenvolvimento de habilidades que erroneamente são tidas como masculinas: pensamento 

racional e numérico, autoridade, capacidade de buscar alternativas para problemas.” 

“Ter a oportunidade de aumentar a presença da mulher em uma profissão ainda vista como 

masculina.” 

“Conseguimos dialogar melhor e transitamos bem entre a operação e estratégia.” 

“Ser mulher em uma área predominada por homens, é uma vitória muito grande, e faz com os 

outros te respeitem.” 

“Acho que mulher costuma ser mais atenta aos detalhes. Mas características como organização e 

paciência, que são normalmente atribuídas a mulheres, eu acredito que dependem muito mais da 

personalidade do que do gênero.” 

“Organização, criteriosidade, perfeccionismo, tratamento mais humano com os subordinados... 

“Maior cuidado e detalhismo” 

“Melhor organização e controle dos processos” 

“Acredito que a sensibilidade feminina pode ser explorada na engenharia, área de tanta 

objetividade.” 

“As mulheres são organizadas e detalhista o que é muito eficiência na engenharia que é pautada no 

bom planejamento, nas compatibilizações de projetos e em uma execução correta. Assim a 

capacidade de assimilar e lidar com várias situações traz um serviço de qualidade e eficiência 

executado pela mulher.” 

“Ser mais atenta aos acabamentos e detalhes.” 

“Não precisar adotar padrões de beleza femininos em obra (maquiagem, salto alto,...). Interagir 

realmente com trabalhadores da construçao civil, visto que há um forte estereótipo em relação ao 

assédio atribuído a essa categoria. Em parte é verdade, mas não creio que seja maioria. Acredito 

que a presença de mulheres na obra pode influenciar no compartamento dos operários, abrindo a 

mente sobre o próprio comportamento machista.” 

“Posso falar dos pontos positivos na área de projetos estruturais, que é em geral uma maior 

organização e cuidado nos trabalhos, já que a área de projetos exige pessoas organizadas e que 
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façam tudo sistematicamente. Apesar de muitos homens terem essas qualidades, na empresa em 

que trabalhei, as mulheres em geral eram mais elogiadas por esses requisitos.” 

“O fato de ser mulher e engenheira, em si, não possui vantagem, na minha opinião.” 

“As mulheres em geral são mais organizadas e planejadas do que os homens.” 

“Somos normalmente mais detalhistas e em determinada situações pode ser um ponto bem positivo 

(projeto e execução).” 

“Organização, agilidade, facilidade em resolver problemas e agregar varias funções ao msm 

tempo” 

“Mostrar com projetos e obras que a mulher é capaz.” 

“Organização, planejamento, proatividade, dedicação.” 

“Ser engenheiro ajuda no pensamento lógico, sistêmico e crítico. E quando se é engenheira as 

pessoas respeitam mais.” 

“Organização, capacidade de realizar várias tarefas simultâneas, polidez.” 

“1) Na minha experiência a presença de uma mulher nos cargos de liderança trazem menos 

agressividade por parte dos colaboradores em situações de conflito. Os colaboradores tendem a 

escolher melhor as palavras e o tom nesse tipo de conversa. 2) Em geral (não é possível generalizar) 

mulheres trazem mais organização e detalhismo nas atividades, e mais empatia, o que melhora 

bastante as relações dentro da equipe.” 

“Depois de nos mostrarmos capazes, a impressão que passa é que somos até mais 

ouvidas/respeitadas que os homens (o que para mim também não deveria ocorrer, mas acontece e 

é vantajoso para nós).” 

“Maior desenvoltura para lidar com problemas.” 

