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Marcia está reconectando os cabos que ligam televisão, internet, som, aparelho de DVD na 
casa de sua mãe. Chovera na noite anterior e por hábito a senhora de mais de oitenta anos 
desconectava tudo da eletricidade. Enquanto organiza e reconecta tudo, a mãe nervosa diz: “
minha filha pára, você pode se machucar. Chama um homem para fazer esta tarefa.”  Marcia 
é doutora em física e desde criança está acostumada a manusear equipamentos. No 
entanto, ainda hoje sua mãe pensa que equipamentos são coisas de homem.

E não é só a mãe de Márcia que pensa assim! Aline que é colega de Márcia, doutora em 
Energia Solar Fotovoltaica, palestra sobre o seu trabalho com células solares bifaciais de 
silício em um congresso europeu. Para este trabalho ela simulou, dimensionou e 
desenvolveu células solares com um processo de baixo custo e alta eficiência, e com isso 
trabalhou com equipamentos e químicos diversos. Ao sair da palestra vai visitar a feira do 
congresso, e ao perguntar qual era o modelo de um forno de difusão, o vendedor diz 
“...menina, este forno não assa pão. Esse aqui faz células solares industriais. ” No entanto, 
Aline estava no congresso justamente para mostrar para as empresas processos mais 
eficientes de produção de células solares com fornos de alta eficiência.

O imaginário social de que homens são muito melhores em tecnologias do que as mulheres 
já na infância. Um estudo com crianças de cinco a sete anos que mostra que meninos e 
meninas aos cinco anos enchergam inteligência como uma qualidade neutra em termos de 
gênero. Mas, a os sete anos as crianças já qualificam os homens como inteligentes e as 
mulheres como esforçadas [1]. Esta construção social tem levado mulheres a preferir 
carreiras menos tecnológicas e hoje são os homens que definem produtos de natureza 
tecnológica [2].

Uma consequência deste distanciamento entre mulheres e tecnologia é que hoje o Brasil tem
cerca de 30% de mulheres como estudantes de engenharia e que estes números vêm 
aumentando, mas a um ritmo muito lento [3]. O mais dramático é que este percentual diminui
ainda mais quando se sobe na carreira acadêmica. Engenheiras são somente cerca de 20% 
das pesquisadoras com bolsa de produtividade em pesquisa, 12% das pesquisadoras no 
topo da carreira e 3% na Academia Brasileira de Ciências [4].

O setor  de energia solar  fotovoltaica teve crescimento recorde em 2021 no Brasil  [5]  e,
segundo  o  Plano  Decenal  de  Expansão  de  Energia  2030  da  Empresa  de  Pesquisa
Energética [6], as perspectivas são de que a capacidade instalada triplique nos próximos 10
anos. Além disso, a energia solar representa 90,4% da geração distribuída [7] no Brasil, o
que evidencia o recente aumento das oportunidades de trabalho no setor e a perspectiva de
ampliação nos próximos anos. Porém, a participação das mulheres no setor de energia solar
no Brasil não cresce na mesma proporção do mercado de tecnologia fotovoltaica, aliás, há
uma tendência de queda da participação feminina [8]. Este fato pode ser justificado pelo
preenchimento majoritário por homens, dos novos postos do mercado de trabalho. Por outro
lado,  segundo a Agência Internacional  de Energias Renováveis (International  Renewable
Energy Agency -  IRENA),  existe  um aumento do interesse das mulheres pelas  energias
renováveis e suas aplicações, e o setor emprega mais mulheres que o setor de energia não-



renovável. Para citar um exemplo, somente 22 % dos profissionais que atuam na indústria do
petróleo e gás são mulheres [9].

As mudanças climáticas impõe uma transformação urgente na matriz energética mundial. A 
decisão de como direcionar e implementar estas mudanças envolve desenvolvimento 
científico, tecnológico e de gestão. No Brasil as mulheres não chegam a 20% dos cientistas 
na área e somam apenas 13% nos setores de gestão de energia [4]. A falta de diversidade 
na criação de novas tecnologias energéticas e na sua implementação levam a 
consequências muito sérias.

Nos últimos anos, o Brasil negou os impactos ambientais e a série de retrocessos nas 
políticas de direitos. Na pandemia, são as populações historicamente empobrecidas e 
marginalizadas as que mais sofrem as consequências desses fenômenos [10]. Logo, a 
discussão sobre os impactos da pandemia e das mudanças climáticas não pode estar 
dissociada das relações sociais constituídas na sociedade brasileira, como o machismo e a 
discriminação do gênero/entre gêneros. Se faz necessário, para formar cidadãos 
conscientes, assumir o compromisso de levar estes saberes com a finalidade de desenvolver
uma percepção correta dos problemas e de fomentar atitudes e comportamentos favoráveis 
para construir um desenvolvimento sustentável [11].

Este problema vai além de seu impacto na criação de instrumentos e na tomada de decisões 
de alto nível. O distanciamento das mulheres da tecnologia as alija da implementação das 
políticas energéticas nas comunidades e na sua sustentabilidade. Há alguns anos um projeto
ligado ao programa Minha Casa, Minha Vida, instalou energia solar nas residências 
financiadas pelo programa. Em uma destas comunidades em Juazeiro o treinamento sobre a 
relevância do uso de renováveis foi dado por engenheiros homens a somente a 10% de 
população em sua maioria homens. Cabe ressaltar que o programa financia residências 
prioritariamente para mulheres como chefes de família. Como consequência a liderança 
desta comunidade hoje nutrem desconfiança desta tecnologia, acreditando inclusive que 
pode causar malefícios à saúde [4]. 

A diversificação da matriz energética assim como a diversificação de gênero mostra-se como
soluções efetivas para resolver os principais desafios destas áreas, pois contemplam a união
de estratégias dedicadas a construção de um crescimento único [12]. O Brasil demorou a 
“deixar” a visão monoenergética quando comparado aos demais países devido a abundância
hídrica que o mesmo possui. No entanto, devido ao apagão de 2001 teve que adotar uma 
nova postura, e com isso temos hoje a energia eólica já estabelecida e a energia solar 
fotovoltaica crescendo exponencialmente.

Um país que se pretende protagonista neste novo momento de sustentabilidade precisa 
integrar homens e mulheres na condução de todos os seus problemas, inclusive os de 
natureza tecnológica. A educação precisa mostrar que tecnologia também é coisa de menina 
e, com isso, atrair talentos femininos para responder à demanda de soluções para um 
desenvolvimento democrático, eficiente e sustentável para o Brasil.
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