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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar como se estabelece a relação de compartilhamento de 
conhecimento na área de tecnologia no âmbito acadêmico entre docentes mulheres e estudantes homens. 
A partir de um estudo sócio-histórico sobre a presença da mulher na área científica e tecnológica como 
produtora e interlocutora de conhecimento, procura-se entender as relações que se estabelecem 
atualmente dentro da universidade quanto à presença da mulher como agente de fala e detentor de 
conhecimento e a recepção do conhecimento por alunos homens. Desse modo, procura-se compreender 
como a construção sociocultural sobre a identidade da mulher no campo tecnológico e acadêmico podem 
interferir na relação de compartilhamento de conhecimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Analisando o contexto de inserção e omissão de mulheres na produção científica e 
na área de tecnologia, assim como sua presença no âmbito acadêmico na área de 
tecnologia, algumas questões emergem como a busca pela compreensão de como se 
desenvolve a figura da professora universitária de tecnologia; como é estar em posse de 
conhecimento em uma área majoritariamente de atuação masculina e; como ser 
reconhecida como autoridade pelas partes. Ao analisar o panorama histórico-cultural da 
mulher na ciência e na tecnologia, procura-se estabelecer as vias de seu 
encaminhamento e desenvolvimento para o conhecimento científico e sua presença no 
âmbito acadêmico. Procura-se compreender a mulher no campo acadêmico não só como 
produtora de conhecimento, mas como figura de autoridade, detentora do conhecimento e 
interlocutora.  

Para compreender como as relações de gênero podem interferir no 
compartilhamento de conhecimento na área de tecnologia no âmbito acadêmico entre 
docentes mulheres e estudantes homens, procura-se analisar de que modo se constroem 
os estereótipos de gênero e como eles influenciam o desenvolvimento educacional e 
profissional do indivíduo. A partir das demandas sociais precoces para a adequação 
social dos gêneros em diferentes âmbitos como família ecomportamentoinfluenciam  
diretamente com a escolha profissional futura, tanto no meio socialr quanto no meio 
acadêmico, imputa-se ao gênero feminino personalidades voltadas aos âmbitos familiar e 
privado. As representatividades midiáticas, didáticas e sociais transparecem as 
inteligências consideradas masculinas e femininas, a primeira voltada para o racional, 
enquanto a segunda para o emocional (ANDRADE, BARROS, 2009).  

Ainda na infância existe um distanciamento das meninas, no período escolar, das 
disciplinas de exatas, consideradas difíceis, assim como as brincadeiras, que geralmente, 
não incentivam um raciocínio lógico e prático nas áreas científicas, criando um 
distanciamento das carreiras ligadas as C&Ts (SAAVEDRA, 2009). Percebe-se que as  
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cobranças, desde a infância, nos meios sociais familiares ou externos, em relação ao 
gênero constroem a imagem de futuro do que é permitido ou adequado a uma mulher. E 
as mulheres que atuam na área científica enfrentam os preconceitos existentes devido 
aos estereótipos construídos historicamente e socialmente no meio da ciência e do 
mundo do trabalho, nas relações espaciais e de hierarquia (LOUREIRO, CARDOSO, 
2008). 

A ciência foi construída dentro dos códigos de valores masculinos, e compartilhada 
nos meios de sociabilidade deles, o que legitimou a ideia da incapacidade de produção 
científica realizada por mulheres. A interação com espaços de produção de conhecimento 
como bibliotecas e universidades eram restritos, enquanto a presença masculina era 
predominante ou até absoluta. Os valores da ciência se tornaram então parâmetros 
comportamentais ditos pertencentes aos homens: racionalidade e objetividade. A priori, o 
conhecimento atribuído à mulher não era considerado científico, sendo a emoção, seus 
comportamentos e atitudes não considerados racionais definem suas habilidades 
intelectuais. As mulheres eram vistas como pertencentes à classe do emocional e do 
subjetivo incapazes de se desvencilhar desses valores para produzir conhecimento 
objetivo. As relações de trabalho e o mercado também dificultaram a presença da mulher 
na ciência e nos espaços públicos, cabendo a elas o trabalho doméstico, o cuidado da 
casa e dos filhos, desviando sua presença dos espaços de produção e de conhecimento 
(CARVALHO, CASAGRANDE, 2011). 

A inserção tardia da mulher no campo da ciência e na aceitação no campo 
acadêmico são fatores que acarretam a pouca divulgação de suas contribuições 
científicas. No Brasil, apenas no século XIX foi permitida a presença de meninas nas 
escolas para uma formação específica; nesse caso, a escola normalista que levava ao 
magistério. Havia embates acerca da mulher como educadora, pela imagem de fragilidade 
e inteligência inferior.  No entanto, essa ideia contrapunha o argumento de que como 
mulheres e mães era-lhes natural o ato de educar e que o magistério seria considerado 
um prolongamento da maternidade (LOURO, 2002). 
 Essa cultura se estabeleceu e pode ser observada nas universidades, onde a 
presença de mulheres é maior em cursos que tem alguma relação com o antigo ambiente 
doméstico, sendo uma presença maciça nas áreas de enfermagem, pedagogia e 
psicologia, por exemplo. Já na área de tecnologia elas não representam nem metade dos 
alunos e pesquisadores na área.  Até o momento, com dados levantados em artigos sobre 
mulheres e ciência, se encontra um resultado discrepante da realidade da pesquisa no 
Brasil entre homens e mulheres. Em dados levantados no CNPQ, nas últimas 2 décadas, 
se tem a presença igual ou maior de mulheres como bolsistas CNPQ. A diferença maior 
está em área de atuação e em nível de pesquisa. Ciência e Técnoliga (C&T’s) e ciências 
da terra são marcadas pela presença masculina, enquanto humanas, saúde e biológicas 
são de predominância feminina. Já bolsas de produtividade em pesquisa, 
independentemente de área, são maiores entre os homens (LIMA, BRAGA, TAVARES, 
2011). 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, de análise descritiva e do tipo 
exploratória. Para atender ao seu objetivo serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, 
direcionadas a mulheres componentes do corpo docente dos cursos universitários de 
tecnologia da informação e a alunos do gênero masculino do respectivo lugar. A partir 
desse questionário, será analisado como se estabelece as relações de compartilhamento 
de conhecimento, partindo das análises da construção dos estereótipos de gênero ao 
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longo da história da ciência para entender as suas possíveis implicações ainda nos dias 
de hoje. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Com a realização desta pesquisa espera-se analisar as relações de 

compartilhamento de conhecimento, dentro da área de Tecnologia da Informação no 
âmbito acadêmico, entre docentes mulheres e os discentes dos cursos. Procura-se 
compreender quais os desafios encontrados por docentes mulheres dentro do âmbito 
acadêmico, analisando o fenômeno de desenvolvimento da mulher cientista e professora 
atrelado à construção sociocultural da mulher na sociedade e seus espaços de agência a 
partir da recepção do conhecimento por homens. 

No âmbito científico, tecnológico e nos ambientes acadêmicos se torna essencial 
entender como as relações de gênero interferem para o compartilhamento do 
conhecimento, analisando se há um fator de julgamento quanto ao conhecimento da 
mulher e embate ao seu lugar de fala e autoridade, bem como a percepção acerca de 
possíveis reflexos posteriores de exclusão no mercado de trabalho. 
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