
Mariane Rodrigues Cortes

MULHER NA CIÊNCIA:
“Ciência também é coisa de mulher!"

Niterói

2018



Mariane Rodrigues Cortes

MULHER NA CIÊNCIA:
“Ciência também é coisa de mulher!"

Monografia apresentada ao curso de Li-
cenciatura em Física da Universidade Fe-
deral Fluminense, como requisito parcial
para a obtenção do Título de licenciado.

Orientador:

Profª. Drª. Claudette Elísea Cordeiro

Niterói

2018





Scanned by CamScanner



“O homem é definido como ser humano e a mulher é definida como fêmea.

Quando ela comporta-se como um ser humano ela é acusada de imitar o macho.”

(Simone De Beauvoir)
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo contar histórias de mulheres que contribuí-

ram para a evolução das ciências, enfatizando a presença das mesmas no cenário

científico da física, enfrentando a barreira do machismo. Handelsman [1] afirmou

que o fato de muitas mulheres não almejarem a carreira científica não estaria re-

lacionado a uma habilidade inata apenas dos homens nessa área, como se pensava

no passado. Ao contrário, afirmou que isso se deve ao fato das mulheres não se-

rem motivadas a seguirem essa carreira, além de faltarem modelos femininos que

as motivem. Com vista nisso, este trabalho temos como proposta de material didá-

tico fazer uso das redes sociais como Facebook e Youtube para contar as histórias

de cientistas mulheres que contribuíram muito para a evolução da física nos pano-

ramas mundial e nacional, que não tiveram seu trabalho reconhecido, trazer mais

informações ao leitor a respeito da presença de mulheres que atuaram em uma

época em que a única educação que lhes era oferecida era aquela para se torna-

rem uma boa dona de casa. Aquelas que eram mais instruídas eram incentivadas

a escolher profissões ligadas as ciências humanas e biológicas como: Professoras

das séries iniciais ou Enfermeiras. E ainda, mostrar as barreiras e problemáticas

encontradas por essas mulheres em seu dia a dia e em suas carreiras por terem

escolhido a carreira acadêmica na área de ciências exatas e da terra. Enfrentando

todas as dificuldades, elas mostraram coragem e deixaram suas contribuições para

o crescimento da ciência.

Palavras-chave:Gênero e ciência, mulher na ciência, Pioneiras da física, con-

tando histórias, produção intelectual.
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Abstract

The present work aims to tell stories of women who contributed to the evolution

of the sciences, emphasizing their presence in the scientific scenario of physics,

facing the barrier of machismo. Handelsman [1] argued that the fact that many

women did not pursue a scientific career would not be related to an innate ability

only of men in this area, as previously thought. On the contrary, she said that

this is due to the fact that women are not motivated to follow this career, besides

lacking female models that motivate them. With this in view, this work we have

as a proposal of didactic material make use of social networks like Facebook and

Youtube to tell the stories of female scientists who contributed much to the evolu-

tion of physics in the world and national panoramas, that did not have their work

recognized, to bring more information to the reader about the presence of women

who acted at a time when the only education offered them was to become a good

housewife. Those who were more educated were encouraged to choose professi-

ons linked to the human and biological sciences such as: Professors of the early

grades or Nurses. Also, show the barriers and problems encountered by these wo-

men in their daily lives and in their careers for having chosen the academic career

in the area of exact sciences and earth. Facing all the difficulties, they showed

courage and left their contributions to the growth of science.

Keywords: Gender and science, woman in science, Pioneers of physics, telling

stories, intellectual production.
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Capítulo 1

Introdução

A participação das mulheres na construção do pensamento científico é tão an-

tiga quanto o princípio da ciência. Historiadores interessados em estudos sobre

gênero e ciência trouxeram à tona as contribuições e realizações científicas femi-

ninas, as barreiras por elas enfrentadas e as estratégias implementadas para que

seus trabalhos fossem revisados e publicados em grandes periódicos científicos,

como usarem pseudônimo ou seu cônjuge assumir a autoria. O estudo histórico,

crítico e sociológico dessas questões tornou-se uma disciplina acadêmica própria.

Em várias civilizações antigas, houve participação ativa das mulheres no campo

da medicina, antes da mesma ser institucionalizada. Na Grécia antiga, o estudo

da filosofia natural era aberto às mulheres. Além disso, sabe-se da contribuição

feminina para a protociência da alquimia no I ou II séculos d.C. Durante a Idade

Média, os conventos foram um importante lugar de educação para as mulheres,

e algumas dessas comunidades forneceram oportunidades para que as mulheres

contribuíssem para a pesquisa acadêmica. Enquanto o século XI viu o surgimento

das primeiras universidades, as mulheres foram, na maior parte, excluídas da edu-

cação universitária principalmente em cursos da área de ciências exatas e da terra.

A atitude em relação à educação das mulheres na área médica na Itália parece

1



ter sido mais liberal do que em outros lugares. A primeira mulher a ganhar uma

cadeira universitária em um campo científico de estudos foi a cientista italiana do

século XVIII, Laura Bassi [31].

Apesar da imposição de papéis de gênero no século XVIII, as mulheres prota-

gonizaram grandes avanços na ciência. Durante o século XIX, as mulheres foram

excluídas da maior parte da educação científica formal, mas começaram a ser ad-

mitidas nas sociedades eruditas durante o mesmo período. No final do século

XIX, a ascensão da faculdade de mulheres proporcionou empregos para mulheres

cientistas e oportunidades de educação.

A seguir apresenta-se a estrutura da monografia por capítulo, discorrendo bre-

vemente sobre o que se propõe discutir, detalhar e investigar ao longo desta pes-

quisa:

• O capítulo 2 examina discussões sobre estudo de gênero e ciência, trazendo

à luz estudos sobre os aspectos culturais e biológicos relacionando à “capa-

cidade "associada a cada gênero. E também trazemos a discussão sobre os

estereótipos de cientistas presentes nas mídias que não são representativos.

• No capítulo 3 trazemos biografias não “romantizadas"de mulheres brilhan-

tes que contribuíram muito para o desenvolvimento da ciência, mostrando

as barreiras que enfrentaram ao longo de suas vidas tanto no âmbito profis-

sional quanto pessoal. Também falamos de suas conquistas que em muitos

casos só foram reconhecidas após suas mortes.

• No capítulo 4 temos biografias das mulheres pioneiras na física brasileira,

que abriram caminho para muitas outras.

• O capítulo 5 nos trás um panorama atual das mulheres na ciência no Brasil

principalmente no nível superior, usando dados disponibilizados pela plata-

forma lattes do Cnpq.
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• No capítulo 6 temos nossa proposta de material didático com carácter di-

vulgativo das histórias e conquistas das pioneiras.
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Capítulo 2

Gênero e Ciência

2.1 Origens dos problemas: Aspectos culturais ver-

sus diferenças biológicas

O conceito de gênero denota uma diferenciação e na lógica ocidental tradicio-

nal funciona como uma divisão binária, que se divide em dois opostos: Masculino

x Feminino, Macho x Fêmea ou Homem x Mulher. E com este ponto de vista

vem uma “bagagem"na qual engessa as habilidades e aptidões do ser humano de

acordo com as características biológicas que o enquadra como um indivíduo do

sexo masculino ou feminino.

Quando se questiona a participação da mulher na ciência e tecnologia (C&T)

e principalmente nas ciências exatas e da terra há duas perspectivas diferentes

propostas para explicar as causas da representação desproporcional de mulheres

em C&T. Uma delas atribui o problema às diferenças biológicas entre os dois se-

xos [32]. O argumento mais comum em favor desta teoria é que a preferência

da menina pela boneca e do menino pela bola estar ligado à exposição hormonal

do feto ainda no útero da mãe. O neuropediatra José Salomão Schwartzman em
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outubro 2012 afirmou, em uma entrevista com Drauzio Varella, que estudos mais

recentes revelam que essas diferenças entre os sexos começaram a ser estabele-

cidas pela ação dos hormônios sexuais ainda dentro do útero materno. Não é só

por fatores puramente culturais que a menina prefere as bonecas e os meninos, a

bola e os carrinhos. Uma força biológica dentro deles orienta essas escolhas [33].

Comparadas com os meninos, as meninas nascem com uma diferença de matu-

ração cerebral de quatro semanas. Se lembrarmos que a gestação normal é de

quarenta semanas, quatro semanas correspondem a 10% a mais no desenvolvi-

mento desse processo de maturação e com isso as meninas estão mais preparadas

para algumas atividades biológicas que os meninos. Por exemplo, nas meninas

a parte do cérebro destinada às habilidades linguísticas, o hemisfério esquerdo,

desde os seis meses de idade já mostra que há mais atividade elétrica quando es-

cutam sons lingüísticos, quando começam a falar articulam melhor as palavras,

criam frases mais longas e complexas, falam mais e com maior fluidez.

Essa teoria afirma que essa diferença biológica, devida à exposição hormonal,

daria à mulher uma maior habilidade verbal do que aos homens. Em contrapartida,

o homem teria inteligência espacial maior que a mulher. E somando a isso os

estímulos sociais, muito se pode entender das aptidões e escolhas profissionais de

ambos os sexos.

Uma segunda perspectiva propõe que os aspectos culturais e seus processos

de socialização de gênero, no qual definem o que é “coisa de menino"e o que é

“coisa de menina". Com isso a posição da mulher foi resumida ao Marianismo

[34], que consiste num comportamento social glorificando a maternidade como

o principal papel social da mulher e defende a obrigação desta em atuar como

guardiã dos valores morais da família, sempre disposta ao auto-sacrifício na defesa

da integridade familiar. O Marianismo complementa perfeitamente o machismo,

estimulando a divisão das funções sociais entre os dois sexos de modo que aos
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homens cabem as atividades públicas e de produção de riquezas e às mulheres

cabem as atividades privadas e de procriação. As mulheres latino-americanas têm

uma longa história de uso deste estereótipo cultural na obtenção de interesses

sociais. Segundo Simone de Beauvoir não nascemos mulheres, mas nos tornamos

mulheres ao aprendermos comportamentos, formas de pensar e de agir em função

de nosso gênero.

Quando Simone de Beauvoir nos diz que nos tornamos mulheres, ela fala de

um processo que é moldado por uma violência oculta. Uma violência que se

apresenta sob a forma de mitificação do “universo feminino”, da “feminilidade”

e do “maternal” que anda de mãos dadas ao Marianismo. Uma violência que se

esconde sob palavras bonitas como “altruísmo”, “generosidade”, “sinceridade”,

“dedicação”, “docilidade”, “passividade” e tantas outras, ao mesmo tempo que

escondem, naturalizam a violência contra a mulher. Uma violência que aprisiona

a mulher na condição de “carinhosa”, “amorosa” e “sexo frágil”.

Assim para tornar-se homem ou mulher é preciso submeter-se a um processo

que chamamos de socialização de gênero, baseada nas expectativas que a cultura

de uma sociedade tem em relação a cada sexo.

2.2 Um problema que vai além das fronteiras geo-

gráficas

As barreiras enfrentadas pelas mulheres são explicadas por dois mecanismos:

a segregação horizontal e a segregação vertical. Através da atuação e da influên-

cia da educação e da família, a segregação horizontal leva as mulheres a fazerem

escolhas, exercerem atividades e determinarem estratégias de vida diferentes dos

homens, incluindo a escolha de carreiras. O segundo tipo de segregação, chamada

de segregação vertical, inclui um mecanismo social conhecido como “teto de vi-
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dro", que faz com que as mulheres não progridam em seus ambientes de trabalho e

mantenham posições mais subordinadas do que os homens, inclusive nas carreiras

de C&T [35].

Mas ao longo dos últimos anos temos evidenciado em muitos países a projeção

da mulher no mercado de trabalho, na ciência, na política, na economia e em tantos

outros campos. A atuação da mulher em ambientes onde a presença do homem é

notadamente predominante, como nas ciências exatas e da terra, tem aberto espaço

para discussões e para a emergência de estudos abordando as relações de gênero.

Na ciência, o aumento da participação feminina nos últimos 30 anos, pelo

menos em termos de dados agregados, é uma realidade na maioria dos países,

com destaque para a América Latina. As disparidades entre gêneros em termos de

acesso à educação diminuíram sensivelmente na maioria dos países das Américas.

As mulheres têm conseguido melhores resultados que os homens neste aspecto.

Na educação primária (corresponde ao ensino fundamental I) , por exemplo, as

taxas de matrícula são similares para meninos e meninas na maioria dos países,

sendo maiores para mulheres do que para os homens em alguns deles. Mas quando

chega na educação secundária (correspondente aos nossos Ensino Fundamental II

e Ensino Médio), a evasão de ambos os sexos é grande em classes sociais mais

baixas, por diversas razões, entre as quais, gravidez precoce na adolescência e

trabalho para complementar a renda da família. Entre os matriculados na educação

superior a participação dos gêneros é, no conjunto, equilibrada na região, talvez

até mesmo mais favorável para as mulheres em países como Argentina, Uruguai

e Brasil quando olhamos a média geral, sem discriminação por área.

A proporção entre gêneros é mais ou menos equilibrada entre estudantes no

nível de Mestrado: as mulheres já representavam 50% deste contingente no Brasil

e 41% no México em meados dos anos 90. No mesmo período os cursos de

doutorado brasileiros tinham 46% de estudantes mulheres e, na Argentina, entre
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os que obtiveram título de doutor na Universidade de Buenos Aires, nos anos de

1996 a 1999, 55% eram mulheres [36]. Apesar deste quadro favorável, uma vez

dentro da academia a progressão das mulheres parece ser mais difícil, mais lenta e

muito menos visível do que a dos homens. Isso se reflete na baixa participação de

mulheres em postos de “poder” nas universidades e institutos de pesquisa, assim

como nos processos decisórios relativos à ciência. Por essa razão, os estudos

sobre Ciência e Gênero têm procurado identificar quais as razões que explicam,

historicamente, a baixa visibilidade das mulheres no contexto acadêmico. Tais

razões, como se argumenta aqui, são fundamentalmente de caráter social.

2.3 Barreiras invisíveis

Para compreendermos a importância da mulher hoje é preciso ter uma mínima

visão da história da mulher no decorrer da história humana. A função de repro-

dutora da espécie, que cabe à mulher, favoreceu a sua subordinação ao homem.

A mulher era considerada mais frágil e incapaz para assumir a direção e chefia

do grupo familiar. O homem, associado à ideia de autoridade devido a sua força

física e poder de mando, assumiu o poder dentro da sociedade. Assim, surgiram

as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe de família.

E no campo científico não foi diferente; historicamente, o meio científico foi

apropriado pelos homens, que assim passaram a exercer a prática científica com

exclusividade masculina. O mundo científico foi então construído sob regras e

códigos androcêntricos cujas características são principalmente a objetividade e

a racionalidade, características estas, que, não se encaixavam nas características

consideradas femininas pela sociedade da época, ao longo dos séculos XVI-XVII.

Na Ciência moderna (séculos XVII até XIX) o conhecimento tradicional fe-

minino foi deixado para trás, temos exemplos em diversas profissões onde isso
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aconteceu claramente como no caso da Medicina, que havia sido praticada infor-

malmente pelas mulheres curandeiras, parteiras ou freiras nos conventos; e muitas

dessas mulheres que exerciam essa prática eram tidas como bruxas e muitas fo-

ram perseguidas e torturadas pela igreja até confessar que eram “bruxas"e assim

assassinadas. A partir do século XIII a prática da Medicina foi institucionalizada

e com isso vieram algumas mudanças reveladoras como no caso da Obstetrícia,

pois deixou de ser uma atividade exclusiva das mulheres para se tornar uma prática

médica e masculina. A partir de então, os homens passaram a ocupar o espaço fe-

minino, introduzindo por exemplo, o uso de fórceps, a cesariana e outras técnicas

reprodutivas [37].

O menor acesso das mulheres na esfera científica foi mapeado de duas formas,

que segundo Harding (1996) se combinam para garantir a perpetuação da situa-

ção. A horizontal ou territorial, que trata da divisão de áreas do conhecimento

caracterizadas em femininas ou masculinas nas ciências. Na forma horizontal é

maior o número de mulheres em áreas concebidas como de menor prestígio. A

forma vertical ou hierárquica, que se refere à exclusão das mulheres do topo da

carreira científica, fenômeno também chamado de “teto de vidro”. Na forma ver-

tical, o “teto de vidro” é utilizado como metáfora ao se referir à invisibilidade das

barreiras que dificultam e impedem a ascensão das mulheres na carreira.

No Brasil, quando olhamos para o histórico de presidentes ou dirigentes das

principais agências de fomento à pesquisa e associações científicas vemos um re-

flexo do “teto de vidro”. Desde quando foi fundada a Sociedade Brasileira para

o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948, apenas 38 anos depois teve a primeira

mulher como presidente, Carolina Bori, que ocupou o cargo de 1987-1989, 10

anos depois a SBPC teve a segunda mulher presidente, Glaci Zancan que presi-

diu de 1999-2003 (dois mandatos), a terceira presidente foi Helena B. Nader que

ocupou o cargo por 3 mandatos consecutivos de 2011-2017 [38]. A Coordenação
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de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desde sua fundação

em 1952 teve duas mulheres como dirigente sendo que Eunice Ribeiro Durham

ocupou este cargo três vezes. Já a Sociedade Brasileira de Física (SBF) nunca teve

uma mulher como presidente.

Os estudiosos de gênero chamam de “teto de vidro” : um bloqueio invisível

que as mulheres não conseguem quebrar para chegar ao topo. “As mulheres vão

sumindo ao longo da carreira. É como se houvesse um vazamento de mulheres

pelo caminho”, diz Marcia Barbosa [39]. Para a especialista, é preciso ter políticas

que entendam e trabalhem o fenômeno.

2.4 Estereótipos de cientistas presentes na mídia

Em filmes e séries de ficção científica é muito comum haver cientistas e com

isso criam-se alguns estereótipos que têm se repetido à exaustão. A pesquisa-

dora Eva Flicker, do Instituto de Sociologia, da Universidade de Viena, em seu

estudo intitulado Between brains and breasts—women scientists in fiction film: on

the marginalization and sexualization of scientific competence [40], publicado em

2003, mas que se mantem muito atual pois pouco se mudou e na qual listou os 6

estereótipos de cientistas presentes na mídia, que passamos a destacar:

• Cientista Solteirona: Essa é aquela cientista casada com o trabalho. No

desenrolar da trama fica claro a competência da personagem, mas no que

diz respeito ao que a sociedade espera de mulher a mesma peca em algu-

mas coisas. Normalmente tem o look de uma “CDF", de óculos, roupas

desleixadas, largadas, e muitas vez fora de moda. Todas as característi-

cas tidos como pertencentes ao mundo femininos a personagem não tem,

enquanto ela se dedica integralmente ao trabalho de maneira muitas vez ob-

sessiva. Mas em algum momento sua “feminilidade” será restaurada, pois

10



um homem aparecerá para salvá-la dessa vida cafona e solitária, então ela

se transformará em uma atraente e sensual mulher. A mensagem que esta

presente nesse estereótipo é que inteligência e beleza são excludentes. Não

se pode ter os dois. Este estereótipo é vendido e pregado dentro da vida

acadêmica. Um exemplo é a pesquisadora Diane Farrow, interpretada pela

atriz Sandra Bullock no filme Poção do Amor Nº 9 (Figura 2.1).