“Criar conexões e integrar todos do projeto é mais fácil ou pelo menos eu sempre senti isso na 

minha carreira. Entre os homens eles muitas vezes eram grossos, falavam mal, sem educação. Com 

as mulheres sempre tentavam ser mais educados, a sensação que tenho é que não queriam 

decepcioná-las. Em outras palavras, vejo que nessa relação profissional os homens se sentem 

diminuídos quando não tem a aprovação de uma mulher. Sabendo usar isso para os fins certos, 

pode ser uma facilidade. Outro ponto positivo que vejo é que geralmente somos mais abertas para 

entender possíveis cenários emocionais, temos abertura para conversar e ajudar os funcionários em 

outros contextos.” 

“O ponto positivo de ser uma mulher engenheira é ter a capacidade de solucionar problemas e 

desafios com maior agilidade e qualidade.” 

“Ter transposto barreiras em virtude de ser mulher e ter feito engenharia.” 

“Ter mais atenção e cuidado aos detalhes” 

“Do ponto de vista da engenharia em si, as mulheres acabam tendo mais cautela e a preocupação 

com os mínimos detalhes, coisas que podem influencias no serviço em geral. E também é 

importante para a sociedade, para quebrar o tabu em relação a competência feminina nessa área de 

trabalho.” 

 “Capacidade de realizar muitas tarefas simultaneamente, perfeccionismo e organização.” 
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Você gostaria de acrescentar alguma coisa à nossa entrevista? 

“As mulheres na engenharia deveriam ser tratadas como profissionais competentes que são, pois 

há muitas empresas que não contratam mulheres para determinadas situações pois possuem receio 

e não querem gastar mais em infraestrutura básica para acolher uma mulher (banheiros, vestiários, 

dormitórios, etc).” 

“Sim. Percebo que muito de vez em quando, ser engenheira civil e mulher (e jovem), causa 

estranheza, mesmo que contida em algum comentário, ou atitude. Pra mim, é/foi raro me deparar 

com isso. No entanto, hoje, quando acontece/se acontecer, ou ignoro pela insignificância, ou 

respondo na hora, com respeito, mas exigindo meu espaço. Sinto que cada vez mais, tenho mais 

autoconfiança, e mais consciência do espaço que ocupo, e que é meu, que foi conquistado, nessa 

profissão.” 

“Gostaria de parabenizar os alunos pela pesquisa e pela percepção de que realmente existem 

diferenças nesse ambiente de trabalho.” 

“Gostaria de acrescentar dois casos que ocorreram comigo no mercado de trabalho por ser mulher 

engenheira: 1º caso: na época de faculdade, eu estava à procura do primeiro estágio e havia 

participado de várias entrevistas, em uma delas eu fui selecionada pra etapa que era uma "conversa" 

com o dono da empresa. Após me apresentar e o cara me apresentar a empresa, ele me disse que 

havia gostado muito do meu perfil, mas que não me contrataria pois eu era mulher e como tinha 

que visitar várias obras, isso poderia gerar problemas pra ele, já que obra não é lugar pra mulher 

(palavras dele). 2º caso: dessa vez eu já estava formada e novamente à procura de emprego, uma 

amiga me indicou pra uma vaga na empresa em que ela trabalhava e pra minha surpresa no dia da 

entrevista o cara que seria meu chefe disse que só contratava mulheres engenheiras pra trabalhar 

com ele, pois as mulheres são mais competentes, atenciosas, comprometidas com o trabalho e 

tinham melhor relação com os funcionários da obra (pedreiros, serventes, mestre de obras, etc).” 

“Parabéns pela iniciativa” 

“Já deixei de ser aceita em empregos em engenharia apenas por ser mulher. No entanto isso ainda 

é velado, as empresas não admitem isso. Infelizmente hoje, lido com a situação de não saber o que 

fazer profissionalmente. Minhas colegas engenheiras que ainda tenho contato, TODAS estão 

trabalhando fora da engenharia. Algumas no mercado financeiro, outra com empresa que fornece 

vidros, várias trabalhando com outras áreas como vestuário, ainda algumas no mercado de serviços. 