Figura 2.1: Diane Farrow uma solteirona desajeitada em busca do amor verda-
deiro [2].

• Cientista Macho: Ela pode ser facilmente confundida com sendo um dos

caras. Características que normalmente são associados a um personagem

masculino, como se vestir de forma desleixada, usa o linguajar chulo mui-

tas vezes, bebe, fuma, tem uma vida pouco saudável, é workaholic. O que

acontece muitas vezes é que repetem um personagem masculino, mas colo-

cam uma mulher no papel “para ficar em igualdade aos caras". Este estereó-

tipo perpetua a ideia de que mulher é incompatível com ciência e que apenas

uma mulher com características associadas ao homem pode conquistar es-

paço na ciência. Este tipo de personagem costuma ser uma mulher mais

velha, sem muito apelo com o público. Ela prefere conviver com seus ob-

jetos de estudo do que com humanos. A personagem fictícia Dra. Leslie

Winkle (Figura 2.2), interpretada pela atriz Sara Gilbert, da serie The Big

Bang Theory e a Happy Quinn personagem interpretada pela atriz Jadyn
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Wong, na serie Scorpion são exemplos deste estereótipo.

Figura 2.2: Dra. Leslie Winkle, personagem fictícia da serie norte americana The
Big Bang Theory [3].

• Cientista Ingênua:Ela é aventureira, curiosa, ultra especialista em sua área,

bonita e atlética, que se joga de cabeça no trabalho, sem pensar nas con-

sequências. Apenas a audiência e seu namorado, que parte em seu encalço,

sabem do risco que ela está correndo. A cientista ingênua não tem lá muita

relevância para o enredo em si além de trazer a carga dramática e, mui-

tas vezes, de ação da história. Suas emoções e sua ingenuidade a colocam

em dificuldades no enredo, o que faz com que seu intrépido namorado saia

em seu resgate. Ela não acredita que as coisas são tão ruins assim, mesmo

quando a trama passa em um ambiente de risco visível. Ela pode dar al-

guma informação científica para a audiência aqui e ali, mas não passa disso.

A Dra. Sarah Harding, de O Mundo Perdido: Jurassic Park é um exemplo

claro do estereótipo.

• Cientista maligna: Bonita, sensual, inteligente acima da média, jovem de-

mais para sua formação especialista, esta cientista colabora com o herói em

sua busca, fazendo tudo pela ciência. Nem mesmo o mais sério dos homens

deixaria de se encantar por sua sedução. No fim, descobrimos que ela cola-
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bora com o inimigo, é facilmente corrompida, sendo extremamente egoísta

e narcisista, deixando óbvio que nada se colocará entre ela e sua busca. Este

é o estereótipo que ilustra o medo de parte do público com a ciência. De

que pessoas inescrupulosas estarão sempre por trás de buscas e descobertas

para seu uso indiscriminado. Com uma certa frequência este tipo de perso-

nagem vem sendo explorado pela mídia e quando colocam uma mulher no

papel apenas reforça os dois estereótipos. A Dra. Elza Schneider, a histori-

adora que engana Dr. Jones pai e filho (Indiana Jones e a Última Cruzada)

e a Drª. Green, também conhecida como a Víbora (The Wolverine) são a

personificação do estereótipo.

• Cientista assistente: Ela tem a competência necessária para ser a chefe do

laboratório ou da equipe envolvida na trama, porém seu personagem está an-

corado no relacionamento que tem com o personagem masculino. Ela pode

ser filha, namorada, esposa e mesmo tendo a mesma formação, fica claro

que o papel dominante do enredo é do cientista homem. Ele terá aquelas

características associadas a um cientista de forma maximizada: nervoso, in-

trovertido, extremamente inteligente e que deixa com ela a parte social. A

personagem feminina terá toda a parte social da história, bem como emoci-

onal. Seu perfil depende do personagem masculino, que é o protagonista.

Seu papel é de ser a ponte dele com o restante da sociedade e outros perso-

nagens. A Dra. Ellie Sattler (Figura 2.3), em Jurassic Park, por exemplo:

ela acaba retratada como a cientista assistente, casada com o paleontólogo

estrela da história.

• Cientista solitária: Este talvez seja o estereótipo mais repetido na ficção

em geral. É uma cientista ultra competente, que se sobressai entre os cole-

gas, talvez até a mais qualificada de sua área. É emancipada, independente,
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Figura 2.3: Dra. Ellie Sattler é uma personagem fictícia criada por Michael Cri-
chton e interpretada pela atriz Laura Dern [4].

tem atributos femininos, é curiosa, modesta, íntegra, com opiniões e posi-

cionamentos fortes, dos quais não abre mão. Normalmente é muito jovem

para ter tanta qualificação atribuída. Vida pessoal e carreira não são ex-

cludentes, desde que ela mantenha o foco em seus objetivos científicos, às

vezes abrindo mão da vida pessoal. Porém, sempre fica claro na trama que

falta algo ainda da vida desta cientista. Na série de televisão norte ame-

ricana, The Flash, a Dra. Caitlin Snow (Figura 2.4) é uma cientista dos

Laboratórios S.T.A.R. que se encaixa perfeitamente neste perfil.

Figura 2.4: A atriz Danielle Panabaker dá vida a personagem Caitlin Snow na
série The Flash [5].

Com a exploração desses estereótipos de cientistas, a ficção tende a perpetuar
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mitos e boatos sobre ciência ao representar cientistas desta maneira. Muitas vezes

assim fugindo da realidade e com isso não se torna atrativo para as meninas que

assistem ficção científica, ao não se sentirem representadas por personagens com

um perfil inalcançável fora das telinhas.
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Capítulo 3

As contribuições científicas vindas

dos porões e sótãos

A contribuição feminina para a ciência começa muito antes de existir o Dia

internacional da Mulher e dos movimentos de revolução feminista. Listamos aqui

mulheres que deixaram sua marca na evolução da ciência muitas vezes de forma

improvisada em lugares insalubres. Muitas das cientistas que vamos relatar um

pouco de sua história neste capítulo tem alguns elementos em comum em suas

histórias que ainda são muito atuais e pauta do movimento feminista, como falta

de reconhecimento de seu trabalho e remuneração incompatível com seu nível de

formação. E muitas delas conseguiram desenvolver ciência porque tiveram apoio

de seus companheiros, pais ou irmãos, que estavam no meio científico, apoiaram

e proporcionaram a oportunidade de exercer sua profissão em um tempo que a

sociedade esperava apenas que a mulher encontrasse um bom esposo, cuidasse

da família e da casa. E para as que ousassem voar mais alto seriam professoras,

secretárias ou enfermeiras.
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3.1 Hipátia (Alexandria A.D. 370-415)

A vida da filósofa Hipátia é retratada em diversos meios de comunicação vir-

tual. Todavia, os conteúdos são bastante semelhante neste sentido, optamos por

balizar a elaboração de sua história nas referencias [41], [42] e [43].

Figura 3.1: Foto de Hipátia –Gravura de Elbert Hubbard, 1908 [6].

Hipátia viveu entre 370-415 Anno domini (a.d.), não se tem a
data exata do seu nascimento pois muitos registro de sua história se
perdeu ao longo dos anos. O pai de Hipátia, Téon de Alexandria ,
foi um renomado filósofo, astrônomo, matemático, autor de diversas
obras e professor em Alexandria. Já sobre a mulher que deu a luz
Hipátia não foi encontrado registro de seu nome.

Teón criou sua filha em um ambiente de ideias, filosofia e incentivou-
lhe a seguir seus passos. Hipátia tinha uma forte ligação com o pai,
que lhe transmitiu, além de conhecimentos, a forte paixão pela busca
de respostas para o desconhecido.

Ela era uma mulher extraordinária para o seu tempo, não foi cri-
ada por Téon de acordo com o papel atribuído às mulheres na tradi-
ção grega, que segundo o historiador Slatkin estava “concentrado nas
necessidades domésticas e da família. As mulheres cuidavam das cri-
anças pequenas, dos doentes e preparavam os alimentos" [43]. Em
contrapartida, Hipátia trilhou um caminho que até então era trilhado
por homens, como o seu pai. De acordo com o escritor antigo Deakin:

A amplitude de seus interesses é a
mais impressionante. Dentro da mate-
mática, ela escreveu e/ou lecionou sobre
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astronomia (incluindo seus aspectos ob-
servacionais, como o astrolábio), geome-
tria (modo avançado) e álgebra (novamente,
em modo avançado), e fez um avanço na
técnica computacional – tudo isso, bem
como se envolver com filosofia religiosa,
e aspirante a um bom estilo de escrita.
Seus escritos foram, o melhor que po-
demos julgar, uma consequência de seu
ensino nas áreas técnicas da matemática.
Na verdade, ela continuava um programa
iniciado por seu pai: um esforço cons-
ciente para preservar e elucidar as gran-
des obras matemáticas da herança ale-
xandrina. [44]

Hipátia com o tempo se tornou independente da tutela paterna,
fazendo assim seus próprios comentários a obras de importantes pen-
sadores e ensinando em sua casa para vários alunos. De acordo com
uma carta escrita por um deles sobre as aulas de Hipátia, os ensina-
mentos da filósofa incluíam como projetar corretamente um astrolá-
bio, espécie de calculadora astronômica portátil utilizada até o século
XIX. Além dessas áreas, ela logo ganhou fama como pensadora da
Escola Neoplatônica de Alexandria. Um de seus alunos, Sinésio, se
tornaria um bispo da igreja cristã, famoso por incorporar os princípios
do neoplatonismo à doutrina da Trindade.

As palestras públicas eram uma paixão de Hipátia, ela gostava
de ocupar a rua com debates fervorosos em praças e ruas e isso logo
começaram a atrair a atenção popular. Vestida em sua túnica, ela
fazia “aparições em torno do centro da cidade, expondo-se em público
para aqueles que queriam ouvir sobre Platão e Aristóteles", conforme
escreveu o filósofo Damáscio [45] após a morte dela.

Famosa por ser uma grande solucionadora de problemas. Mate-
máticos, confusos com algum problema em especial, escreviam-lhe
pedindo uma solução. E ela raramente os desapontava. Obcecada
pelo processo de demonstração lógica, quando lhe perguntavam por
que jamais se casara, respondia que já era casada com a verdade.

O seu fim trágico se desenhou a partir de 412 a.d., quando Cirilo
foi nomeado Patriarca de Alexandria, título de dignidade eclesiástica,
usado em Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. Ele era um cristão
fervoroso, que lutou toda a vida defendendo a ortodoxia da Igreja
e combatendo as heresias, sobretudo o Nestorianismo, que negava a
divindade de Jesus Cristo e a maternidade divina de Maria. Hipátia
foi cruelmente assassinada por volta de 415 a.d., sua carruagem foi
abordada por um grupos de homens, que a arrastaram para dentro de
uma igreja, onde ela foi despida e depois apedrejada até a morte. A
turma de Zelotes era encabeçada por Pedro, mais conhecido como O
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Leitor. Após a sua morte, os assassinos esquartejaram seu corpo e
então o queimaram.

3.2 Marie Curie (1867-1934)

Maria Salome Sklodowska Curie, mais conhecida como Marie Curie (Figura 3.3),

a “mãe da Física Moderna", é famosa por sua pesquisa pioneira sobre a radioati-

vidade, e é uma das mulheres da ciência que tem o rosto mais conhecido dentro e

fora do mundo científico, principalmente pela descoberta dos elementos Polônio

e Rádio e por conseguir isolar isótopos destes elementos. Foi a primeira mulher a

ganhar um Nobel e a primeira pessoa a ser laureada duas vezes com o prêmio: a

primeira vez em Química, em 1903, e a segunda em física, em 1911.

Figura 3.2: Marie Curie, com 16 anos de idade. [7].

Muitas vezes a história de Marie Curie é resumida em torno do período que

ela colheu os frutos de muito esforço e trabalho. Mas o caminho que Marie trilhou

é tão importante quanto ao lugar que ela chegou. Apesar da extensa biografia, a

história aqui descrita teve por base literatura sobre sua vida [46], [47] e [48].
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Maria Salomea Sklodowska nasceu em Varsóvia, Polônia, em 7 de novembro

de 1867, perto do centro antigo de Varsóvia. Naquela época, Varsóvia estava

nas fronteiras do Império Russo. A família de Maria queria que a Polônia fosse

um país independente. Era a filha caçula de Bronislawa Boguska e Wladyslaw

Sklodowski, mãe e pai respectivamente, que tiveram cinco filhos: Zofia, em 1862,

Jósef, em 1863, Bronislawa, em 1865, Helena, em 1866 e finalmente, Maria , em

1867 [46]. Seus pais eram professores e encorajavam seu interesse pela ciência.

Em 1864 sua irmã mais velha, Zofia, veio a falecer de tifo, 3 anos depois Marie

perdeu sua mãe para a turbeculose, após a morte da mãe ela começou a frequentar

um internato. Ela então mudou-se para um ginásio - uma escola seletiva para

crianças que eram de auto rendimento.

Figura 3.3: Marie Curie em seu laboratório de Química no Instituto Radium na
França, em abril de 1921 [8].

O pai de Marie na posição de professor e patriota tinha uma opinião muito

convicta a respeito da importância da educação. Porém, nessa época, a Polônia

era um país oprimido, dividido entre a Rússia e a Alemanha. A cultura e o naci-
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onalismo poloneses estavam sendo duramente reprimidos e uma das medidas de

opressão adotada pelo governo russo foi proibir que nas escolas as aulas fossem

ministras na língua mãe polaca, mas sim em russo. O que dificultou o processo

de alfabetização de seus filhos. Apesar desse contexto de intimidação e opressão,

Marie se destacava como a melhor aluna da turma e formou-se aos 15 anos, em

primeiro lugar em todas as matérias, e formou-se na escola secundária com uma

medalha de ouro como estudante destaque, e já nesta época Marie demonstrava

um interesse incisivo pela ciência.

O governo russo proibia que mulheres frequentassem universidades dentro de

seu império, então, para continuar os estudos, Marie teria que sair de seu país, pois

acreditava que a educação superior era um direito seu. Mas como na época sua

familia não tinha condições financeiras para custear seus estudos universitários no

exterior. Somente aos 24 anos, finalmente, ela teve condições de partir para Paris e

matricular-se na Universidade de Sorbonne, para estudar Física e Matemática. Em

1894, já tinha obtido o grau de bacharel nas duas disciplinas, e foi nessa mesma

época que conheceu Pierre Curie (Figura 3.4), também cientista e professor, com

quem se casou, teve duas filhas e compartilhou a paixão pelo trabalho.

Marie criou o termo radiotividade e descobriu dois novos elementos químicos:

o Rádio e o Polônio. Seu primeiro Prêmio Nobel-pelas pesquisas sobre radiação,

em 1903 - foi dividido com seu marido Pierre Curie e o físico Henri Becque-

rel. O segundo, em Química, em 1911, deveu-se à descoberta do elemento rádio.

Além disso, Marie encabeçou a implementação de um sistema de radiografia mó-

vel durante a Primeira Guerra Mundial que ajudou no tratamento de milhões de

soldados. Marie também contribuiu para a ciência ao aprisionar o gás que ema-

nava do elemento rádio, assim apontou um primeiro caminho para o método de

tratamento do câncer que hoje esta disponível em hospitais do mundo inteiro.

Outros legados de Marie foram suas filhas, Irène Joliot-Curie (figura 3.5) e
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Figura 3.4: Foto de casamento de Pierre e Marie Curie, 1895 [8].

Figura 3.5: Marie Curie e sua filha Irène no laboratório do Instituto Radium, em
Paris. (1921) [9].
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Ève Denise Curie Labouisse (figura 3.6). Inspirada pela mãe, Irène trabalhou com

o marido, Frédéric Joliot, nos campos da estrutura do átomo e física nuclear, de-

monstrando a estrutura do nêutron e descobrindo a radioatividade artificial, feito

este que rendeu mais um Prêmio Nobel para a família Curie. Ève foi uma es-

critora, pianista/concertista, crítica musical, jornalista e humanista francesa. Foi a

única pessoa de sua família mais chegada a não receber o Prêmio Nobel. Escreveu

a primeira biografia de sua mãe, que transformou-se em um filme de 1943.

Figura 3.6: A autora Ève Curie Labouisse em sua máquina de escrever em
1961. [9].

3.2.1 Pesquisa

Em 1896, Henri Becquerel após descobrir as radiações emitidas de sais de urâ-

nio, incentivou Marie Curie a estudar as radiações emitidas e suas propriedades.

Juntamente com o seu marido, Marie começou, então, a estudar os materiais que

produziam tais radiações, procurando novos elementos que, segundo a hipótese

que os dois defendiam, deveriam existir em determinados minérios como a pe-

chblenda (que tinha a curiosa característica de emitir ainda mais radiação que o

urânio dela extraído) [49]. Efetivamente, em 1898 deduziram que haveria, com

certeza, na pechblenda, algum componente liberando mais energia que o urânio.
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Em 26 de dezembro do mesmo ano, Maria Sklodowska Curie anunciou a desco-

berta dessa nova substância à Academia de Ciências de Paris.

No verão de 1898, o marido de Marie, Pierre, ficou tão entusiasmado com

suas descobertas como a própria Marie. Ele pediu a Marie se ele poderia cooperar

com ela cientificamente, e ela o recebeu, a partir de então os dois passaram a

desenvolver pesquisa juntos. A essa altura, eles tinham uma filha de um ano Irène

que desce de criança já demonstrava interesse pela ciência. Surpreendentemente,

37 anos depois, Irène Curie ganharia o Prêmio Nobel de Química pela descoberta

da radioatividade artificial..

Após vários anos de trabalho constante, através da concentração de várias

classes de pechblenda, isolaram dois novos elementos químicos [50]. O primeiro

foi nomeado Polônio, em referência a seu país nativo, e o outro Rádio, devido à

sua intensa radiação, do qual conseguiram obter 0,1 g em 1902. Posteriormente

partindo de oito toneladas de pechblenda, obtiveram mais 1 g de sal de rádio.

Propositalmente, nunca patentearam o processo que desenvolveram. Os termos

radioativo e radioatividade foram inventados pelo casal para caracterizar a energia

liberada espontaneamente por este novo elemento químico.

Com Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel, Marie recebeu o Nobel de Fí-

sica de 1903, em reconhecimento aos extraordinários resultados obtidos por suas

investigações conjuntas sobre os fenômenos da radiação, descoberta por Henri

Becquerel, mas a princípio o prêmio não veio com o nome de Marie, pois a comu-

nidade da época via ela como uma assistente do esposo, mas Pierre e Becquerel

exigiram que o nome de Marie Curie fosse incluído. E, então, ela se tornou assim

a primeira mulher a receber tal prêmio.

Marie Curie apoiou Pierre Curie, seu marido, a tornar-se chefe do Laboratório

de Física da Sorbonne. Doutorou-se em ciências em 1903, e após a morte de Pierre

Curie em 1906, em um acidente rodoviário, ela ocupou o seu lugar como profes-
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sora de Física Geral na Faculdade de Ciências e passou a ser remunerada pelos

seus serviços prestados na faculdade, pois até então ela trabalhava sem remunera-

ção nos laboratórios da universidade. Foi a primeira mulher a ocupar este cargo.

Foi também nomeada Diretora do Laboratório Curie do Instituto do Radium, da

Universidade de Paris, fundado em 1914. Participou da 1ª à 7ª Conferência de

Solvay (Figura 3.7).

Figura 3.7: A quinta Conferência Internacional de Solvay foi sobre elétrons e
fótons. Marie Curie está na primeira fileira é a terceira da esquerda para direita.
(1927) [10].

Marie Curie recebeu novamente o Prêmio Nobel em 1911 (Química), por seu

trabalho sobre radiação. Entre 1901 e 2016, quarenta e oito mulheres receberam

o Prêmio Nobel, das quais dezenove foram em Física, Química, Fisiologia ou

Medicina [51].

3.3 Agnes Pockels (1862-1935)

O resgate da vida de Agnes Pockels não foi uma tarefa simples. Em levan-

tamento bibliográfico não encontramos nenhum livro que retratasse a sua vida.

Nesse sentido e por considerarmos a sua contribuição para o desenvolvimento da
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ciência, decidimos fundamentar o texto sobre sua vida a partir de tradução de ar-

tigos e páginas virtuais que fomentam a divulgação de cientistas, dentre os quais,

175 faces of chemistry celebrating diversity in science [52], [11], [53] e [54].

Agnes (Figura 3.8) nasceu em 14 de fevereiro de 1862, em Veneza, que na

época, estava sob domínio austríaco. Seu pai serviu no exército austríaco, mas

quando ficou doente, contrair malária no campo de batalha ao norte da Itália e

recebeu dispensa, então a família mudou-se para Brunswick (atualmente chamada

de Braunszhweig) no recém formado Império alemão.

Agnes desde criança teve interesse em ciências, mas a escola para meninas

local, que frequentava, não tinha em seu currículo matérias que estimulassem o

desenvolvimento o senso crítico de cunho científico, o ensino era voltado para que

as jovens aprendessem economia doméstica, corte e costura, etiquetas e cozinhar.

Figura 3.8: Foto de Agnes Pockels em 1922 [11].

Apesar do desejo de Agnes de estudar Física depois de concluir o ensino bá-

sico, havia um detalhe, as mulheres não podiam entrar nas universidades. Seu

irmão mais novo Friedrich, no entanto, também queria estudar Física e conquis-

tou um diploma em física na Universidade de Göttingen.
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O irmão de Agnes viu nas cartas uma forma de ajudar a irmã estudar. Ele atra-

vés das cartas dava-lhe acesso a seus livros didáticos, Friedrich ajudou Agnes a

aprender conceitos de Física avançada da cozinha de sua casa em Brunswick. Seu

irmão ao longo de sua vida lhe enviou cartas detalhando os últimos desenvolvi-

mentos da Física. Apesar de seus estudos em casa, Agnes não foi capaz de realizar

as experiências que ela poderia devido à falta de equipamentos. No entanto, suas

atividades cotidianas executadas em seu ambiente familiar proporcionaram opor-

tunidades ocasionais de colocar sua formação razoavelmente em bom uso.

A lenda diz que ela se interessou pelo efeito de impurezas sobre a tensão

superficial de líquidos enquanto lavava a louça em sua cozinha. Como ela cuidava

da casa de seus pais idosos, ela tinha muitas oportunidades de usar sabonetes,

óleos e outros produtos, vendo o efeito que eles tinham na água [55].

Agnes, com sua curiosidade aguçada, sua sede de ciência e sem nenhum trei-

namento científico avançado, desenvolveu um aparelho chamado Pockels, que

consistia em um reservatório como um dispositivo para o estudo das propriedades

do óleo (substância hidrofóbica) na água. Esta nova tecnologia consistiu de um

balde retangular de estanho, com uma fina tira do mesmo material que atravessa

o balde. A adição em um lado da tira com óleo deixado no outro lado da divisão

com água limpa, podendo confinar o óleo na superfície [53].

Embora simples, esta calha foi capaz de medir a tensão superficial da água sob

a influência de diferentes concentrações de superfície dos óleos e sabões com que

trabalhou. Depois de poucos anos de experimentação com a calha de Pockels, ela

recebeu uma carta de seu irmão informando-lhe sobre uma publicação de Lord

Rayleigh. Neste artigo, Rayleigh tinha investigado as propriedades de uma fina

camada de óleo na superfície da água. Vendo que Rayleigh estava conduzindo

uma pesquisa semelhante à sua, Agnes lhe enviou uma carta, em alemão, com

os resultados de seus experimentos. Disse a Rayleigh que poderia manter os re-
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sultados para si, mas este ficou tão impressionado que mandou traduzir a carta

e a enviou à revista Nature sob seu nome, juntamente com um artigo próprio.

Escreveu aos editores da revista dizendo: “Serei agradecido se você puder encon-

trar espaço para a tradução de uma carta interessante que recebi de uma senhora

alemã” [56].

Figura 3.9: Canal Langmuir-Blodgett com design modificado da calha de Poc-
kels [12].

Ela continuou a realizar experimentos em sua cozinha em meio aos afazeres

domésticos e cuidando dos pais, e com o encorajamento de Rayleigh, passou a

publicar mais artigos sobre ciência da superfície. Infelizmente, a saúde de seus

pais piorou pouco depois da virada do século, deixando menos tempo para ela

estudar, e a Primeira Guerra Mundial atingiu duramente seus círculos sociais e

científicos. Ela parou de realizar experimentos após a guerra, e manteve apenas

contato intermitente com cientistas em seu campo.

A calha de Pockels foi adaptada e desenvolvida por Irving Langmuir (observe

Fig. 3.9), que então a usou para fazer várias descobertas mais importantes em

ciência de superfícies [57]. Recebeu o Prêmio Nobel em 1932 por desenvolver o

trabalho em películas monomoleculares e em química de superfície, e em um de

seus artigos ele homenageou a obra de Agnes. Dois comentaristas, Charles Giles
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e Stanley Forrester, escreveram mais tarde:

Quando Langmuir recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1932,
por seu trabalho em investigar monocamadas em sólidos e líquidos,
parte de sua realização foi assim fundada em experiências originais
feitas primeiro com um botão e uma bandeja fina, por uma jovem
de 18 anos que não tinha tido nenhum treinamento científico for-
mal [58].

No entanto, o trabalho de Agnes não passou despercebido durante sua vida.

Em 1931, recebeu o prêmio Laura R. Leonard da Sociedade Colóide Alemã, a

primeira mulher a ganhar o prêmio. No ano seguinte, ela recebeu um doutorado

honorário da Universidade Técnica de Braunschweig, em homenagem ao seu 70º

aniversário. Agnes morreu pouco depois destes prêmios, em 1935.

3.4 Lise Meitner (1878-1968)

A literatura pertinente à vida dessa cientista é majoritariamente em língua in-

glesa. Assim, a história que apresentamos pode ser compreendida como uma

compilação de traduções de páginas virtuais, dentre as quais se sobressaíram [13],

[14] e [15].

Meitner foi a terceira de oito filhos de uma família judaica, nasceu na Áustria

em 1878. Mesmo após ter feito contribuições importantes na Física, enfrentou

uma série de restrições como uma mulher com interesses acadêmicos.

Ela não foi aceita para estudar na Universidade de Viena aos 23 anos devido

às restrições para as mulheres no sistema educacional austríaco. Mas por sua vez

foi aceita nas Universidades de Viena e Berlim, num tempo em que as mulheres

praticamente não podiam frequentar um curso superior. Mas Meitner, felizmente,

teve aprovação em duas instituições de ensino superior e o apoio de seus pais para

dar continuidade aos seus estudos e ingressar na carreira acadêmica.
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Figura 3.10: Foto de Lise Meitner em 1939 [13].

3.4.1 Pesquisa

Lise Meitner estudou radioatividade e física nuclear, tendo participado da des-

coberta da fissão nuclear. Ela foi para Berlim, onde conheceu Einstein e participou

de palestras de Max Planck. Planck já havia se recusado a ensinar às mulheres,

mas depois de um ano, ela se tornou sua assistente e associou-se ao químico Otto

Hahn. Eles descobriram vários novos isótopos, e em 1909 apresentaram dois tra-

balhos sobre a radiação beta [13].

Quando Meitner e Hahn mudaram-se para o novo Kaiser Wilhelm Institute

em Berlim em 1912, ela trabalhou sem remuneração no departamento de radio-

química com Hahn. Ela obteve uma posição remunerada no instituto em 1913,

somente após ter sido a ela oferecida uma cátedra de assistente em Praga. Ela

recebeu sua posição de prestígio na academia de física em 1917.
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Ela e Hahn formava uma dupla muito produtiva. Eles descobriram o primeiro

isótopo de vida longa do elemento Protactínio. Meitner isolou a causa da emissão

de superfícies atômicas de elétrons com energias de “assinatura"em 1923, mas

o cientista francês Pierre Auger fez a mesma descoberta independente em 1925 e

seu nome foi anexado ao fenômeno. Chamado desde então como o “efeito Auger".

Com a descoberta do nêutron no início da década de 1930, a comunidade cien-

tífica começou a especular que poderia ser possível criar elementos mais pesados

que o urânio(U238) em laboratório. Uma corrida para confirmar isso começou en-

tre Ernest Rutherford na Grã-Bretanha, Irene Joliot-Curie na França, Enrico Fermi

na Itália e a equipe Meitner-Hahn em Berlim. As equipes sabiam que o vencedor

provavelmente seria homenageado com um Prêmio Nobel.

Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, Meitner atuava como diretora

do Instituto de Química. Sua cidadania austríaca a protegeu, mas outros cientistas

judeus - incluindo seu sobrinho Otto Frisch, Fritz Haber, Leó Szilárd e muitos

outros - perderam seus passaportes e a maioria deixou a Alemanha.

Meitner enterrou-se em seu trabalho, mas quando a Áustria foi anexada pelo

regime nazista, ela teve que fugir. Os físicos holandeses a ajudaram a fugir para a

Holanda em julho de 1938. Ela tinha 59 anos quando chegou na Suécia, onde tra-

balhou com Niels Bohr e se correspondia com Hahn e outros cientistas alemães.

Mais tarde naquele ano, encontrou Hahn secretamente em Copenhague para pla-

nejar uma nova série de experimentos. Hahn realizou as experiências que isolaram

a evidência de fissão nuclear, achando que o bombardeamento de nêutrons produ-

ziu elementos que eram mais leves do que o Urânio. Mas ele foi “mistificado” por

esses resultados.

Meitner e Frisch rapidamente apresentaram uma teoria que explicava a fis-

são nuclear , resolvendo o problema-chave de Hahn. Hahn publicou a evidência

química de fissão sem listar Meitner como co-autora, escreveu The Washington
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Post em uma revisão de uma biografia de Meitner, “Foi um movimento que ela

entendeu, dado o tinderbox que era a Alemanha nazista". Tia e sobrinho (Meit-

ner e Frisch) fizeram outras descobertas chave. Eles explicaram porque nenhum

elemento estável além do urânio existia naturalmente. E ela foi a primeira a ver

que o E = mc2 de Einstein explicava a fonte enorme de energia na decomposição

atômica, pela conversão da massa em energia.

A tia e o sobrinho inventaram o termo “fissão nuclear"quando publicaram “De-

sintegração do Urânio pelos nêutrons: um novo tipo de reação nuclear"na revista

Nature, em 11 de fevereiro de 1939 [59]. No entanto, eles ainda foram ignorados

quando se tratou da premiação do Prêmio Nobel de Química de 1944. Só Hahn

recebeu o prêmio.

A percepção de Meitner de que a fissão nuclear possibilitou uma reação em

cadeia de enorme poder explosivo, incentivou membros da comunidade científica

a agir. Sabendo que os cientistas alemães, Leo Szilard, Edward Teller e Eugene

Wigner convenceram Albert Einstein a usar sua celebridade e alertar o presidente

Franklin D. Roosevelt . O resultado foi o Projeto Manhattan .

Meitner foi convidada a trabalhar no projeto de Manhattan em Los Alamos,

mas declinou categoricamente, pois não queria usar seu conhecimento para de-

senvolver e produzir bombas. Mesmo com segurança ela se recusou a voltar para

a Alemanha e permaneceu Estocolmo (capital da Suécia) fazendo pesquisas até

seus 80 anos. Ela realizou pesquisa atômica, incluindo trabalhos no R1, o pri-

meiro reator nuclear da Suécia.

Meitner mudou-se para Cambridge, Reino Unido, em 1960. Não se casou e

dedicou sua vida inteiramente à Física. Morreu lá em 1968, algumas semanas

antes de completar o 90º aniversário.
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3.4.2 Barreiras e Premiações

A autoria de sua pesquisa foi ignorada pelo comitê do Nobel quando premiou

a sua descoberta. Meitner é um exemplo proeminente de uma mulher cujo gênero

somada com sua origem judaica a colocou no banco de trás quando o prêmio

principal foi dado. O clima político na Alemanha nazista contribuiu para sua

obscuridade - como um judia, ela teve que fugir do país para sobreviver, tirando-

lhe a chance de publicar com seus colegas.

Figura 3.11: Imagem do selo austríaco em homenagem a Meitner [14].

Uma carta de Bohr documenta sua inspiração em dezembro de 1938. Em-

bora alguns historiadores digam que Hahn esperava que ele pudesse adicionar

seu nome mais tarde, outros relatam que ele manteve a ficção de que Meitner

exercesse a atividade de uma assistente subordinada a ele. Seja qual tenha sido

sua intenção, as ideias de Meitner foram fundamentais para suas descobertas - e

para os desenvolvimentos em radioatividade e processos nucleares que mudaram

o mundo.

Apesar de não ter ganhado o Nobel, Meitner recebeu outras honras ao longo

da vida. O Elemento 109, Meitnerium, por exemplo foi nomeado em sua ho-

menagem, sua foto apareceu em um selo austríaco em 1978 (Figura 3.11) e em
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um alemão em 1988 (Figura 3.12) . Ela recebeu muitos doutorados honorários

e lecionou em Princeton, Harvard e outras universidades americanas. Em 1946,

ela foi nomeada “Mulher do Ano"pelo National Press Club em um jantar com o

presidente Harry Truman.

Figura 3.12: Imagem do selo alemão em homenagem a Meitner [15].

A Sociedade Alemã de Física deu-lhe a Medalha Max Planck em 1949. Hahn,

Meitner e Fritz Strassmann ganharam o Prêmio Enrico Fermi em 1966. Einstein

até a chamou de “nossa Marie Curie".

3.5 Maria Goeppert-Mayer (1906-1972)

Maria Goeppert Mayer, foi uma cientista notável, suas descobertas sobre a

estrutura nuclear são de grande importância para uma maior compreensão da física

nuclear. Foi uma das poucas mulheres a ganhar o Prêmio Nobel de Física, mas sua

trajetória até a conquista do Nobel não é muito conhecida, sendo assim a história

que apresentamos pode ser compreendida como uma compilação de informações

adquiridas por meio de páginas virtuais, dentre as quais se sobressaíram [60], [61],

[16] e [62].

Maria Goeppert-Mayer nasceu em 28 de junho de 1906, em Kattowitz, no
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então Império Alemão, cidade hoje que pertence ao território polonês. Ela era

a única filha de Friedrich Goeppert, professor de pediatria na Universidade de

Göttingen e Maria Wolff, professora de música antiga. Quando ela era muito

jovem sua família mudou-se para Göttingen.

Maria foi educada em uma escola particular para mulheres administrada por

Sufragistas. A escola faliu quando ela estava no primeiro ano do que hoje seria o

ensino médio, mas ela prestou um exame para a Universidade de Göttingen e foi

aprovada mesmo sem um diploma do ensino médio.

Figura 3.13: Maria Mayer em sala de aula [16].

3.5.1 Vida acadêmica e pesquisa

Maria Goeppert Mayer sempre teve o apoio dos pais para estudar, com 18

anos ingressou na Universidade de Göttingen, nos cursos de Física e Matemática,

e aos 24 obteve seu doutorado pela mesma universidade. No mesmo ano se casou

com um físico americano, Dr. Joseph Edward Mayer [63], que trabalhava como
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assistente de James Franck, o casal se mudou para os Estados Unidos em seguida.

Mesmo sendo uma ótima cientista, o fato de ser mulher fez com que durante 30

anos lhe fosse negado emprego devido ao sexismo dominante e declarado dentro

do meio acadêmico na época, onde mulheres eram consideradas inadequadas nos

reinos superiores da academia, e apesar de seu doutorado, há anos ela era limitada

em grande parte ao trabalho não remunerado e não-oficial nos laboratórios da

Universidade, a presença dela só era aceita porque o seu marido dela trabalhava

nos mesmos.

A seguir, Goeppert-Mayer trabalhou alguns anos em posições não-oficiais ou

voluntárias, inicialmente na Universidade Johns Hopkins em Baltimore, Mary-

land, de 1931-39, então a Columbia University em 1940-46 e depois da Universi-

dade de Chicago [62].

Apesar de todos os obstáculos que lhe foram impostos, ela não desistiu da car-

reira acadêmica, em 1946 introduzindo um pensamento inovador sobre a estrutura

nuclear, sendo um dos trabalhos mais importante para a física nuclear nos tempos

atuais.

Considere a interação entre todos os constituintes nucleares, as forças nuclea-

res e elétricas de todos eles geram uma força efetiva atrativa para o núcleo como

um todo. A mecânica quântica nos diz que uma força atrativa gera camadas pos-

síveis de ocupação para os núcleons. Exatamente do mesmo modo que no átomo,

a força elétrica dispõe diversas camadas diferentes para os elétrons ocuparem.

Assim os núcleons ocupam camadas diferentes, e quando essas camadas se com-

pletam, o núcleo é mais estável do que o normal.

Desse modo Goeppert-Mayer criou a primeira teoria verdadeiramente quân-

tica para a estrutura nuclear e mostrou que os números mágicos (2, 8, 20, 28, 50,

82 e 126) são nada mais que os números que completam cada uma das cama-

das nucleares, do mesmo modo que os gases nobres não são reativos por terem a
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Figura 3.14: Relação entre modelo de camadas e os números mágicos [17]

camada eletrônica completa.

Mas os números mágicos eram apenas o começo. O modelo de camadas nu-

cleares, observe Fig.3.14, introduzido por ela, permitia também entender a rotação

intrínseca e propriedades magnéticas nos núcleos, conhecimento esse que é a base

da ressonância magnética usada amplamente na medicina. Além disso, a mesma

teoria desenvolvida por ela também permite explicar porque os núcleos emitem

radiação beta e gamma. O modelo permite entender um outro fato notável que

núcleos com números pares de prótons ou nêutrons são mais estáveis que núcleos

com números ímpares.