Algumas até mudaram de curso após formar. Sei que tem a questão econômica do país, mas vejo a 

relação da mulher na engenharia como algo, ainda hoje, de muito difícil acesso. Achei que seria 

mais fácil. É triste e dói muito admitir. Hoje tenho que lidar com a frustração de não saber onde 

me encaixar profissionalmente, mesmo sabendo de toda minha capacidade. Desde que me formei 

há quatro anos, não vejo o espaço da mulher na engenharia sendo tão acessível quanto é para os 

homens e desde então a minha busca por outras alternativas tem sido incessante. O mais difícil 

ainda é ter que lidar com esse "fracasso", especialmente enfrentar isso com a própria família, como 

se não fossemos boas o bastante. Mas estamos firmes na luta.” 

“Para esclarecer uma resposta dada, considerando o escritório e a administração das obras, a 

maioria é mulher, porém se for considerar a equipe de produção, a grande maioria é homem.” 

“Estou na área de pesquisa, mas não constava no questionário” 
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“Creio que sim, as mulheres tem mais dificuldade de se impor e alcançar um patamar de respeito 

na engenharia civil, do que os homens. Porém, após mostrar sua capacidade técnica e exigir 

respeito, crio que esses preconceitos são deixados de lado e consegue-se exercer bem a profissão.” 

“Talvez pudesse escolher outra profissão, não pelo fato de ser mulher ou de estar satisfeita com a 

profissão mas pela perspectiva de um futuro mais valorizado.” 

“Gostaria de elogiar a iniciativa, um tema diferente e super atual.” 

“Após a graduação, eu tenho conseguido atuar na Engenharia Civil apenas como autônoma através 

de alguns projetos complementares de edificações de pequeno porte. Além disso, hoje, eu estou 

finalizando o primeiro ano no Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental (área de 

saneamento). Gostaria de acrescentar esses dois pontos, pois não há no questionário a opção para 

trabalhadora autônoma e nem para a área de pesquisa. Contudo, preciso esclarecer que os projetos 

e a pesquisa foram um plano B após passar um ano sem conseguir um emprego formal na 

Engenharia.” 

“Atualmente trabalho fora do Brasil (Australia), e vejo menos “barreiras” para a mulher na 

indústria da engenharia e no mercado de trabalho de forma geral.” 

“Existem vários tipos de empresas, respondi as perguntas levando em consideração uma empresa 

que trabalhei, mas teria sido bem diferente minhas respostas se eu levasse em consideração outras 

empresas que trabalhei.” 

“Não” 

“Após responder à entrevista, pude perceber que fui muito privilegiada pelo meio em que estudei. 

Os amigos e colegas nunca colocaram a questão da sexualidade para me rebaixar. No estágio em 

que estive também fui muito bem tratada, e as engenheiras mulheres tinham muito destaque por 

serem muito competentes. As únicas situações que me geraram desconforto foram na obra, pela 

percepção de olhares direcionados a mim de empregados terceirizados. Mas nunca com um 

empregado da própria empresa.” 

“As mulheres tem se destacado muito na engenharia devido sua capacidade de adaptação, realizar 

as tarefas com dedicação, eficiência e organização. Acredito que as diferenças de gênero sempre 

existem, mas a mulher está sabendo se impor e conquistar seu espaço e os homens reconhecendo 

sua capacidade. Todas as injustiças sofridas por ser mulher foram de pessoas menos esclarecidas, 

com colegas de trabalho nunca sofri nada por ser mulher.” 

“Acredito ter me formado em uma época privilegiada e ter estagiado numa empresa em que o 

quadro de engenheiros era composto na sua maioria por mulheres tocando tanto obras, quanto os 

departamentos de escritórios. Porém nunca senti nenhuma dificuldade em me impor 

profissionalmente, ter sofrido algum assédio, ou algo parecido.” 