Em sua saga para conseguir se fixar profissionalmente e ser reconhecida tam-

bém, assumiu cargos diferentes, continuando com sua pesquisa:

• Um cargo de professora na faculdade Sarah Lawrence;

• Uma posição de pesquisadora em um projeto de materiais da Universidade

de Columbia, onde o presidente do Departamento de Física, George B. Pe-
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gram , providenciou para que Goeppert Mayer tivesse um escritório, mas

não recebeu salário. Ela logo fez bons amigos com Harold Urey e Enrico

Fermi, que chegou a Columbia em 1939. Fermi pediu-lhe que investigasse

a camada de valência dos elementos transurânicos não descobertos. Usando

o modelo de Thomas-Fermi, ela previu que eles formariam uma nova série

semelhante aos elementos das terras raras. Isso provou-se estar correto.

• Durante o tempo que seu marido trabalhou na Universidade de Chicago,

Mayer voluntariou-se para se tornar uma Professora de Física Associada na

Escola de Aplicação da Universidade de Chicago.

• Dentro de alguns meses de sua chegada em Chicago, Argonne National

Laboratory foi fundado em 1 de julho de 1946, foi oferecido um emprego

em part-time (meio período) à Mayer, como uma física sênior da divisão de

física teórica. Esta foi a primeira vez em sua carreira que estava trabalhando

e sendo paga a um nível compatível com sua formação e experiência.

• Dois anos depois de assumir a vaga no Argonne National Laboratory, ela

fez a descoberta que à trouxe fama e respeito no seu campo, inclusive resol-

vendo equações que permitiram a construção da bomba de hidrogênio.

• Em 1960, ela foi designada para uma posição como um “ Full Professor”

(professora em tempo integral) da Universidade da Califórnia em San Di-

ego.

Foi durante o seu tempo em Chicago e Argonne que ela desenvolveu um mo-

delo matemático para a estrutura dos reservatórios nucleares. Goeppert-Mayer foi

premiada com o Nobel de Física em 1963, compartilhado com J. Hans D. Jensen e

Eugene Paul Wigner por sua proposta do modelo nuclear de camadas, tornando-se

a segunda mulher a receber tal honraria.
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Maria Goeppert-Mayer faleceu em 1972, aos 66 anos em San Diego, Califór-

nia, vítima de um ataque cardíaco. Ela é lembrada por seus estudantes tanto pelo

seu profundo conhecimento da física nuclear quanto por ser capaz de dar aulas

fumando sem nunca trocar o giz pelo cigarro [61].

3.6 Rosalind Franklin: A mãe do DNA (1920-1958)

Nascida de uma família judia de classe média alta, Rosalind (Figura 3.15) era a

filha caçula de um pai extremamente protetor que a imaginou apenas casada e com

filho, não tendo, portanto, nenhuma aspiração profissional. Porém, desde criança,

Franklin mostrou grande aptidão para a ciência e, aos 15 anos, decidiu que queria

ser cientista. Seu pai era contra o ensino superior para mulheres, e queria que

Rosalind prestasse vestibular para serviço social. Ele, no entanto, cedeu, pois viu

o potencial de sua filha, e em 1938 a jovem se matriculou no Newnham College,

uma faculdade só para mulheres da Universidade de Cambridge, onde se formou

em 1941.

Figura 3.15: Rosalind Franklin em 1950. Por Vittoria Luzzati/NPG. [18].
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3.6.1 Formação e contribuições para o desenvolvimento da ci-

ência

Em 1941, graduou-se em Físico-Química no renomado Newnham College, em

Cambridge, onde trabalhou com William Lawrence Bragg, que usava a difração

por raios-x para revelar a estrutura de cristais.

Franklin escolheu analisar a estrutura física de materiais carbonizados utili-

zando raios-x. Em 1947, começa a trabalhar no Laboratório Central dos Serviços

Químicos em Paris, onde consolida a sua reputação internacional em cristalogra-

fia. De volta à Inglaterra, em 1951, assume um posto como pesquisadora no labo-

ratório do físico John Randall no King’s College de Londres. Foi lá que encontrou

Maurice Wilkins.

No início dos anos 1950, havia três equipes liderando a corrida em busca da

estrutura do DNA. O grupo americano, liderado pelo bioquímico Linnus Pauling,

do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Cal Tech) e dois grupos ingleses, um

da Universidade de Cambridge, liderado por Francis Crick e James Watson, e

outro do King’s College de Londres, encabeçado por Maurice Wilkins – ou seja,

o mesmo laboratório em que Rosalind foi trabalhar.

A partir deste ponto a carreira científica de Rosalind foi tornou-se cada vez

mais complicada devido às atitudes sexistas tomadas por seus colegas de trabalho.

Em 1952, ela conseguiu, por meio de raio-x, excelentes imagens da molé-

cula de DNA. Em uma delas, a que ficou conhecida como “Fotografia 51” (Fi-

gura 3.16), via-se a molécula de DNA com excelente resolução. Um aluno de dou-

torado de Franklin, Raymond Gosling, que tentava concluir sua tese sem a ajuda

da sua orientadora, não conseguiu interpretar a fotografia 51, e a mostrou, sem que

Rosalind soubesse, a Wilkins, que também compartilhou a imagem, novamente

sem a anuência de Rosalind, com Crick e Watson, colegas de Cambridge [64].

Os cadernos de laboratório de Franklin revelam que ela inicialmente achou

40



difícil interpretar o resultado da matemática complexa - como Crick, ela estava

trabalhando com nada mais do que uma régua e um lápis, mas até 24 de feve-

reiro de 1952, ela percebeu que o DNA tinha uma estrutura de dupla hélice e que

a forma como os nucleótidos ou bases componentes em cada cadeia foram co-

nectadas significava que as duas cadeias eram complementares, permitindo que a

molécula se replicasse.

Acima de tudo, Franklin observou que uma variedade infinita de sequências

de nucleotídeos seria possível explicar a especificidade biológica do DNA, mos-

trando assim que ela havia vislumbrado o segredo mais decisivo do DNA: a sequên-

cia de bases contém o código genético.

Para provar seu ponto de vista, ela teria que converter essa visão em um mo-

delo preciso, matematicamente e quimicamente rigoroso. Ela não teve a chance

de fazer isso, porque Watson e Crick já haviam cruzado a linha de chegada - a du-

pla de Cambridge interpretou rapidamente a estrutura de dupla hélice em termos

de relações espaciais precisas e ligações químicas, através da construção de um

modelo físico.

Em meados de março de 1953, Wilkins e Franklin foram convidados para

Cambridge para ver o modelo, e eles imediatamente concordaram que deveria es-

tar certo. Foi acordado que o modelo seria publicado apenas como o trabalho

da Watson e Crick, enquanto os dados de apoio seriam publicados por Wilkins e

Franklin - separadamente, é claro. Em 25 de abril, houve uma festa no King’s

College para celebrar a publicação dos três artigos na Nature. Franklin não com-

pareceu. Ela estava agora em Birkbeck e parou de trabalhar no DNA.

A Academia Sueca de Ciências não confere prêmios postumamente. E Rosa-

lind já havia falecido quando Watson, Crick e Wilkins foram agraciados com o

Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Porém, em momento nenhum, o trabalho de

Rosalind foi reconhecido. Cartas trocadas entre Watson, Crick e Wilkins mostram
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Figura 3.16: A “fotografia"51. [19].

que eles tinham consciência de que não conseguiriam sem ela. Dias após a pu-

blicação na revista Nature, Wilkins escreve para Crick: “E pensar que Rosie teve

todas aquelas imagens em 3D por nove meses e não viu uma hélice. Cristo!!!”

[65].

Alguns historiadores da ciência defendem que ela foi cautelosa e evitou con-

clusões precipitadas a respeito dos seus resultados. Outros afirmam que ela não

ousou o suficiente para chegar à estrutura atualmente aceita.

Durante uma visita aos Estados Unidos em 1956, a Dra. Franklin começou a

sofrer problemas de saúde que logo foram diagnosticados como câncer de ovário.

Depois de duas cirurgias abdominais em um mês, ela voltou para o laboratório

e redobrou seus esforços. Embora ela tenha se sentido bem por algum tempo, o

câncer voltou logo. Franklin morreu de câncer de ovário em 1958, aos 37 anos,

quatro anos antes do prêmio Nobel ser concedido a Watson, Crick e Wilkins por

seu trabalho na estrutura de DNA [66].

Apesar de sua doença e morte iminente, a Dra. Franklin ainda conseguiu obter

financiamento para manter sua equipe por mais três anos, pesquisando o vírus da

poliomielite. Pouco depois de sua morte prematura, com apenas 37 anos de idade,

dois membros de sua equipe, John Finch e Aaron Klug, publicaram um artigo de
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investigação na revista Nature que eles dedicaram a sua memória.

Não há confirmação de que ela desconfiava que Watson e Crick confiaram em

seus dados para fazer seu modelo, sem seu consentimento e se ela suspeitava,

não expressava qualquer amargura ou frustração, e nos anos subsequentes ela se

tornou muito amigável com Crick e sua esposa, Odile. Rosalind Franklin ficou

para a história como a “Mãe do DNA”.

3.7 Chien-Shiung Wu (1912-1997)

Para dissertar sobre a história de Chien-Shiung Wu por trás de seus prêmios

e conquistas acadêmicas foi necessário recorrer como base em sua totalidade em

traduções de textos disponíveis em páginas virtuais como Biografy [67], [68] e

[20].

Chien-Shiung Wu nasceu em 1912 e foi criada na cidade de Liu Ho, perto

de Xangai. Seu pai, que havia sido engenheiro antes de participar da Revolução

chinesa de 1911, que terminou com a vitória do governo Manchu na China, di-

rigiu uma Escola de Meninas chamada Mingde Women’s Vocational Continuous

School em Liu Ho, onde Chien-Shiung Wu estudou até os nove anos de idade. Sua

mãe também era uma professora, e ambos os pais encorajavam a educação para

meninas.

3.7.1 Formação acadêmica e Pesquisa

Chien-Shiung Wu mudou-se para a Escola de Meninas Soochow (Suzhou),

cujo o currículo era orientado para a formação de professoras. Algumas aulas fo-

ram ministradas por professores americanos visitantes e assim ela aprendeu inglês.

Ela também estudou ciência e matemática por conta própria, pois tais disciplinas

não fazia parte do currículo da Escola. Ela também era ativa na política. Em 1930,
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Figura 3.17: Chien-Shiung Wu em um laboratório. Bettmann Archive/Getty
Images[20].

concluiu o ensino básico como valedictorian.

Em 1931 Chien-Shiung Wu ingressou na Universidade Nacional Central de

Nanking (Nanjing). No ano de 1934 Graduou-se em licenciatura em Física. Nos

dois anos seguintes, ela desenvolveu pesquisa em cristalografia de raios-X (Fi-

gura 3.17). Ela foi encorajada por Jing -Wei Gu, sua orientador, a prosseguir

seus estudos nos Estados Unidos, já que não havia nenhum programa chinês de

pós-graduação em Física.

Assim, em 1936, com o apoio de seus pais e com ajuda financeira de um

tio, Chien-Shiung Wu deixou a China para estudar nos Estados Unidos. Ela se

inscreveu na Universidade da Califórnia em Berkeley, onde estudou com Ernest

Lawrence, que foi responsável pelo primeiro ciclotron e que mais tarde ganhou o

Prêmio Nobel.

O ano de 1937, foi um ano repleto de reviravoltas na vida de Chien-Shiung

Wu. Ela foi recomendada para uma irmandade, mas ela não a recebeu, presu-

mivelmente por causa do viés racial. Tornou-se assistente de pesquisa de Ernest

Lawrences. No mesmo ano, o Japão invadiu a China e como consequência Chien-
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Shiung Wu nunca mais teve a oportunidade de estar com família.

Eleita para Phi Beta Kappa, Chien-Shiung Wu recebeu seu Ph.D. em Física,

estudando fissão nuclear. Ela continuou como assistente de pesquisa em Berkeley

até 1942, e seu trabalho em fissão nuclear estava se tornando conhecido. Mas

ela não recebeu convite para ser professora na universidade. Naquela época, não

havia nenhuma mulher ensinando Física no nível universitário em qualquer grande

universidade americana.

3.7.2 Casamento e início de carreira

Em 1942, Chien-Shiung Wu se casou com Chia Liu Yuan (também conhecido

como Luke). Eles se conheceram no programa de pós-graduação em Berkeley.

Yuan trabalhava com dispositivos de sensores com a RCA em Princeton, New

Jersey, e Wu começava seu primeiro ano ministrando aula no Smith College.

Como os Estados Unidos se encontrava em guerra, muitos professores e pes-

quisadores de Física foram recrutados para trabalhar em projetos de pesquisa de

interesse de defesa nacional, com isso acarretou uma falta de oferta de professores

do sexo masculino nas universidades norte americanas. E então isso levou que Wu

obtivesse ofertas de emprego da Columbia University , MIT e Princeton. Ela acei-

tou a proposta de Princeton, sendo assim a primeira professora de nível superior

do sexo feminino a ministrar aula na universidade. Lá, ela ensinou Física Nuclear

aos oficiais navais.

A Universidade de Columbia recrutou Wu para seu departamento de Pesquisa

de Guerra, e ela começou em março de 1944. Seu trabalho fazia parte do então

Projeto Manhattan, que ainda era secreto, para desenvolver uma bomba atômica.

Desenvolveu instrumentos de detecção de radiação para o projeto e colaborou com

Enrico Fermi possibilitando uma melhor forma de enriquecer o minério de Urânio,

que seria usado nas bombas. Depois do encerramento do Projeto Manhattan ela
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continuou como pesquisadora em Columbia [68].

Após o final da Segunda Guerra Mundial, Wu recebeu notícias de que sua

família havia sobrevivido. Mas Wu e Yuan decidiram não retornar por causa da

guerra civil que se assolava a China, e depois não retornaram por causa da vitória

comunista liderada por Mao Zedong.

Em 1947, Wu teve um filho, Vincent Wei-chen que mais tarde se tornou um

cientista nuclear.

A Universidade Nacional Central da China ofereceu cargos ao casal, mas am-

bos recusaram. Wu continuou como uma pesquisadora em Columbia, onde foi

nomeada professora associada em 1952. Sua pesquisa centrou-se no decaimento

beta, resolvendo problemas que escaparam a outros pesquisadores. Em 1954, Wu

e Yuan tornaram-se cidadãos americanos.

Em 1956, ainda em Columbia Wu começou a trabalhar com dois pesquisado-

res, Tsung-Dao Lee de Columbia e Chen Ning Yang de Princeton, que teorizaram

que havia uma falha no princípio aceito da paridade. A conservação da paridade

foi por Lee e Yang que mostraram não ser valida para interações subatômicas de

força fraca.

Chien-Shiung Wu trabalhou com uma equipe no National Bureau of Standards

para confirmar a teoria de Lee e Yang experimentalmente. Em janeiro de 1957,

Wu pode revelar que as partículas de meson K violavam o princípio da paridade.

Esta foi uma notícia monumental no campo da Física. Lee e Yang, ganharam

o Prêmio Nobel naquele ano por seu trabalho. Wu não foi homenageada, apesar

de ter contribuído de forma significativamente para a confirmação experimental

da teoria de Lee e Yang. Lee e Yang, ao ganharem o prêmio, reconheceram o

importante papel de Wu.
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3.7.3 Reconhecimento

• Em 1958, Chien-Shiung Wu tornou-se professora títular na Universidade de

Columbia.

• Princeton concedeu-lhe um título de doutorado Honoris Causa.

• Ela se tornou a primeira mulher a ganhar o Prêmio da Research Corporation

e a sétima mulher a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências Norte

Americana.

• Em 1963, Chien-Shiung Wu confirmou experimentalmente parte da teoria

unificada de Richard Feynman e Murry Gell-Mann.

• Em 1964, Chien-Shiung Wu recebeu o Prêmio Cyrus B. Comstock pela Aca-

demia Nacional de Ciências norte americana, a primeira mulher a conquistar

esse prêmio.

• Em 1965, ela publicou Beta Decay, que se tornou um texto padrão em física

nuclear [68].

• Em 1972, tornou-se membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados

Unidos.

• Em 1974, ela foi nomeada cientista do ano pela revista Industrial Research.

• Em 1976, tornou-se a primeira mulher a ser presidente da American Physi-

cal Society, e neste mesmo ano recebeu a Medalha Nacional de Ciências.

• Em 1978, ganhou o Prêmio Lobo em Física.
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3.7.4 Aposentadoria e morte

Em 1981, Chien-Shiung Wu se aposentou. Mas continuou a ministrar pales-

tras, a ensinar e a aplicar ciência em questões de política pública. Ao observar a

grave discriminação de gênero nas “ciências duras", ela foi uma crítica contudente

sobre este assunto. Segundo Wu:

... é vergonhoso que existam poucas mulheres na ciência ... Na
China, há muitas mulheres em física. Há um equívoco na América
de que as mulheres cientistas são solteiras solitárias. Isso é culpa
dos homens. Na sociedade chinesa, uma mulher é valorizada pelo
que ela é, e os homens encorajam a realização, mas ela permanece
eternamente feminina [20].

Chien-Shiung Wu morreu em Nova York em fevereiro de 1997. Recebeu graus

honorários de universidades, incluindo Harvard, Yale e Princeton - a primeira

mulher em Princeton. Um asteróide foi batizado com o seu nome, a primeira vez

que tal honra foi concedida a um cientista em vida.
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Capítulo 4

As Mulheres Pioneiras na Física

Brasileira

Estas pioneiras abriram as portas do saber e do poder. Do saber, porque cada

uma delas teve um importante papel para sua área de conhecimento e pesquisa. Do

poder, porque provaram que as mulheres não são só aptas para a ciência quanto a

mesma não pode prescindir de suas contribuições.

Escrever a história das mulheres brasileiras cientistas é reconhecer que a parti-

cipação feminina foi e é fundamental para o avanço do conhecimento. É também

uma questão de representatividade para a futura geração de cientistas.

Em 2006 a SBPC publicou o resultado da pesquisa de Hildete Pereira de Melo

e Ligia M. C. S. Rodrigues sobre as pioneiras nas ciências, com o título: Pioneiras

da Ciência no Brasil [23], trabalho este de grande valor que usamos como base

para resgatar a história de algumas pesquisadoras presente neste capítulo.
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4.1 Yolande Anna Esther Monteux

Sobre a vida da primeira mulher a conquistar o diploma de graduação em

Física pouco se fala. Registros sobre sua vida são poucos e um dos mais relevan-

tes foi publicado na página virtual do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

com base no depoimento de Matheus Correa de Sá, filho de Yolande Anna Esther

Monteux [21].

Em um universo então predominantemente masculino, a trajetó-
ria de Yolande Anna Esther Monteux (Figura 4.1), mais conhecida
como Yolande Monreux, foi um marco na história das pesquisadoras
brasileiras: foi a primeira mulher a se formar em Física no País, uma
das primeiras a se formar em Matemática no Estado de São Paulo e a
segunda a se tornar pesquisadora do IPT.

Figura 4.1: Yolande Monteux é a quarta da esquerda para direita. Na foto, a equipe
da FFCL-USP aguarda o embarque em avião cedido pela FAB para experiências
sobre os raios cósmicos. Década de 1940, acervo histórico do IFUSP [21].

Nascida em Paris em outubro de 1910, Yolande chegou ao Brasil
com três anos de idade. Na época, o acesso da mulher à educação era
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precário e não era considerado prioridade pelas famílias brasileiras.
A educação fora das escolas era comum, geralmente nas próprias re-
sidências. A mulher só veio a ter acesso à educação superior a partir
da criação da primeira universidade brasileira em 1912 - a Universi-
dade Federal do Paraná. Ainda assim, elas tinham acesso preferenci-
almente nos cursos de humanidades.

Mulher de convicções idealistas e éticas, sempre reagia a atitudes autoritárias

e preconceituosas, defendendo suas ideais e a qualidade da pesquisa brasileira.

4.1.1 Formação acadêmica e pesquisa

Em 1934, a criação da Universidade de São Paulo (USP) abriu
a possibilidade da participação das mulheres na C& T. No mesmo
ano teve início o primeiro curso de Física no Brasil, organizado por
Gleb Wataghin, que deu grande impulso às pesquisas no Brasil e na
Itália. Em 1935 Yolande ingressa na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras (FFCL) da USP para cursar Física e Matemática.

Em 1937 naturalizou-se brasileira, mesmo ano em que se for-
mou na universidade. Trabalhou com Giuseppe Occhialini e Gleb
Wataghin nas pesquisas sobre raios cósmicos, tornando-se uma das
pioneiras na área, que contava com nomes como Marcello Damy de
Souza Santos, Paulus Aulus Pompeia, Mario Schenberg e Oscar Sala.
Em 1941 ela foi contratada pela USP como assistente da cadeira de
Física Geral e Experimental, e das cadeiras de Física Teórica e Física
Matemática, em 1942.

Por seu trabalho na universidade, foi convidada em 1943 a esta-
giar no Laboratório de Espectroscopia do IPT com Oscar Bergstrom
Lourenço, na Seção de Química. Nessa época, o corpo técnico do ins-
tituto contava apenas com duas mulheres: Yolande e a química Frida
Ana M. Hoffmann, situação que perdurou por quase duas décadas. A
Seção de Química realizava pesquisas como o estudo da substituição
do querosene por outro combustível em aparelhos de iluminação, e a
determinação da uniformidade e do peso do revestimento de zinco em
tubos de aço galvanizado.

Pesquisadora muito ativa, participava frequentemente de congres-
sos e pesquisas. Na década de 1940 produziu quatro artigos, como a
“Determinação espectográfica do molibdeno no aço" [69]. Casou-se
em 1948 com o jornalista João Correa de Sá.

Na década de 1950, conquistou no IPT o cargo de engenheira
tecnologista e interessou-se pelos materiais radioativos, quando a Se-
ção começou a estudar métodos de análises de minérios de Urânio e
de Tório, e o espectro de absorção de certos sais de terras raras em
solução, com o pesquisador Paul Philipp.
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Em 1956 foi criada a Seção de Matérias-primas Nucleares para
a qual Yolande foi transferida, passando a efetuar análises em areias
monazíticas e minérios radioativos, estudos de dessalgantes para água
do mar para a Marinha Brasileira e de carbogênico para o tratamento
hospitalar. Três anos depois aceitou o convite para trabalhar no Ins-
tituto de Pesos e Medidas em Paris, onde pouco ficou por motivo de
desavenças, transferindo-se em seguida para o Imperial College em
Londres. Apesar de ter nascido na França, enfrentou na Europa difi-
culdades para trabalhar como pesquisadora, pois o diploma brasileiro
não era bem visto pelos europeus. Por esse motivo foi trabalhar no
ensino fundamental como professora auxiliar em países como França,
Inglaterra, Tunísia e Nigéria. Não retornou mais ao Brasil. Morreu
em 1998 em Chartres, na França.

Seu trabalho na área de C& T contribuiu para a difusão da ciência no país e foi

importante para que o IPT ampliasse a presença feminina em seus quadros. Atu-

almente o Instituto conta com 131 pesquisadoras e em cargos de direção e chefia

de laboratórios: atualmente, das 14 Unidades Técnicas existentes, formadas por

dois núcleos e 12 centros, um núcleo tem mulher como diretora e três centros são

comandados por mulheres. Após quase 115 anos, tem pela primeira vez em sua

história uma pesquisadora do quadro, Zehbour Panossian, ocupando a diretoria de

inovação – por coincidência, também graduada em Física [70].

4.2 Sonja Ashauer: a primeira brasileira a concluir

o doutorado em Física

Sobre a biografia da primeira brasileira a concluir um doutorado em física há

poucos registros. O texto presente nesta sessão é em sua totalidade um compilado

de texto de página virtuaal [22]e da pesquisa de Hildete Pereira de Melo e Ligia

M. C. S. Rodrigues sobre as pioneiras nas ciências [23].

Sonja Ashauer nasceu em São Paulo (SP) no dia 9 de abril de
1923. Era filha do engenheiro de origem alemã Walter Ashauer e de
Herta Graffenbenger, também alemã.
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Fez os estudos primários na Escola Vila Mariana e os estudos se-
cundários no Ginásio da Capital do Estado de São Paulo (atualmente
Escola Estadual São Paulo, localizada dentro do Parque Dom Pedro
II), de 1935 a 1939. Foi colega de turma de um físico importante, Ro-
berto Salmeron, e de Helio Bicudo, que foi o vice de Marta Suplicy
na prefeitura de São Paulo.

Figura 4.2: Foto de Sonja Ashauer [22].

Desde menina, Sonja demonstrava ser uma inteligência excepci-
onal. Filha de um homem de espírito aberto, apaixonado por ciências,
Sonja foi muito incentivada por seu pai, que, na época de seus estudos
secundários montou em casa um pequeno laboratório onde realizavam
experiências de Física, Química e Biologia.

A vida profissional de Sonja foi abruptamente interrompida de-
pois de sua volta do exterior e a comunidade científica foi surpre-
endida com a notícia de sua morte no dia 21 de agosto de 1948. De
acordo com o atestado de óbito a causa mortis foi “bronco pneumonia,
miocardite e colapso cardíaco”. Sonja havia apanhado chuva num dia
frio, resfriou-se e não deu atenção. Quando a família deu-se conta,
ela já estava gravemente enferma e foi imediatamente internada no
Hospital Alemão (atualmente, Hospital Alemão Oswaldo Cruz) em
São Paulo. Mas, infelizmente, era tarde demais, e ela faleceu seis
dias depois. Foi não somente uma trágica perda humana, mas tam-
bém uma grande perda para a física brasileira, pois Sonja certamente
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teria feito uma carreira tão ou mais brilhante que seus colegas de sexo
masculino.

4.2.1 Formação acadêmica e pesquisa

Sonja havia descoberto que a USP aceitava estudantes com so-
mente o ginásio completo, sem terem cursado os dois anos de curso
preparatório, e prestou vestibular para o curso de Física da USP as-
sim que concluiu o curso secundário. Ingressou então em 1940 e
graduou-se bacharel em Física em 1942, tendo sido juntamente com
Elisa Frota-Pessoa, que se graduou em física no mesmo ano na Uni-
versidade do Brasil, no Rio de Janeiro, a segunda mulher a se graduar
em Física no Brasil (a primeira foi Yolande Monteux, na USP, em
1938).

Ela foi também a primeira brasileira a concluir o Doutorado em
Física, em fevereiro de 1948, na Universidade de Cambridge, na In-
glaterra, sob a orientação de Paul Adrien Maurice Dirac, um dos mai-
ores físicos da história mundial. Também foi a primeira mulher brasi-
leira a ser eleita membro da Cambridge Philosophical Society. Todos
os físicos que a conheceram (José Leite Lopes, Jayme Tiomno, Mar-
celo Damy e Oscar Sala) afirmaram que Sonja Ashauer era uma pro-
fissional brilhante. Defendeu sua tese de doutoramento em janeiro de
1948 e voltou para a Universidade de São Paulo (USP), onde foi con-
tratada em 31 de março daquele ano, como assistente do prof. Gleb
Wataghin.

Durante seus anos na Inglaterra, a correspondência trocada entre
ela e o prof. Wataghin revela um talento extraordinário para a Física
Teórica, sobretudo num mundo ainda extremamente hostil ao desem-
penho profissional feminino. Na Europa, ela conviveu com os mai-
ores físicos da época, tendo participado de Encontros de Física onde
estavam grandes nomes como Born, Schrödinger, Wheeler e Hackett.
Sonja defendeu uma tese de doutorado sobre Eletrodinâmica Quân-
tica, assunto de ponta na época, com o título Problems in electrons
and electromagnetic radiation [? ].

4.2.2 Reconhecimento

Em 1943, apenas duas pessoas se formaram na USP - César Lattes, conside-

rado o maior físico brasileiro, e Sonja Ashauer. Uma Física que teve uma carreira

muito promissora, mas sua vida profissional de Sonja ter sido abruptamente inter-

rompida depois de sua volta do exterior e a comunidade científica foi surpreendida

com a notícia de sua morte.

54



Apesar da relevância de seu trabalho e da importância de seu pioneirismo que

marcou a história da Física brasileira, ela é uma personagem pouco conhecida

por muitos brasileiros e brasileiras, até mesmo pelos que cursam ou cursaram a

graduação de Física.

O Coletivo de Mulheres da Física-IAG/USP mo momento de escolher o nome

do mesmo viram a oportunidade de homenagear a primeira mulher brasileira a

conquistar o titulo de doutorado em Física.

4.3 Elisa Esther Habbema de Maia(1921- )

Figura 4.3: Elisa Esther Habbema de Maia [23].

Elisa Esther Habbema de Maia (Figura 4.3),mais conhecida pelo seu nome

de casada Elisa Frota Pessoa, nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 17 de janeiro de

1921, filha de Juvenal Moreira Maia e Elisa Habbema de Maia. No ano de 1935,

quando cursava o segundo ano do Curso Ginasial na Escola Paulo de Frontin, no

Rio de Janeiro, entusiasmou-se pelas aulas de Ciência e começou a pensar em

fazer o curso superior de Engenharia, carreira que naquela época não era admitida
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como adequada às mulheres.

Elisa como muitas outras pioneiras não teve incentivo familiar, pois seu pai

era um homem tradicional que considerava que a melhor carreira para as mulhe-

res era o casamento. Felizmente, isso foi compensado pela influência de vários

professores que teve no colégio, onde foi aluna de Antônio Houaiss (Literatura),

Raimundo Paesler (Física) e Osvaldo Frota-Pessoa (História Natural), todos inte-

ressados em pesquisa e ensino. Mas sua maior influência foi o famoso professor

Plinio Süssekind da Rocha com quem teve aulas de Física a partir de 1936, e que

muito a incentivou a prosseguir seus estudos naquela matéria. Plinio a acompa-

nhava de perto e a orientava, dando-lhe temas fora do programa para estudar.

Ainda durante o curso de graduação, aos dezoito anos, casou-se com o profes-

sor Osvaldo Frota-Pessoa com quem teve dois filhos: Sonia e Roberto.

Numa atitude que demonstra que seus pioneirismo e capacidade de superar

barreiras que não se restringiam à escolha profissional, em 1951 separou-se de

Osvaldo Frota Pessoa e uniu sua vida à do físico Jayme Tiomno – separações

não eram bem vistas pela moral da época, o divórcio sequer existia no país -, seu

colega na faculdade.

4.3.1 Formação acadêmica e contribuições científicas

Em 1940 prestou exame para a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) da

Universidade do Brasil, embrião da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ). Graduou-se, então, em Física em 1942, sendo juntamente com Sonja

Ashauer (Seção 4.2), que se graduou no mesmo ano na USP, a segunda mulher a

graduar-se em Física no Brasil.

Já antes de graduar-se, no segundo ano do curso, foi chamada pelo professor

Costa Ribeiro, que reconheceu seu talento para a Física Experimental, para ser

sua assistente. Trabalhou sem receber salário até que em 1944, foi contratada
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para lecionar na FNFi.

Elisa fez parte do grupo de pioneiros da Física brasileira, que se graduaram

no início da década de 40, como José Leite Lopes, Jayme Tiomno, Cesar Lattes,

Marcelo Damy, Mario Schenberg, Bernardo Gross. Com eles conviveu e desen-

volveu sua bem sucedida carreira de Física Experimental. Entre 1942 e 1969, a

física Elisa teve uma história de sucessos pessoais e participou ativamente das lu-

tas para vencer o preconceito contra o trabalho da mulher, assim como o pequeno

interesse da sociedade pelo desenvolvimento da ciência.

Em 1949, foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

(CBPF). Em 1950, publica com Neusa Margem (outra pioneira) o primeiro artigo

de pesquisa da nova instituição:“Sobre a desintegração do méson pesado posi-

tivo". Esse trabalho obteve pela primeira vez resultados que apoiavam experimen-

talmente a teoria “V-A"’ das interações fracas. Um outro trabalho seu, publicado

em 1969, pôs fim a uma longa controvérsia sobre a possibilidade do méson (π) ter

spin não-nulo.

Em 1965, Elisa juntou-se a tantos outros acadêmicos e cientistas importantes

na experiência inovadora da Universidade de Brasília; acabou aposentada pelo AI-

5 em abril, de 1969, quando lecionava e pesquisava na Universidade de São Paulo

(USP). Trabalhou em universidades européias e norte-americanas, contribuiu para

a formação de dezenas de físicos brasileiros. Recusou-se a pedir anistia, mas

em 1980 voltou para trabalhar no CBPF, onde permaneceu até sua aposentadoria

compulsória em 1991. Foi nomeada professora emérita e continuou no instituto

até 1995.

Suas contribuições mais importantes na pesquisa em física foram: introduziu a

técnica de emulsões nucleares no Brasil e a aplicou em vários campos, como física

nuclear, biologia, partículas elementares, etc.; um trabalho seu foi o único trabalho

brasileiro selecionado para apresentação em plenário na Conferência Internacio-
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nal de Átomos para a Paz (Genebra 1955); seu trabalho sobre a não existência

da assimetria do decaimento Pion-Muon, que encerrou uma longa disputa sobre

o spin do méson π, resultou na publicação de dezenas de trabalhos experimentais

no Brasil, Estados Unidos e Europa.

4.4 Sonia Guimarães

Filha de tapeceiro e dona de casa, foi a segunda melhor aluna da sala e adorava

Matemática. No primário, ficou entre as cinco melhores da classe. Estudava de

tarde, mas quem se destacava tinha a chance de ir para a turma da manhã. Sonia

(Figura 4.4) foi preterida pela filha de uma das funcionárias, que havia pleiteado

a vaga.

Figura 4.4: Sonia Guimarães no ITA [24].

Estudante de escola pública durante toda a vida, Sonia trabalhava na adoles-

cência e todo seu dinheiro era destinado a pagar o cursinho, já que fazia ensino

médio técnico. Sonhava em ser engenheira civil. Para realizar seu sonho prestou

Mapofei, um vestibular que na década de 1970 dava vagas para as grandes facul-

dades de engenharia de São Paulo. Mas foi orientada por um professor a colocar

como opções no vestibular os cursos que tivessem menor procura. Sua escolha foi

para Licenciatura de Ciências. No segundo ano (do curso), prestou vestibular para
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engenharia civil, mas neste mesmo período começou a fazer disciplinas de Física

e a estudar materiais sólidos, e se apaixonou.

4.4.1 Formação acadêmica e contribuições científicas

Sonia Guimarães foi a primeira negra brasileira Doutora em Física, título ad-

quirido pela The University Of Manchester Institute Of Science And Technology,

e respeitada professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Graduada em Licenciatura em Ciências - Duração Plena pela Universidade

Federal de São Carlos (1976-1979), mestrado em Física Aplicada pelo Instituto

de Física e Química de São Carlos - Universidade de São Paulo (1983) e douto-

rado (PhD) em Materiais Eletrônicos - The University Of Manchester Institute Of

Science And Technology (1989). Atualmente é professora adjunto do Instituto

Tecnológico da Aeronáutica ITA e Gerente do Projeto de Sensores de Radiação

Infravermelha - SINFRA, do Instituto Aeronáutica e Espaço - IAE, do Comando-

Geral de Tecnologia Aeroespacial CTA. Tem experiência na área de Física Apli-

cada, com ênfase em Propriedades Eletróticas de Ligas Semicondutoras Crescidas

Epitaxialmente, atuando principalmente nos seguintes temas: crescimento epita-

xial de camadas de telureto de chumbo e antimoneto de índio, processamento e

caracterização de dispositivos fotocondutores.

Sobre a superação das dificuldades encontradas no mercado de trabalho pelas

mulheres negras, Sonia acredita que é preciso estudo e dedicação: “elas têm que

estudar, se especializar, se tornar altamente qualificadas, pois por serem negras,

tudo será muito difícil, portanto, têm que ser as melhores" [24]. O investimento

em formação pode incentivar a participação das mulheres em variados espaços

de poder. “Necessitamos de mais mulheres negras escolhendo, fazendo a seleção

de pessoal. Não adianta ser a única. Se formos muitas e em várias posições

hierárquicas, isso vai melhorar", destaca [24]. No dia a dia, as manifestações de
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racismo se entrelaçam com as de sexismo, deixando dúvidas sobre quais das duas

é mais perniciosa.

Sonia guimarães em posição de pesquisadora e professora, deixa bem claro

em suas entrevistas e palestras acredita que a ciência pode melhorar tudo e afirma

que a presença de mulheres negras na ciência também é mínima no Brasil. Se-

gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 o país

tenha 54% [? ] de pessoas que se consideram negras. A partir de 2013 soube-se

quantos deles estavam na área científica, pois a partir deste ano o Conselho Naci-

onal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) passou a solicitar que

os pesquisadores brasileiros informassem raça e cor em seus Lattes.

“ Um estudo feito em 2015 tendo como base essas informações,
mostra que entre 91.103 bolsistas da instituição cursando pós-graduação,
seja em formato de Mestrado, Doutorado ou Iniciação Científica, as
mulheres negras que realizam pesquisas voltadas para ciências exatas
são pouco mais de 5.000, ou 5,5% [24].”

4.5 Susana Lehrer de Souza Barros (1929 - 2011)

Susana Lehrer de Souza Barros (Figura 4.5) uma das pioneiras brasileiras no

campo das ciências exatas e da terras, teve seu trabalho e suas contribuições reco-

nhecidas pelo CNPq através da 4ª edição das Pioneiras da Ciência do Brasil [? ],

onde foi publicado uma biografia sucinta de sua vida.

A presente seção é um compilado das seguinte referências [? ] e [71]. E

tem o objetivo de trazer visibilidade para esta cientista brasileira que contribuiu

principalmente para a evolução do ensino de Física no Brasil.