“Quando fiz uma entrevista de estágio, fui selecionada justamente por ser mulher, pois queriam 

uma pessoa "sensível" e "comunicativa" para lidar com assistência técnica e pessoas. Ou seja, 

existem preferências de áreas conforme o sexo baseado em estereótipos. Durante uma aula do curso 

de engenharia civil, o professor comparou o solo com mulheres, pois o solo é sensível, instável, 

talvez imprevisível. Estereótipos.” 

“Fiquei decepcionada com a engenharia, não pelo fato de eu ser mulher, e sim pelo fracasso da 

economia brasileira.” 
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“O preconceito de gênero no ramo de engenharia no trabalho existe sim, muito mais do que na 

faculdade. Tenho 3 amigas que recebem o salário menor que homens exercendo a mesma função 

que eles na empresa. Eu mesma sai do ramo da engenharia por achar que as perspectivas no ramo 

em que trabalho atualmente eram mais promissores do que a engenharia.” 

“Minha maior dificuldade no mercado de trabalho sempre foi mais ligada à idade.. comecei aos 22 

anos,! E isso ainda hj preciso usar termos técnicos e falar bonito para convencer clientes e mestres 

de obra de maneira geral” 

“Uma história: certa vez, já no meu emprego atual, fui visitar uma comunidade rural por onde 

passaria uma ponte de concreto. A visita tinha o objetivo de avisar aos donos das fazendas da região 

que o trajeto para a cidade seria alterado devido à obra. Numa certa fazenda, descemos eu, o 

secretário de obras do município e outro engenheiro da prefeitura. Quando cumprimentamos o 

dono da fazenda, na varanda, ele mandou os dois homens se sentar e disse para mim ir para a 

cozinha "conversar com a mulher". Ou seja, vá para a cozinha, que os homens conversarão de 

negócios! Fiquei tão sem graça, que o secretário precisou me apresentar ao dono da fazenda, porque 

não consegui ter reação nenhuma com a situação. Lembro com indignação, e até vergonha, desse 

gesto de machismo tão "costumeiro".” 

“Ainda acredito que exista discriminação, principalmente, no ambiente de obras e no salário. Um 

colega de trabalho me exemplificou uma vez que na empresa que ele trabalhou eram 3 engenheiros 

e 3 engenheiras. Os 3 engenheiros conseguiram aumento salarial, ao contrário, das engenheiras 

(mesmas funções).” 

“Após concluir o mestrado eu passei em um concurso público, talvez por isso não tenha encontrado 

dificuldades em encontrar um emprego, pelo simples fato de não ter procurado.” 

“Sou concursada federal, portanto o fato de ser mulher não influenciou muito na minha colocação 

profissional e muito menos no meu salário. Acho que caberia essa pergunta no inicio do formulário. 

Mas com certeza dentro do meu órgão já fui para reunião ou fiquei fazendo trabalho de escritório, 

em vez de ir para inspeção em campo (rodovia), por exemplo, só por ser mulher.” 

“Eu particularmente nunca sofri nada diretamente. Talvez tenha acontecido um pouco disso tudo 

que coloquei, mas sempre achei que nossa postura de 'ir lá e fazer' é mais válida do que ficar 

brigando por direitos na teoria. Não trabalho mais na engenharia, mas na área financeira tenho a 

mesma proporção (ou talvez ainda pior) entre quantidade de homens e mulheres. Continuo focando 

em mostrar o meu trabalho. Vejo muitas mulheres que se diminuem, não acreditam em si e 

indiretamente colaboram para esse preconceito em mercados masculinos. Talvez precisamos 

fazer/mostrar mais para sermos vistas e respeitadas. Vamos lá! Pretendo fazer até ninguém mais 

poder duvidar.” 

“Parabéns pela iniciativa deste trabalho!” 

“Pra mim foi importante ter me reconhecido com igual capacidade a dos homens. Eu sinto o 

preconceito mas não me abala mais, pelo contrário isso me motiva muito” 

“Lugar de mulher e onde ela quiser.” 

 