Dá união de Tuly Lehrer e Lola Rosenfeld, nasceu Susana Lehrer de Souza,

mais conhecida pelo seu nome de casada Susana Lehrer de Souza Barros, nasceu

em 2 de fevereiro de 1929, na cidade de Santa Fé na Argentina, a aproximada-
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mente 450 km de distância de Buenos Aires, cidade para onde se mudou e cresceu

até se formar em Física pela Universidade de Buenos Aires em 1952.

Figura 4.5: Foto de Susana Lehrer de Souza Barros. Crédito: Divulga-
ção/CNPq [25].

4.5.1 Formação e contribuições para o desenvolvimento da ci-

ência no Brasil

Em 1953, aos 24 anos, recebeu um convite para estagiar na Universidade de

São Paulo (USP), onde iniciou seus estudos sobre radiação cósmica com o físico

austríaco Kurt Sitte. Permaneceu trabalhando com o grupo de pesquisa por dois

anos, quando, para realizar observações de raios cósmicos, viajou ao Laboratório

de Chacaltaya, nas proximidades da cidade de La Paz na Bolívia [72].

Foi nesse período que conheceu seu marido, Fernando de Souza Barros, com

quem viajou mais tarde para a Inglaterra para fazer pós-graduação. Em 1956

Susana teve seu filho Nicolas de Souza Barros, que mais tarde veio a se tornar
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violonista e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-

rio). Dando continuidade ao estudo experimental de partículas elementares no

acelerador de Liverpool, onde concluiu sua tese sobre o decaimento radiaoativo

do méson (π), pela Universidade de Manchester em 1960.

Em 1964, o casal Souza Barros se mudou para a cidade de Pittsburgh nos

Estados Unidos, onde Susana atuou como professora e pesquisadora, mudando

seu campo de pesquisa para a área de magnetismo em baixas temperaturas.

Em 1970, com ampla formação e experiência internacional, regressou ao Bra-

sil, tendo sido professora na Universidade de Brasília (UnB), na Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e, a partir de 1976, no Instituto de

Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IF-UFRJ), onde se aposentou

em 1998 e continuou trabalhando como professora especial até seu falecimento

em 24 de outubro de 2011 [71].

Susana tinha sangue argentino correndo em suas veias mas seu coração era

brasileiro. Ela foi uma das pioneiras da pesquisa em Ensino de Física no Brasil,

contribuindo de forma ímpar para sua consolidação no país desde a sua parti-

cipação no III Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), promovido pela

Sociedade Brasileira de Física (SBF) em 1976. Sua preocupação como o desen-

volvimento do ensino de física era notável, seu interesse pela educação científica

tem origem em sua atuação em projetos para alunos de minorias raciais nos Esta-

dos Unidos, ainda na década de 1960, onde atuou no Programa Upward Bound do

Departamento de Educação americano, quando, a partir de então, cada vez mais

se afastou da área de Física para se dedicar ao seu ensino.

Ao longo de sua vida se dedicou à melhoria do ensino de Física no país, sobre-

tudo às problemáticas do ensino de física universitário e da formação do professor

de Física. Sob influência de referenciais piagetianos, conduziu estudos com cri-

anças sobre concepções alternativas (ou espontâneas) de conceitos físicos. Atenta

62



às inovações e pioneira na discussão sobre uso de tecnologias no ensino, nunca

deixou de valorizar o papel do professor da escola básica e reforçar a sua impor-

tância dentro do processo de aprendizagem, tendo realizado vários projetos volta-

dos tanto para formação docente como para estratégias de ensino-aprendizagem,

em especial o Projeto Fundão pela melhoria do ensino de Física.

Sempre atuante na SBF, foi Secretária para Assuntos de Ensino, integrou co-

missões, participou da elaboração de documentos e políticas, e colaborou na or-

ganização de eventos nacionais, como o VI SNEF realizado em Niterói (RJ) em

1985 e o XVI SNEF realizado no Rio de Janeiro em 2005 em comemoração ao

Ano Mundial da Física (WYP 2005) [73].

Susana Barros participou da implantação do curso de Mestrado Profissional

em Ensino de Física do IF-UFRJ, tendo dividido a primeira coordenação do curso

com o Professor Carlos Eduardo Magalhães de Aguiar. Segundo a Professora da

UFRJ, Isabel Martins, com quem dividiu a edição da revista eletrônica Ciência

em Tela desde a sua criação em 2008 até 2011:

Formou gerações de educadores e pesquisadores em ensino. Sem-
pre crítica e construtiva em suas observações, nunca perdeu a curiosi-
dade e o encanto com o conhecimento, nem a determinação e o em-
penho na luta por uma educação de qualidade. Susana Barros foi um
exemplo de tenacidade, integridade e generosidade em sua vida pes-
soal e profissional, tendo criado oportunidades de crescimento inte-
lectual aos seus inúmeros estudantes com quem manteve uma relação
de carinho e amizade [74].

Susana Barros publicou artigos e livros em âmbito nacional e internacional,

coordenou diversos projetos de pesquisa e de extensão, orientou dezenas de alunos

de graduação e de mestrado, muitos, hoje, pesquisadores em ensino no Brasil,

tendo colaborado inclusive nas teses de doutorado de alguns destes. Por vezes foi

reconhecida por seu trabalho e dedicação, sendo laureada com prêmios nacionais

e internacionais, como, por exemplo:
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• 1970- Medalha de Ouro: UPWARD BOUND AWARD, Secretaria de Educa-

ção, Washington, EUA.

• 1972- Medalha de Ouro, Harlem Preparatory School, New York, EUA.

• 2000- Primeiro Concurso de Roteiro Científico, FAPERJ.

• 2004- Medalha Destaque, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/UFRJ.

• 2007- Empenho e trabalho para a melhoria do ensino no país, SBF.

4.5.2 Fora dos muros da Universidade-Susana Artista

Susana Barros foi um exemplo de profissional multidisciplinar. Desde que se

fixou no Rio de Janeiro, Susana se dedicou às artes plásticas, expondo suas obras

na Galeria do Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU) e no III Salão Carioca de

Arte, ambos em 1979, e na Galeria de Arte Cultural Cândido Mendes em 1981.

Seu trabalho artístico tem início em 1974, nos cursos de gravura em metal no

Atelier de Gravura do Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro, e, com

fortes marcas da arte popular e folclórica brasileira seu acervo de obras, também

inclui aquarela, cerâmica, pintura, desenho, colagem e arte digital.

4.6 Neusa Amato (1926-2015)

Em 29 de agosto de 1926 nasce Neusa Amato (Figura 4.6). Filha de Salim

Margem e Sumaia Faquer, ambos de origem libanesa, Neusa nasceu em Campos,

no norte do estado do Rio de Janeiro, mas mudou-se para a capital com um mês

de vida [23].

Estudou na atual Escola Municipal Rivadávia Corrêa. Em casa, Neusa não

tinha incentivo para os estudos. Seus pais acreditavam que mulher tinha que se
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Figura 4.6: Foto de Neusa Amato. Crédito: Divulgação/CNPq.

preocupar em casar e não em seguir carreira acadêmica. Contrariando seus pais,

prestes a terminar os estudos secundários, começou a trabalhar. Um de seus pro-

fessores de Física no colégio, Plínio Süssekind da Rocha, ao saber que a aplicada

aluna largaria os estudos para ter que trabalhar, a convenceu a prestar o vestibular

para a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), da Universidade do Brasil, hoje

a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Plínio deu aulas de graça durante as

férias para auxiliar seus alunos interessados no curso [75].

4.6.1 Formação acadêmica e pesquisa

Neusa foi uma das pioneiras brasileiras no estudo de Física de partículas no

Brasil [76]. Em 1945 Neusa foi aprovada e obteve o bacharelado, licenciando-se

em 1946. Começou a dar aulas de Física no Colégio Assunção e no Colégio de

Aplicação da então Universidade do Brasil [75]. Entretanto, seu desejo era partir

para a pesquisa, tendo se destacado ainda na graduação. Então, César Lattes a

convidou para trabalhar no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), criado

em 1949, com a participação de Lattes e os grandes pioneiros da física no Brasil,

como José Leite Lopes e Jayme Tiomno.

Como era pesquisadora voluntária, continuou lecionando em escolas até 1951,
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quando foi contratada pelo CBPF em tempo integral. Um ano antes, publicou

junto com Elisa Frota Pessoa, o primeiro artigo do CBPF, “Sobre a desintegração

do méson pesado positivo", nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, que

publicava resultados que apoiavam, experimentalmente, a teoria “V-A"das intera-

ções fracas.

Em 1967 foi iniciada a colaboração Brasil-Japão, iniciativa de César Lattes e

Hideki Yukawa para estudar as interações produzidas pelos raios cósmicos usando

emulsões nucleares expostas no Monte Chacaltaya, na Bolívia. Neusa dedicou-se

a estudar os raios cósmicos de altas energias durante toda sua carreira no CBPF,

de 1950 a 1996. Foi a responsável pelo Laboratório de Emulsões Nucleares do

CBPF e pela colaboração Brasil-Japão no Rio de Janeiro durante várias décadas.

Ao longo de sua carreira, Neusa Amato publicou 116 trabalhos. Em reconhe-

cimento da importância de sua contribuição para o desenvolvimento da pequisa

em Física no Brasil em 1996 recebeu a Medalha CNPq de Honra ao Mérito.

4.6.2 Aposentadoria e morte

Aposentou-se compulsoriamente em 1996, com mais de 116 trabalhos publi-

cados. Neusa foi casada com Gaetano Amato e teve dois filhos. Sua filha Sandra

Amato é também física, professora do IF-UFRJ. Neusa faleceu em 2 de maio de

2015, aos 88 anos [23].

4.7 Amélia Império Hamburger(1932-2011)

Neta de imigrantes italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX,

Amélia Império Hamburger (Figura 4.7), filha de Domingos Império e Helena

Fausto Império, nasceu em 12 de julho de 1932 em São Paulo.

Foi casada com o físico e professor Ernst Wolfgang Hamburger, com quem
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teve os filhos Esther, Sônia, Carlos (Cao), Vera e Fernando (Feco), atuantes no

cenário acadêmico, artístico e cultural do país.

Figura 4.7: Amélia Império Hamburger (1932-2011) [26].

Após a morte precoce de seu irmão Flávio Império, professor, arquiteto, artista

plástico e cenógrafo, Amélia fundou, em 1989, junto com Renina Katz, Mauricio

Segal, José Mindlin, Maria Theresa Vargas, entre outros amigos, a Sociedade Cul-

tural Flávio Império. Na qualidade de fundadora organizou, com Renina Katz, o

livro Flávio Império, da série Artistas Brasileiros publicado pela Edusp, em 1999

e impulsionou diversas exposições sobre o seu trabalho.

4.7.1 Formação e pesquisa

Estudou no Ginásio Estadual Caetano de Campos e no Colégio Rio Branco.

Formou-se bacharel em Física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da

Universidade de São Paulo (FFCL/USP) em 1954.

Estudou e trabalhou com a primeira geração de físicos brasileiros, formada

pelos cientistas italianos Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini, fundadores do

Departamento de Física da FFCL/USP, como Mário Schenberg, Marcello Damy
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de Souza Santos, César Lattes e Oscar Sala. Teve sua iniciação científica no La-

boratório do Acelerador Eletrostático Van de Graaff, dirigido por Oscar Sala. De

1957 a 1960, Amélia esteve na Universidade de Pittsburgh, nos EUA, onde obteve

o título de mestre, após ser coautora de um trabalho de Física Nuclear Experimen-

tal publicado no primeiro número da então nova e já prestigiosa revista Physical

Review Letters. Ao voltar foi contratada no Departamento de Física da FFCL/USP,

onde se tornou professora assistente em 1964 [77].

Entre 1965 e 1967, voltou a Pittsburgh, agora na Universidade Carnegie Mel-

lon, onde trabalhou em Física do Estado Sólido. De volta a S. Paulo dedicou-se

a pesquisas na nova área de pós-graduação em Ensino de Ciências, orientando

muitos estudantes. Suas pesquisas de cunho interdisciplinares, envolvia história,

epistemologia da ciência, psicologia e aprendizagem. Organizou o acervo docu-

mental do Departamento de Física da FFCL/USP e divulgou-o em exposições.

Colaborou na criação de várias exposições didático-científicas sobre a Física nu-

clear no Brasil.

Suas publicações, além dos artigos de pesquisa e ensino de ciências, abrangem

as áreas de História da Física e história da ciência, política científica e tecnológica

no Brasil, cooperação científica internacional e artes plásticas. Entre suas publi-

cações estão [78]:

• Obra científica de Mario Schenberg vol. 1, organização e editoração (Edusp,

2009), vencedor do Prêmio Jabuti em 2010 na categoria de Ciências Exatas,

Tecnologia e Informática.

• FAPESP 40 anos Abrindo Fronteiras (FAPESP/Edusp, 2004), da qual foi

organizadora e editora, e coautora em - Uma História de Política Científica

e Tecnológica (FAPESP, 1999), organizado por Shozo Motoyama e Marilda

Nagamini.
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• A ciência e as relações Brasil-França, coorganizadora e coautora (Edusp/FAPESP,

1996).

Foi ativa em sociedades científicas e profissionais, tendo sido membro funda-

dor e do Conselho e da Diretoria da Sociedade Brasileira de Física- SBF, conse-

lheira e membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-

SBPC, Sociedade Brasileira para História da Ciência-SBHC e Associação de Do-

centes da USP-ADUSP.

4.7.2 Aposentadoria e morte

Amélia faleceu em São Paulo, em primeiro de abril de 2011 aos 78 anos de

idade, deixando um legado de mais de quarenta anos de intensas atividades como

docente, pesquisadora e divulgadora da ciência.

Por sua significativa contribuição para o desenvolvimento da ciência brasileira

recebeu diversas homenagens in memoriam, citamos duas: na 63a Reunião Anual

da SBPC, realizada em julho de 2011 na Universidade Federal de Goiás e a Me-

dalha Anchieta concedida pela Câmara Municipal de São Paulo em sessão solene

de 26 de setembro do mesmo ano.

69



Capítulo 5

Panorama atual das mulheres na

ciência no Brasil

5.1 Quantas somos? Onde estamos?

A participação feminina em diversas áreas do conhecimento tem crescido nas

últimas décadas e, em alguns casos, tem ultrapassado a participação masculina

como podemos observar nas Figuras 5.1 e 5.2, na área de ciência da Saúde em

2015 formou-se mais de 60% de doutores e mestres do sexo feminino no Brasil.

Este, no entanto, não é o caso das Ciências Exatas e da Terra, Engenharias (ob-

serve as figuras 5.5 e 5.6) e mais especificamente não é o caso da Física como

podemos observar nas Figuras 5.3 e 5.4.

Dados disponibilizados pela Plataforma Lattes em 2014 [79] mostram que as

bolsas de estudo disponíveis no país às mulheres já compõem cerca de 51% como

podemos observar na Figura 5.7, mas quando fazemos uma discriminação por

área vemos que as mulheres são maioria em área da ciência que está associada

a características que culturalmente são atribuídas a mulher como o ato de cui-

dar, comunicação, ensinar e interação social. Já nas áreas das ciências exatas e
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Figura 5.1: Evolução da Formação de Doutores no Brasil em 2015 discriminada
por grandes áreas da ciência.

Figura 5.2: Evolução da Formação de Mestres no Brasil em 2015 discriminada
por grandes áreas da ciência.

Engenharias que exigem do acadêmico características como raciocínio lógico, ra-

cionalidade e objetividade, que são características associadas na maioria das vezes

ao sexo masculino, vemos que mulheres são minoria.
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Figura 5.3: Evolução da Formação de Doutores no Brasil em 2015 na área de
ciências exatas e da terra.

Figura 5.4: Evolução da Formação de Mestres no Brasil em 2015 na área de
ciências exatas e da terra.

Hoje as mulheres são maioria entre os discentes nas universidades brasileiras

e já compõem cerca de 50% dos docentes nas instituições públicas. No entanto,

este crescimento não está homogeneamente distribuído entre as diversas discipli-
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Figura 5.5: Evolução da Formação de Doutores no Brasil em 2015 nos diferentes
tipos de engenharias.

Figura 5.6: Evolução da Formação de Mestres no Brasil em 2015 nos diferentes
tipos de engenharias.

nas. Em particular, o percentual de mulheres na área de Exatas é muito pequeno e

diminui desproporcionalmente à medida que se avança na carreira, uma das bar-
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Figura 5.7: Bolsas no país: distribuição segundo grande área e sexo do bolsista -
2014(%).

reiras invisíveis que o sexo feminino enfrenta no mercado de trabalho chamado de

“teto de vidro” (Sessão 2.3). Assim, há uma sub-representação segundo as áreas

do conhecimento como também o nível da carreira como pode ser observado nas

tabelas 5.8 e 5.9.

Figura 5.8: Distribuição de mestres discriminado por Sexo, Faixa Etária e Grande
Área de Atuação
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Nas tabelas 5.8 e 5.9 temos dados disponibilizados pela plataforma Lattes dis-

criminados por área e sexo em 2016 [79]. Quando observamos esses números com

cuidado, notamos que tem uma queda significativa no número de doutores do sexo

feminino nas faixas etárias de 24-29, 30-34 e 40-44 anos. Não temos uma resposta

definitiva do porque mulheres nestas faixas etárias tendem a abandonar a carreira

científica, pois existem vários fatores que levam as mulheres a adiar a conquista

de um título de doutorado, como: ingresso no mercado de trabalho, desmotivação

em crescer no meio acadêmico, vida pessoal (casamento e maternidade), mudança

de área de atuação, etc.

Figura 5.9: Distribuição de doutores discriminada por Sexo, Faixa Etária e Grande
Área de Atuação

Este cenário no ensino superior brasileiro inspira duas das principais perguntas

que vem intrigando os estudiosos e estudiosas no tema de gênero em ciências:

por que tão poucas cientistas em determinadas áreas? Por que a vagarosidade no

avanço das mulheres nas carreiras científicas como um todo?
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Capítulo 6

Proposta de material didático:

Contando histórias

Segundo dados levandados pela “Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos

de Consumo de Mídia pela População Brasileira" [80], a internet está em segundo

lugar, como meio preferido de 26% dos entrevistados pelo Ibope e citada como

uma das duas principais fontes de informação por 49%, como podemos observar

na Fig. 6.1.

Figura 6.1: Tabela de pesquisa sobre mídia mostra TV como meio preferido pelo
brasileiro para se informar. (Foto: Reprodução)
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Com tudo, cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do co-

tidiano principalmente dos alunos, essa é uma realidade imutável e usadas como

fonte de informação. Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas

de interação valiosas para auxiliar no trabalho em sala de aula, desde que bem

utilizadas.

Pensando nisso temos como proposta de material didático fazer uso das redes

sociais como Facebook e Youtube para contar as histórias de cientistas mulheres

que contribuíram muito para a ciência e em seu tempo não tiveram seu trabalho

reconhecido.

6.1 Criar páginas bibliográficas

Em uma pesquisa realizada na internet notamos que a maioria das mulheres

pioneiras na física brasileira não tinham suas biografias publicadas em páginas

de pesquisa objetiva que são muito usados pela maioria dos usuários de internet,

principalmente alunos de nossas redes públicas de ensino.

Tendo em vista esta demanda, como parte de nossa proposta de material didá-

tico, que é principalmente desenvolver produto digital bibliográfico destas cien-

tistas que não são conhecidas por muitos.

A plataforma digital escolhida foi a Wikipédia que é um projeto de enciclo-

pédia colaborativa, universal e multilíngue estabelecida na internet. Tem como

propósito fornecer um conteúdo livre, objetivo e com referencias bibliográficas,

que todos possam editar de forma fácil, otimizada e melhorar cada vez mais a

qualidade de seu conteúdo.

Segue abaixo a lista das mulheres que tiveram suas páginas criadas ou editadas

para que assim suas histórias sejam contadas:

• Yolande Anna Esther Monteux [81],
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• Neusa Amato Campos dos Goytacazes [82],

• Amélia Império Hamburger [83].

Criamos uma página para a física Sonia Guimarães, mas não foi aprovada,

pois os revisores da página não consideraram as informações como relevante.

6.2 Parcerias: Contando histórias

Com o objetivo de contar a histórias dessas divas da ciência para mais pessoas

possíveis, para alcançar este objetivo foi necessário fazer um trabalho em parcerias

com páginas hospedadas na plataforma do facebook, blog e coletivos universitá-

rios. Vale ressaltar que encontramos principalmente nas plataformas digitais um

solo fértil para semear a proposta didática.

6.2.1 Página: Mulheres na Ciência

Consultando a página virtual hospedada na plataforma do facebook chamada

“Mulheres na Ciência". Também é um espaço para mulheres cientistas contarem

suas histórias e discutirem suas posições no mundo científico do ponto de vista

feminino. É uma revista eletrônica que muitas cientistas gostariam de ter lido no

começo de suas carreiras, e tem como objetivo se tornar uma referência de cultura

para todas as mulheres que são apaixonadas por Ciência. Conteúdo feito por nós,

para nós e para as jovens cientistas.

O fruto desta interação serão postagens regulares de biografias das pioneiras

da ciência brasileira como Sonia Guimarães e muitas outras com uma linguagem

característica da página. A primeira (Apêndice C) postagem foi ao ar no dia pri-

meiro de novembro de 2017.
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6.2.2 Coletivo Mulheres da Praia Vermelha-UFF

O Coletivo Mulheres da Praia Vermelha-UFF se formou dentro do campus da

Universidade Federal Fluminense-UFF, campus este que tem em sua maioria cur-

sos de ciências exatas e da terra e é formado por acadêmicas de diversos cursos.

No coletivo encontramos um espaço no qual foram estimulados debates neces-

sários para entender qual a posição e a responsabilidade de cada acadêmica em

seus cursos, perante a sociedade e fortalecendo os laços entre mulheres sempre

estimulando a consolidação do conceito de sororidade.

Esse contato entre mulheres no campus vem sendo construído há algum tempo,

desde semanas de atividades para mulheres, a união de mulheres da arquitetura e

da geografia durante as ocupações estudantis em 2015. E sempre salientando a im-

portância da união entre as alunas em construir um espaço de representatividade

feminina dentro do campus.

Em interação com o coletivo foram desenvolvidas algumas atividades dentro

da temática de gênero, machismo, feminismo e o feminino dentro do campus Praia

Vermelha (PV) da UFF:

• Atividade de Biografias Femininas: a atividade aconteceu no dia 16 de se-

tembro de 2017 às 17h no prédio de arquitetura do campus PV da UFF, para

gerar conhecimento e representatividade feminina na faculdade, onde ma-

joritariamente homens são citados. A atividade consistiu basicamente em

cada integrante levar biografias de mulheres que sejam referência no seu

curso ou área de pesquisa, em folha A4. O encontro teve como objetivo

padronizar, organizar e fomentar o debate da representatividade dentro do

meio acadêmico.

• Oficina de Lambe (Lambe das Minas): A oficina (Figura 6.2) aconteceu no

dia 23 de setembro de 2017 das 18-21h no prédio de arquitetura do cam-
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pus PV da UFF que teve como objetivo divulgar as biografias padronizadas

pelas acadêmicas na “Atividade de Biografias Femininas"pelo campus.

Figura 6.2: Panfleto de divulgação da Oficina de Lambe.

• Exibição e Debate (às 18-21h do dia 25/10/2017): Debate sobre os curtas

com temáticas: papéis de gênero, violência contra mulheres, feminino e

ativismo.
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Capítulo 7

Conclusões e Considerações Finais

Observou-se que as mulheres citadas neste trabalho enfrentaram mais obstá-

culos visíveis e invisíveis para conquistar seus ideais do que os homens de sua

época, pois, a ciência, principalmente na área exata, sempre foi considerada uma

área onde predominava o sexo masculino e que foi moldada com base no patriar-

cado.

Muitas delas tiveram que contrariar a própria família, por que não tinham au-

tonomia para escolher suas carreiras e confrontar a sociedade, já que esta as discri-

minavam e subjugavam. Quando se decidiam de fato a seguir suas carreiras, foram

prejudicadas de diversas formas. Pois, muitas universidades não permitiam que

mulheres frequentassem seus cursos, principalmente o de cunho científico. Mui-

tas pesquisadoras viram no casamento com colegas de pesquisa a oportunidade

de se manter na pesquisa ou reproduziram comportamento tido como masculino

para serem respeitadas em seu ambiente de trabalho e viverem uma vida dedicada

exclusivamente a ciência.

Mesmo depois de enfrentarem tantas barreiras e vencerem muitos obstáculos

no meio acadêmico, muitas dessas mulheres não tiveram seus trabalhos reconhe-

cidos ou não são tidas como referência nos dias de hoje. A importância de estudar
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sobre essas mulheres está em produzir material para divulgação de suas biogra-

fias em busca de reconhecimento do meio acadêmico, pois nem sempre dentro do

meio acadêmico ouvimos falar sobre a existência delas.

São tantos os casos de mulheres cientistas que desenvolveram pesquisas e fi-

zeram descobertas importantes nos últimos séculos, mas apesar da relevância de

suas atividades, ainda permanecem quase invisíveis perante a história da ciência.

Ou seja, o talento por si só não determina o sucesso científico das mulheres. As

mulheres têm que publicar muitas vezes maior do que os homens para ter o mesmo

grau de sucesso.

As barreiras que as mulheres encontram quando optam em seguir a carreira

científica está com sua base solidificada mais na cultura machista que predomina

em nossa sociedade. A comunidade científica não foge disto, infelizmente. Talvez

no fundo seja devido ao nosso sistema educativo e as expectativas que se criam

em torno da mulher. Esta cultura está impregnada na sociedade, entre os homens,

e reproduzido por muitas mulheres. Mas isso está mudando e as mulheres estão

ganhando espaço na área científica lentamente e isso só será acelerado com a

criação de políticas públicas feitas pensando em mulheres na ciência, como creche

dentro das instituições de pesquisa para que a pesquisadora possa deixar seus

filhos enquanto trabalha, isto é, ações afirmativas em prol da mulher.

Para finalizar, destacamos que as questões apresentadas aqui representam ape-

nas algumas reflexões sobre gênero, ciência e visibilidade. Olhar de forma mais

atenta e crítica para as relações de gênero na ciência implica em problematizar de-

terminadas “verdades” cristalizadas na história, contribuindo, talvez com outros

modos de fazer, outros modos de olhar e de viver.

Nesse sentido, argumentamos sobre a importância de desenvolver pesquisas na

perspectiva de gênero principalmente no campo das ciências exatas e da terra, pois

conhecer e tornar visível a história de mulheres no mundo da ciência pode possi-
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bilitar a efetiva inserção e participação das mulheres nesse contexto, e usar como

ferramentas de representatividade de jovens cientistas, configurando-se como uma

estratégia fundamental para a minimização das desigualdades que caracterizam a

sociedade brasileira, pois o acesso das mulheres às carreiras científicas ainda não

é natural, como por exemplo, a minha trajetória (Apêndice B) enquanto mulher

negra e nortista que ingressou na primeira turma de bacharelado em Física da Uni-

versidade Federal de Rondônia-UNIR, onde das 45 vagas disponíveis para o curso

20 foram ocupada por mulheres [84], sendo que apenas duas pessoas concluíram

o curso em 4 anos e estas duas pessoas são mulheres (eu e Yara Diniz).

Assim, acreditamos que discutir a produção de diferenças, desigualdades e

preconceitos de gênero na ciência pode contribuir, para a construção de uma soci-

edade mais justa e mais igualitária, no que se refere não somente ao gênero, mas

também as articulações de gênero com outros marcadores sociais, tais como raça,

classe social, sexualidade, religião, etnia, etc.

A ciência pertence a toda a Humanidade e transcende a barreira do sexo. Ho-

mens e mulheres compartilham uma linguagem e possuem objetivos comuns para

buscar a verdade e revelar os mistérios da natureza.
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Apêndice A

Glossário

• Feminismo: é um movimento social e político que tem como objetivo con-

quistar o acesso a direitos iguais entre homens e mulheres e que existe desde

o século XIX.

• Misoginia: é a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Esta forma de

aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionado

com a violência que é praticada contra a mulher.

• Androcêntrico: é a forma com a qual as experiências masculinas são con-

sideradas como as experiências de todos os seres humanos são tidos como

uma norma universal, tanto para homens quanto para mulheres, sem dar o

reconhecimento completo e igualitário à sabedoria e experiência feminina.

• Patriarcado: é um sistema social em que homens adultos mantém o poder

primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral,

privilégio social e controle das propriedades.

• Fórceps: É um instrumento que é utilizado pelo médico obstetra conforme

a necessidade de se puxar a criança ou auxiliar a mãe que sozinha não con-
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segue “expulsar” a criança de seu ventre, o instrumento pode ser um tipo de

ventosa ou pinça que pode ser de metal ou silicone.

• Workaholic: Workaholic é uma gíria em inglês que significa alguém viciado

em trabalho/um trabalhador compulsivo e dependente do trabalho.

• tinderbox: Situação inflamável

• Cátedra: cadeira de quem ensina; cadeira profissional.

• Valedictorian: forma de classificar o aluno que obtiver a média mais alta

durante os quatros anos de escola secundária.

• Sororidade: é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e com-

panheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. O conceito da so-

roridade está fortemente presente no feminismo, sendo definido como um

aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade

entre os gêneros.

• Sufragistas: Mulheres ou homens que participaram do movimento pelo su-

frágio feminino, um movimento social, político e econômico de reforma,

com o objetivo de estender o sufrágio (o direito de votar) às mulheres.
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Apêndice B

Mariane R. Cortes (1992-)

Sou a terceira filha de Geovano Pereira Cortes e a primeira filha com Francisca

Rodrigues de Deus que foi sua segunda esposa. Nasci em 1992 na casa do meu avô

paterno na zona rural da cidade de Ouro Preto do Oeste no estado de Rondônia.

Aos dois anos de idade sua família se mudou para cidade de Mirante de Serra onde

cursei todo o ensino primário, fundamental e médio. Ao 12 anos de idade fiquei

órfã de pai, e minha mãe viúva se vê em uma situação muito difícil sendo mãe de

4 filhos (Mariane, Mario, Mauricio e Milena). Tive que amadurecer cedo e ajudar

minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais novos e a administrar uma pequena

propriedade com bases na agricultura familiar e produção de leite. Mas mesmo

nos momentos mais difíceis minha mãe incentivou cada um de nós a continuar

estudando.

B.1 Formação e pesquisa

No ano de 2009 fui aprovada no vestibular em décimo sétimo lugar para o pri-

meiro curso e primeira turma de bacharelado em Física da Universidade Federal

de Rondônia-UNIR [84]. E no ano de 2010 me mudei para cidade de Ji-paraná
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para cursar a graduação. Durante a graduação estive entre os melhores das turmas,

no segundo semestre de faculdade entrei em um projeto de extensão com bolsa,

durante o final do segundo ano e o começo do terceiro ano de faculdade estagiei no

Laboratório Didático de Física-LDF e também passei a receber auxílios estudan-

tis disponibilizados pela universidade para que assim pudesse custear o aluguel.

Em seguida participei de um projeto de iniciação científica de física computaci-

onal. Paralelamente à atuação como bolsista do Programa de Grande Escala da

Atmosfera-Biosfera na Amazônia-LBA durante 1 ano. Ao longo da graduação

não tive nenhuma reprovação nas disciplinas da grade curricular do curso.

Fui a primeira aluna do curso a apresentar o trabalho de conclusão do curso

(TCC). Colei grau ao lado de Yara Diniz, sendo assim as duas primeiras alunas a

concluirem o curso de bacharelado em física da primeira turma do curso na UNIR.

Aprovada em 7 programas de pós graduação diferentes em 2014, escolhi a

Universidade Federal Fluminense-UFF para cursar o mestrado em física com ên-

fase em Física Nuclear Teórica, no princípio do mestrado fui orientada pelo Prof.º

Dr. Paulo Gomes, mas já no segundo semestre passei a ser orientada pelo prof.º

Dr. Felipe Canto. No dia 15 de agosto de 2015 sofri um acidente de trânsito que

mutilou a parte inferior da minha perna esquerda, já que mesmo hospitalizada dei

continuidade À redação da minha dissertação. No dia 7 de abril de 2016 defendi

minha dissertação com o título “Estudo teórico de efeitos de canais acoplados em

colisões de núcleos fortemente e fracamente ligados”.

Em abril de 2016 iniciei o doutorado pela UFF dando continuidade à pesquisa

iniciada no mestrado.
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Apêndice C

Página “Mulheres na ciência":

Seção histórias

C.1 1ª Postagem: Apresentação

Olá, eu sou Mariane R. Cortes, doutoranda em Física e também estou fazendo

a licenciatura também em física, pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Estou aqui para compartilhar com vocês o tema da minha monografia e as moti-

vações que me levaram a até ela.

O título é “Mulher na Ciência: Ciência também é coisa de mulher!” e, além da

monografia em si, a minha proposta didática é usar as redes sociais como veículo

auxiliar para contar histórias de diversas dessas cientistas, com foco nas Ciências

Exatas, na forma de biografias resumidas e alguns vídeos narrados por pesqui-

sadoras da UFF. E, em parceria com a página Mulheres na Ciência, início aqui

essa empreitada de apresentar grandes mulheres que foram fundamentais para o

desenvolvimento das Ciências Exatas!

Mas por que, junto com um doutorado, eu resolvi fazer um trabalho como

esse??? Assumo que foi um desejo pessoal, a motivação principal. Eu sempre
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quis estudar e saber mais sobre a participação das mulheres na Ciência. E isso

surgiu ainda na graduação, quando fazia tanto as matérias do bacharelado como as

licenciatura (onde, essa motivação só cresceu, pois havia uma disciplina chamada

História da Ciência).

Observei que pouquíssimas mulheres eram citadas como referência pelos meus

professores. Isso me intrigou mais e comecei a procurar e assistir documentários

e ler biografias dessas cientistas, mas com o tempo notei que tudo (pela minha ex-

pectativa e perspectiva) era de um certo modo romantizado e assim o perfil traçado

para estas mulheres as tornavam figuras, exemplos inalcançáveis.

Em virtude de uma oportunidade de Mestrado e com o bacharelado próximo

ao fim, posterguei a conclusão da licenciatura. Enfim, me tornei mestre em física

pela UFF, segui para o doutoramento e decidi voltar a cursar licenciatura e a chama

reascendeu e acabei por retomar minha pesquisa sobre a “Mulher na Ciência” e

foi assim que ela tomou forma de monografia e um projeto de divulgação que vai

florescendo dia após dia, onde as histórias dessas mulheres serão contadas sem

muita idealização e mostrando que podemos nos inspirar nelas e ser sim Mulheres

NA e DA Ciência, inclusive das Exatas! Muitas meninas precisam e merecem

essa representatividade e essas mulheres precisam ser reconhecidas e celebradas.

Esse é o meu objetivo! Mulheres cientistas reais para meninas reais!

Abaixo, segue o resumo da minha monografia e em breve vamos conhecer

essa série de mulheres inspiradoras e à frente dos seus tempos!//

“O presente trabalho tem como objetivo contar histórias de mulheres que con-

tribuíram para a evolução das ciências, enfatizando a presença das mesmas no

cenário científico da física, enfrentando a barreira do machismo. Handelsman [1]

afirmou que o fato de muitas mulheres não almejarem a carreira científica não

estaria relacionado a uma habilidade inata apenas dos homens nessa área, como

se pensava no passado. Ao contrário, afirmou que isso se deve ao fato de as mu-
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lheres não serem motivadas a seguirem essa carreira, além de faltarem modelos

femininos que as motivem. Com vista nisso, este trabalho tem o intuito de contar

a história de mulheres que contribuíram para a evolução da física no panorama

mundial e nacional, que não tiveram seu trabalho reconhecido, trazer mais infor-

mações ao leitor a respeito da presença de mulheres que atuaram em uma época

em que a única educação que lhes era oferecida era aquela para se tornarem uma

boa dona de casa e as que eram mas instruídas eram incentivadas a escolher pro-

fissões de ciências humanas e biológicas como: Professoras das séries iniciais ou

Enfermeiras. E ainda, mostrar as barreiras e problemáticas encontradas por es-

tas mulheres em seu dia-a-dia e em suas carreiras por terem escolhido a carreira

acadêmica na área de ciências exatas e da terra. Enfrentando todas as dificulda-

des, elas mostraram coragem e deixaram suas contribuições para o crescimento

da ciência.

Além do doutorado e da licenciatura, também tenho desenvolvido alguns pro-

jetos em paralelo com um coletivo de mulheres da UFF. Um desses projetos tem

a proposta de divulgar estas divas da ciência através de cartazes pela instituição.

Abaixo alguns de nossos cartazes. Aproveitem, se inspirem e divulguem!!!
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Anexo IV

Projetos/Programas que incentivam

jovens a se interessarem por ciência

e tecnologia

As seções a seguir trazem descrições e informações com o carácter de divul-

gar projetos de ações afirmativas que incentivam a participação de mulheres na

ciência.

IV.1 Mulher e Ciência [27]

Em 31 de agosto de 2004, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia instituíram um grupo de trabalho interministerial

para “realizar estudos e elaborar propostas de estruturação e definição de temáticas

com vistas à realização de seminário nacional com núcleos e grupos de pesquisa

sobre a questão de gênero das universidades".

O grupo foi instalado em dezembro de 2004 e, durante o ano de 2005 realizou

várias reuniões coordenadas pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulhe-
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res - SPM/PR com a participação dos seguintes colaboradores: MCTIC, CNPq,

MEC e ONU Mulheres, além da CAPES, ANDIFES e FINEP que culminaram na

criação do Programa Mulher e Ciência, ainda em 2005.

Com o objetivo de estimular a produção científica e a reflexão acerca das re-

lações de gênero, mulheres e feminismos no País e promover a participação das

mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas, o Programa Mulher e

Ciência foi lançado com três eixos principais:

1. Edital bianual de pesquisas na temática Relações de Gênero, Mulheres e

Feminismos, operacionalizado na DEHS: Já foram lançados três editais de

apoio a pesquisas no campo dos estudos de gênero, mulheres e feminismos.

A partir do segundo edital, em 2008, esta ação passou a contar com aporte de

recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para o apoio

a projetos de pesquisas na área de ruralidade e gênero. As três edições

do edital receberam a inscrição de 1007 propostas de pesquisa, sendo que

511 delas foram apoiadas com um aporte total de recursos da ordem de 13

milhões de reais.

2. Prêmio para estudantes de Ensino Médio, Graduação, Pós-Gradução e Es-

colas da Educação Básica denominado Construindo a Igualdade de Gênero,

operacionalizado na DCOI/ Serviço de Prêmios: O Prêmio foi instituído

com o apoio do CNPq/MCTIC, Secretaria de Educação Continuada, Alfa-

betização e Diversidade - SECAD/MEC, Secretaria de Educação Básica -

SEB/MEC e ONU Mulheres. É um concurso de redações e de artigos ci-

entíficos que tratam das questões de gênero, mulheres e feminismo. Foram

realizadas sete edições, com a participação de milhares de estudantes e es-

colas do País.

3. Encontro trianual Pensando Gênero e Ciências, com núcleos de pesquisa de
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Gênero das Universidades, operacionalizado na SPM: Foram organizados

dois eventos nacionais com a comunidade científica - PENSANDO GÊ-

NERO E CIÊNCIA, edições 2006 e 2009, com expressivo número de par-

ticipantes para debater o papel das mulheres na Ciência e Tecnologia. Das

recomendações emanadas destes Encontros, dos quais participaram núcleos

e grupos de pesquisa das universidades e institutos de pesquisa nacionais, a

SPM e parceiros têm procurado concretizar suas recomendações de acordo

com a política traçada pelo I e II Plano Nacional de Políticas para as Mu-

lheres (PNPM).

Ao longo desse tempo foram incorporados novos parceiros: a Secretaria de Edu-

cação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e o Departamento de

Políticas do Ensino Médio/Secretaria de Educação Básica do MEC, e o Departa-

mento de Ciência e Tecnologia (DECIT), do Ministério da Saúde. No âmbito das

representações internacionais, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas

para a Mulher (UNIFEM), atualmente ONU Mulheres.

IV.2 Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero [28]

O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, conjugação de esforços e par-

ceria de sucesso entre a SPM/PR, CNPq/MCTI, SECADI/SEB/MEC e ONU Mu-

lheres tem, ao longo das sucessivas edições, estimulado a produção de conteúdos

textuais e científicos, bem como a reflexão crítica acerca das questões de gênero,

desigualdade entre mulheres e homens, feminismo e as variadas manifestações de

discriminação, raça e orientação sexual.

Seu objetivo é premiar, a cada edição, as redações dos estudantes do ensino

médio, os artigos científicos dos estudantes de graduação, graduadas(os), espe-

cialistas, estudantes de mestrado, mestras(es) e estudantes de doutorado, que se
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destacaram na abordagem destes temas. A partir da 5ª edição (2009), com a inclu-

são da Categoria Escola Promotora da Igualdade de Gênero, passou a atribuir pre-

miação a projetos pedagógicos e ações inovadoras nesta temática, propostas por

escolas de nível médio públicas ou privadas, por unidade da federação. Para esta

edição, foi incluída a Categoria Secretarias Estaduais e Municipais de Educação,

que atribuirá premiação aos projetos e ações voltados à promoção da igualdade de

gênero.

Atualmente, é atribuído a seis Categorias :

• Estudante do Ensino Médio – redações;

• Estudante de Graduação e Graduada(o) – artigos científicos;

• Estudante de Mestrado e Mestra(e) – artigos científicos;

• Estudante de Doutorado e Doutora(or) – artigos científicos;

• Escola Promotora da Igualdade de Gênero – projetos e ações pedagógicas

desenvolvidos em escolas de nível médio, e

• Secretarias Estaduais e Municipais de Educação – projetos e ações para a

promoção da igualdade de gênero.

O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero é operacionalizado pelo Ser-

viço de Prêmios/Diretoria de Cooperação Institucional do CNPq, pela SPM-

PR e pelo MEC.

IV.3 Jovens Pesquisadoras [29]

Em comemoração a esta data 8 de março no ano de 2014, o Programa Mulher e

Ciência do CNPq divulga o trabalho de jovens cientistas brasileiras, pesquisadoras
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de reconhecido mérito acadêmico, que se destacaram desde o período estudantil,

construindo uma vida acadêmica de reconhecimento nacional e internacional, com

larga produção científica e importante atuação na formação de recursos humanos.

Dentre tantos talentos presente em nossa pesquisa no Brasil, O CNPq utilizou

dois critérios para selecionar as jovens pesquisadoras:

1. o de ter menos de quarenta anos;

2. o de estar com bolsa de Produtividade em Pesquisa, nível 1, vigente (dados

consultados em fevereiro de 2014). O critério de ser bolsista de Produtivi-

dade em Pesquisa foi escolhido por representar um diferencial na carreira.

Assim foi relacionado vinte e duas pesquisadoras com menos de quarenta anos

e bolsistas de Produtividade em Pesquisa, nível 1, que representam 0,2% do total

de bolsas PQ femininas. No total de bolsas-ano concedidas em 2013 na modali-

dade PQ, o percentual feminino corresponde a 36% [85].

Na referência [29], há um resumo das trajetórias acadêmicas das “Jovens Pes-

quisadoras", bem como um breve depoimento sobre fatores de sucesso e principais

dificuldades encontradas na carreira. O texto sobre a trajetória profissional foi ela-

borado segundo as informações disponíveis no Currículo Lattes. Este trabalho foi

realizado pela equipe do Programa Mulher e Ciência - Isabel Tavares, Maria Lúcia

Braga e Betina Lima - em colaboração com a Profª. Hildete Pereira de Melo.

O painel “Jovens Pesquisadoras"é uma continuidade do trabalho do CNPq

para impulsionar a carreira das mulheres, dando visibilidade às trajetórias profissi-

onais de pesquisadoras, já iniciado com as três edições das "Pioneiras da Ciência".

Que suas histórias inspiradoras possam atrair mais meninas para as carreiras na

ciência e tecnologia e que possam contribuir para um maior reconhecimento das

realizações femininas no campo científico.
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Anexo V

Tem Menina no Circuito

O projeto “Tem Menina no Circuito“, que é uma colaboração entre um grupo

de professores do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro

e a Escola Alfredo Neves. Este projeto foi aprovado na Chamada Nº 18/2013

MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras – Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas,

Engenharias e Computação, vinculado ao governo federal.

Ao longo do projeto, serão montadas oficinas de eletrônica têxtil e em papel

para alunos do ensino médio a fim de motivar jovens a se interessarem por ciên-

cia e tecnologia. Nessas oficinas, os adolescentes farão desde circuitos elétricos

simples a sistemas mais complexos que podem ser como conjuntos de LEDs e

motores que respondam a estímulos sonoros. Esses circuitos poderão ser inclu-

sive costurados em suas roupas e o objetivo é que eles possam levar para casa o

resultado do trabalho.

Ao escolhermos e- têxteis, buscamos engajar principalmente as meninas, pois

foi uma forma que os idealizadores do projeto encontraram pra atrair também a

atenção das meninas, sendo uma forma diferente de apresentar os circuitos con-

vencionais as jovens . Além disso, o tipo de trabalho realizado nas oficinas pode

ser facilmente relacionado ao conteúdo de Física do ensino médio, na parte de
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eletricidade e magnetismo.

No projeto, quatro alunas do Escola Alfredo Neves serão nossas monitoras.

Elas desenvolverão o material que será utilizado nas oficinas com os outros alunos

e terão um acompanhamento mais direto feito pelos professores da UFRJ. Além

disso, elas ajudarão também a pesquisar novos materiais que possam ser usados

na eletrônica em papel e tecido.

V.1 Para mulheres na ciência [30]

Primeiro programa dedicado a mulheres cientistas no mundo, o L’Oréal-UNESCO

For Women in Science foi fundado em 1998, na firme convicção de que o mundo

precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres. É com este propósito que todos

os anos o Programa identifica, recompensa, incentiva e coloca sob os holofotes

excepcionais cientistas de todos os continentes. Duas delas inclusive foram pos-

teriormente reconhecidas com o Prêmio Nobel: as Dras. Ada Yonath e Elizabeth

Blackburn.

Ao longo dos últimos 19 anos, o Programa tem contribuído para promover

avanços da presença feminina na área da Ciência, onde as mulheres ainda são sub-

representadas. Anualmente, o L’Oréal-UNESCO For Women in Science premia 5

cientistas, uma de cada região do mundo (África e países Árabes, Ásia-Pacífico,

Europa, América Latina e América do Norte), com uma bolsa-auxílio de 100 mil

dólares.

Além do programa global, todos os anos, o Programa também oferece bolsas

de estudo através de premiações locais para jovens promissoras pesquisadoras

em momentos cruciais de suas carreiras. Desde 1998, a Fundação L’Oréal, em

parceria com a UNESCO, reconheceu mais de 2.800 mulheres em 115 países: 97

laureadas homenageadas pela excelência de suas pesquisas no programa global
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e 2700 Fellows, talentosas jovens mulheres que receberam bolsas-auxílio para

prosseguir com seus promissores projetos de pesquisa.

A L’Oréal Brasil acredita que Mulheres na ciência têm o poder de mudar o

mundo. Para a empresa, a ciência é a chave para solucionar os enormes desafios do

mundo atual e mudá-lo para melhor e, por isso, promove desde 2006, em parceria

com a UNESCO e com a Academia Brasileira de Ciências, o Programa “Para

Mulheres na Ciência”.

O Programa, que está completando 12 anos no Brasil e 19 no mundo, tem

como motivação a transformação do panorama da ciência, favorecendo o equilí-

brio dos gêneros no cenário brasileiro e global, incentivando a entrada de mulheres

no universo científico.

Na edição local, anualmente são escolhidas sete jovens pesquisadoras de di-

versas áreas de atuação que são contempladas com uma bolsa-auxílio para ser

investida em sua pesquisa. O prêmio já reconheceu 75 cientistas promissoras, que

receberam impulso extra para dar prosseguimento em seus estudos e incrementar

o desenvolvimento da ciência no Brasil.

Os trabalhos são avaliados por uma comissão julgadora formada por renoma-

dos profissionais da área científica [86].

V.2 Meninas na ciência

Neste início do século XXI, as mulheres se equipararam aos homens em frequên-

cia escolar em todos os níveis. Entretanto, ao analisarmos os levantamentos esta-

tísticos que permitem tal afirmação, também podemos concluir que passamos da

total exclusão para uma inclusão progressiva caracterizada pela segregação, com

interdição ou desestímulo ao acesso feminino a certas áreas do conhecimento e

profissões, que se mantiveram como redutos masculinos.
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Segundo os dados do Censo Escolar, em 2006, 54% das matrículas e 58% das

conclusões no ensino médio foram femininas. Em 2007, mais da metade dos in-

gressantes e 60% dos concluintes nos ensino superior foram do sexo feminino.

Segundo dados do IBGE/Censo 2010, as mulheres estão entre os mais escola-

rizados e constituem a maioria dos estudantes do ensino superior brasileiro na

graduação e na pós-graduação, mantendo o percentual de presença ao longo da

última década em torno de 57%. Apesar do crescimento da presença feminina em

áreas de conhecimento com predomínio histórico de homens, as mulheres seguem

concentradas em cursos de Pedagogia, Letras e Enfermagem. Mais do que isto,

se em áreas como Engenharia Civil e Geomática a presença feminina permaneceu

estável, considerando o período de 2001 a 2006, nas áreas da Indústria, Minera-

ção e Informática, a presença feminina diminuiu. Levantamentos da Unesco para

a grande área Ciências apontam para uma diminuição da titulação feminina na

educação superior entre a população de 25 a 34 anos. Em 2001, 57% dos titula-

dos na área de Ciências eram homens e 43% mulheres e, desde então, a titulação

feminina vem decrescendo: 39% em 2004 e 37% em 2008.

A inclusão com segregação das mulheres incide diretamente nas relações de

trabalho e renda. De acordo com a pesquisa Mulher no Mercado de Trabalho

(IBGE 2010) as mulheres ganham em torno de 68% do rendimento recebido pelos

homens. Considerando-se o mesmo nível de escolaridade e o mesmo grupo de

atividades a diferença de rendimentos persiste.

Assim, podemos dizer que se desapareceram as barreiras formais de acesso a

quaisquer cursos superiores, ocupações e carreiras, persiste ainda hoje a ramifi-

cação de sexo e gênero, com reflexos no mercado de trabalho. Para superarmos

tal ramificação é fundamental equilibrarmos a participação de homens e mulheres

em todos os cursos, erradicando as representações masculinas ou femininas do

conhecimento e do trabalho e proporcionando igual acesso a renda.
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A baixa representatividade de mulheres nas Engenharias e nas Ciências – so-

bretudo nos cursos de Física – é um problema cada vez mais reconhecido e re-

presentado por estatísticas. Na maioria dos países, cerca de 10% a 12% dos pro-

fissionais do campo da física são mulheres, sendo que este é um percentual que

pouco se alterou nos últimos 100 anos. Tal situação atinge instituições de ensino

no mundo todo e, em especial, as universidades. Não obstante as mulheres sejam

a maioria das discentes, ainda são menos da metade das docentes. A porcentagem

de mulheres docentes lotadas nas universidades brasileiras mais proeminentes na

área de Física oscila entre valores inferiores a 5%, como no caso da UFES, até o

limite de e 25%, na USP e UFRGS [87].

Tanto no campo da política quanto no campo da pesquisa em educação ci-

entífica, o movimento feminista tem avançado ao longo das últimas décadas no

sentido de apontar diversas razões para sustentar a urgência de uma maior partici-

pação de mulheres nas áreas de Ciência e Tecnologia (C&T).

O primeiro argumento, inspirado na doutrina liberalista, sustenta que todos

os setores da sociedade (por exemplo: homens e mulheres; negros e brancos;

homossexuais e heterossexuais) devem possuir as mesmas oportunidades de con-

corrência e acesso às posições de liderança dessa sociedade (sejam elas políticas,

econômicas ou científicas). Com efeito, a baixa participação de mulheres na ci-

ência pode ser considerada o produto final de um processo que impõe mais obs-

táculos às mulheres que aos homens. Nesse sentido, ter mais mulheres na ciência

significa proporcionar maior igualdade de oportunidades no campo das Ciências.

Além disso, na medida em que aumentarmos a quantidade de mulheres (e de

outros grupos sociais sub-representados) na ciência, contribuiremos para um au-

mento geral da concorrência por esses cursos. Por exemplo, na medida em que

um número expressivamente maior de meninas se candidatar aos cursos de Fí-

sica e Engenharia ao ponto de elevar a razão candidato-vaga, podemos esperar a
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emergência de um corpo discente sensivelmente mais competente e qualificado.

Portanto, é razoável esperar que, garantida a igualdade de oportunidades, o incen-

tivo ao interesse de mulheres pela ciência tenda a produzir um corpo científico

globalmente mais competitivo. Dessa maneira, quando falamos de mais mulhe-

res na ciência, não falamos somente em ética e justiça social, mas em uma pauta

interessante também do ponto de vista econômico e tecnológico.

Outra linha de argumento, inspirada na tradição pós-marxista [88], sustenta

que, em vista da responsabilidade geralmente imputada às mulheres de manuten-

ção da vida e bem-estar dos seus filhos, essas mulheres tendem a desenvolver

perspectivas e visões de mundo sensivelmente distintas daquelas que podem ser

consideradas tipicamente masculinas [89]. Portanto, povoar a ciência com mais

mulheres não implica somente a produção de um corpo científico mais compe-

tente. Ampliar o debate de mulheres na ciência significa também pensar em uma

ciência diferente, uma ciência inspirada e renovada por experiências de vida his-

toricamente excluídas da produção científico tecnológica.

É preciso considerar também a questão do gênero nos resultados da pesquisa.

Segundo Schiebinger [90]:

“Desde o Iluminismo que a ciência mexe com corações e mentes, ao prometer

uma perspectiva ‘neutra’ e privilegiada, acima e além da briga de foice que ca-

racteriza a vida política. Homens e mulheres responderam de forma semelhante

ao chamariz da ciência: “a promessa de tocar o mundo naquilo que ele tem de

mais íntimo, um toque que se tornou possível pelo poder do pensamento puro”.

O poder da ciência ocidental – seus métodos, suas técnicas e epistemologias – é

celebrado por produzir conhecimento objetivo e universal, transcendendo as res-

trições culturais. Entretanto, no que diz respeito ao gênero, à raça e a muito mais,

a ciência não é um valor neutro. Estudiosos começaram a documentar como as

desigualdades de gênero, construídas nas instituições científicas, influenciaram o
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conhecimento nelas produzido”.

Quando tratamos da participação das mulheres na Ciência temos também de

ter em conta o gênero nas culturas da Ciência. As Ciências encerram culturas

identificáveis, cujos costumes e hábitos desenvolveram-se ao longo dos tempos.

Podemos, por exemplo, relacionar a cultura de consumo com esta discussão. Vi-

vemos imersos em uma cultura de consumo onde aprendemos não somente o que,

como e quando devemos consumir itens de vestuário, alimentação, bens móveis e

imóveis, mas também, e, principalmente, comportamentos e perspectivas futuras.

Qualquer pessoa é capaz de compreender o poder da imagem em nossa sociedade.

As imagens são usadas para comunicar comportamentos e aparências socialmente

aceitas, para passarem mensagens sobre esperanças e sonhos, e também sobre

como deve ser um cientista e em que a ciência consiste [90].

Considerando o exposto acima, tem-se a noção da necessidade imediata da

implementação de ações que visem à promoção da presença das mulheres nos

campos de ciência e tecnologia. Ações estas que consideram tanto o espaço da

educação básica, onde as primeiras expectativas de futuro e planejamento de car-

reiras são construídas, quanto no ensino superior promovendo a permanência da-

quelas que já optaram por estas carreiras. Tais ações devem ser o ponto de apoio

à consolidação da imagem de que os espaços de C&T são também lugares onde

as mulheres podem e devem ocupar.

Assim, o objetivo geral deste projeto é produzir e testar um plano de ações

capaz de impactar de maneira sensível o interesse de meninas pela ciência e sua

disposição para perseguir carreiras no campo de C&T. Tal plano de ação envol-

verá:

1. realização de eventos no IF-UFRGS (Instituto de Física da UFRGS) para as

meninas da escola co-executora;

2. promoção de palestras feitas por professoras do IF-UFRGS na escola co-
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executora e;

3. produção de vídeos motivacionais para difusão de depoimentos destacando

a realização profissional de mulheres nos campos de C&T.

Uma vez testado, se bem sucedido, esse plano de ações poderá ser replicado

em outras instituições com vistas a aumentar a quantidade de meninas que se

candidatam a carreiras em C&T.
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